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ดารณี  ยอดโพธิ์ : การศึกษารูปแบบในการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนพระนารายณ  
จังหวัดลพบุรี (A STUDY OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY CENTER MODEL FOR PRANARAI SCHOOL,  
LOP BURI PROVINCE) อาจารยผูควบคุมสารนิพนธ : รศ.ศิริพงศ  พยอมแยม. 356 หนา.   ISBN 974-653-701-6 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหาและความตองการใชสื่อการสอนของผูบริหาร   ครูผูสอน
โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี และเพื่อศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนพระนารายณ 
จังหวัดลพบุรี   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก   ผูบริหาร   ครูผูสอน  จํานวน  80  ทาน       ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
การศึกษาระดับอุดมศึกษาจํานวน 8 ทาน  ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 8 ทาน  รวมเปน 16 ทาน  เก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 16 ทาน และผูบริหาร ครูผูสอนไดประเมินรูปแบบในการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี 
 ผลการวิจัยพบวา  ดานสภาพการใชสื่อการสอนชองผูบริหารครูผูสอนมีในระดับปานกลาง  สื่อการสอนที่ใช
สวนใหญไดแก เอกสาร ตํารา หนังสืออานประกอบ ดานปญหาของครูผูสอนพบวา ครูผูสอนขาดความรูและทักษะการใช
การผลิตสื่อการสอน, ขาดความมั่นในใชสื่อการสอน, ขาดผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาและการฝกอบรมการใชการผลิตสื่อ
การสอน ดานสถานที่พบวา สภาพหองเรียนไมเพียงพอและไมเอื้ออํานวยตอการใชการผลิตสื่อการสอน ดานความ
ตองการสื่อการสอนพบวา  ครูผูสอนมีความตองการสื่อการสอนทุกประเภทในระดับมาก โดยเฉพาะ สื่ออิเลคทรอนิกส 
สื่อมัลติมีเดีย  คอมพิวเตอร  อินเทอรเนต โทรทัศน  และสื่อการสอนประเภทกิจกรรมวิธีการพบวา ครูผูสอนตองการใช
การฝกปฏิบัติ การสาธิต การจัดนิทรรศการ การศึกษานอกสถานที่ และการสอนแบบโครงงาน 
 การศึกษารูปแบบในการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี จากผูเชี่ยวชาญ 
สรุปรูปแบบของศูนยฯ ได 13 ประเด็น ดังนี้ : วิสัยทัศน-พันธกิจ,รูปแบบเปนศูนยรวมเฉพาะหรือศูนยรวมเอกเทศ ไมรวม
กับงานหองสมุด, โครงสรางการบริหารองคกร หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษาขึ้นตรงตอผูอํานวยการ ควรเปน
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา วุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาโท รองหัวหนาศูนยฯมีความเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีการศึกษาหรือคอมพิวเตอร คณะทํางานไดจากตัวแทนหมวดวิชาและผูสนใจ, ระบบและประเภทการใหบริการ, 
ประเภทของสื่อที่ใหบริการ, สถานที่ต้ังศูนยฯ, การจัดพ้ืนใชงานของศูนยฯ, การคัดเลือกจัดหาวัสดุอุปกรณ และ
สื่อการศึกษา, การประเมินคุณภาพสื่อ-อุปกรณการศึกษา, แหลงงบประมาณ, การประชาสัมพันธของศูนยฯและการ
ประสานความรวมมือระหวางศูนยฯกับหนวยงาน สถานบันอื่น ๆ 
 การประเมินรูปแบบศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี จากผูบริหาร    ครูผูสอน
โรงเรียนพระนารายณ จํานวน 100 ทาน พบวา รูปแบบศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ที่ไดเหมาะสมในระดับ “มาก” และ
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  DARANE YODPHO : ASTDY OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY CENTER MODEL FOR 
PHRANARAI SCHOOL, LOPBURI PROVINCE. MASTER’S REPORT ADVISOR : ASSO.PROF. SIRIPONG 
PAYOMYAM.   356 pp.  ISBN 974-654-701-6. 
 
 The purpose of this research were 1) to study conditions, problems and needs of teachers in 
Pranarai School, Lop Buri towards the use of teaching media, 2) to study model in establishing Educational 
Technology Center, The samples of the study were 80 teacher, 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 100 teachers to assess the 
model of the Educational Technology Center of Phranarai School, Lop Buri. 
 The results of the study revealed that the condition of 9 director and teachers in using 
instructional media was at medium level.  The materials that were used by most teachers were documents, 
textbooks.  It was found that teachers lacked knowledge and skill in producing, instructional media and there 
were no experts to give consolation 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 electrons multimedia, 
computer, Internet, televisions  and the teachers needed of instructional media action means to be 
apprenticed, demonstration action, an object lesson and Project works. 
 Due to the study in establishing the Educational Technology Center in Pranarai School, Lopburi 
from 16 educational media experts, it was found the there were 13 characteristics of the center as follows : 1) 
The vision and the mission. 2) The Center should be independent and not be one part of a library. 3) The 
administrative structure at 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. รองหัวหนา
ศูนย 4) The staff of the Center should be the representatives from teaching sections and those who were 
interested.  The Center should leave 6 divisions 5) The service and the system should be one stop Service.  
6) The Type of Instruction media for service. 7) The location of the Center. 8) The s พ้ืนที่ใชงบ 9) The public 
relations of the Center. 10) The assess the software and hardware 11) The budget of the Center 12) The 
public relation of the Center. 13) The Cooperation with other Educational Technology Center in other 
institutions. 
 From The assessment of the Educational Technology Center Model for Pranarai School, Lopburi 
from 100 the director, teachers, it was found out that model of the Center that were assessed at the high 
level and model that it could be put in to practice. 
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สุขทัพภ  และ รองศาสตราจารย ดร.อรจารีย ณ ตะกั่วทุง ที่ใหความเมตตา เดินทางมาพบผูวิจัย
เพื่อใหคําสัมภาษณดวยตนเอง

   นายอรรถ ยวงนาค อดีตผูอํานวยการโรงเรียนพระนารายณ นายถวัลย บุญแสน
ผูอํานวยการโรงเรียนพระนารายณ คนปจจุบัน ครู-อาจารยโรงเรียนพระนารายณ ทุกทานที่ใหแนว
คิดขอมูลเพื่อการวิจัยคร้ังนี้

   จารึกความมีน้ําใจของอาจารย ศุลีพร  วงศภาณุวัฒน  ผูที่เปนกัลยาณมิตร พี่ เพื่อน
นอง ๆ ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาคความรวมมือรุน 1  เจาหนาที่ภาควิชา
เทคโนโลยีการศึกษา  เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัย ทุกทาน
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บทท่ี 1

บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

              ในโลกยุคปจจุบันศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีดานการส่ือสาร สารสนเทศ (Information
Technology) เทคโนโลยีโทรคมนาคม และเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร  มีความเจริญกาวหนา
อยางรวดเร็ว  สามารถเชื่อมโยงเปนเครือขาย ขาวสาร ขอมูล เปนหนึ่งเดียว  ทําใหโลกยุคนี้มีความ
กาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ 2541 : 32) อันกอใหสังคม
โลกมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  ทั้งทางดานเศรษฐกิจ และสังคม  ตลอดการแพรกระจายไป
อยางรวดเร็ว  สงผลกระทบโดยตรง และมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงการพัฒนาประเทศอยาง
หลีกเล่ียงไมได    ประเทศไทยจึงจําเปนตองพัฒนา ใหเทาเทียมกับประเทศอ่ืนทั่วโลก (ชัชวาล
พวงนอย 2543 : 1) สังคมไทยตองถึงจุดแหงการเปล่ียนแปลงดวย  ที่สําคัญจะเห็นไดจากการ
เปล่ียนแปลงของสังคมไทยมาสูความหลากหลาย เชน สังคมขาวสาร สังคมธุรกิจบริโภค สังคม
เทคโนโลยี สังคมการเกษตร สังคมนานาชาติ  รวมทั้งสังคมที่ทุกคนเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม
และการตรวจสอบ  เพื่อความชัดแจงโปรงใส  เมื่อสภาพสังคมมีความหลากหลายดังไดกลาวแลว
จึงมีอิทธิพลและสงผลตอกระบวนการจัดการศึกษาอยางมาก (วิชัย  วงษใหญ 2541 : 61)

   การศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญ และเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในปจจุบันวา  การศึกษาจะ
ชวยในการพัฒนางานดานตาง ๆ ของประเทศชาติ เชน สังคม การเมือง และวัฒนธรรม  โดย
เฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาคน  เพราะ “คน” เปนองคประกอบสําคัญ  ที่จะชวยพัฒนาดานตาง ๆ
ใหบรรลุเปาหมาย (รุงราตรี  ทองทราย  2543 : 1) การศึกษาจึงมีความสําคัญ และมีบทบาทตอ
การพัฒนาประเทศ    ในการจัดการศึกษา    จึงมุงเนนการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณทั้งรางกาย
จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2542 : 1) และสามารถปรับตัวไดเทา
กันกับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ความกาวหนาทางวิชาการ และ
เทคโนโลยีการศึกษา  จะเห็นจากนโยบายการพัฒนาการศึกษา  ไมวานโยบายความเสมอภาคใน
โอกาส และคุณภาพการศึกษา  จะสําเร็จตามจุดมุงหมายได  ลวนตองนําเทคโนโลยีการศึกษา
เขามาใชอยางหลีกเล่ียงไมได   และนโยบายของรัฐบาล    ที่จะทําใหสําเร็จไดตองนําเทคโนโลยี
การศึกษาเขามาใช (ชม  ภูมิภาค ม.ป.ป. : 7 – 12)
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   ดังนั้น  เทคโนโลยีการศึกษาจัดวาเปนมิติที่ 3 ทางการศึกษา  นอกเหนือจากมิติเดิมของ
ระบบการศึกษาคือ ดานบริหาร และดานวิชาการ ที่นักการศึกษายอมรับกันโดยทั่วไปวาเปนปจจัย
ที่ชวยใหการดําเนินการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  (สมพล  โมราถม  2525  :  20)      ซึ่ง
นักการศึกษาพยายามคิดคนนําเอาวิทยาการใหม ๆ และเทคโนโลยีเขามาใช  ถือวาเปนนวัตกรรม
ทางการศึกษา (ทรงชัย  ลิมปพฤกษ  2532 : 1) เพราะเปนการจัดการศึกษาที่เกี่ยวของกับวิธีการ
จัดระบบ การนําส่ือการสอนมาชวยในกระบวนการเรียนรู  การจัดส่ิงแวดลอมในสถานศึกษา และ
หองเรียน  ตลอดจนการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการ และความสามารถของผูเรียน
เปนรายบุคคล (คมสัน  โพธิสุวรรณ 2530 : 1) โดยเฉพาะส่ือการสอนเปนเคร่ืองมือหรือชองทาง
สําหรับทําใหการสอนของครูถึงผูเรียนและทําใหผูเรียนไดเรียนรูตามความประสงคหรือจุดมุงหมาย
เปนอยางดี (ทรงชัย  ลิมปพฤกษ 2532 : 1) ดังที่จักรา  สุวานิโช (2530 : 2) กลาวไววา  การเรียน
การสอนจะบรรลุตามจุดมุงหมายไดหากนําเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามาใชใน
กระบวนการเรียนการสอน  ซึ่งสอดคลองกับประหยัด  จิระวรพงศ  ที่กลาววา  ผูใชเทคโนโลยีการ
ศึกษาเทานั้น  ที่จะทําใหการศึกษาเกิดผลโดยสมบูรณ  มีประสิทธิภาพได  (ประหยัด   จีระวรพงศ  
2522 : 61)

   ฉะนั้น  จึงควรตระหนักถึงการนําเอาเทคโนโลยีการศึกษามาใชเพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการศึกษา (ปรีดา  วรปรีดา 2523 : 2) ซึ่งในการพัฒนาการศึกษาใหการศึกษามี
ประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการศึกษาตามนัยดังกลาวแลวนั้นคือ การนําเอาเทคนิค วิธีการ
แนวคิด และอุปกรณ เคร่ืองมือใหม วิธีระบบ ( Systems Approach ) ทางเทคโนโลยีการศึกษามา
ใชเพื่อแกปญหาทางการศึกษา และปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอน โดยทําอยางเปนระบบ
และมีกระบวนการดําเนินงานที่อยูในรูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาจะเปนวิถีทางหนึ่งที่
สามารถจะเอ้ืออํานวยการพัฒนาการศึกษาได (คมสัน  โพธิสุวรรณ  2530 : 2)

   นอกจากนี้การศึกษาไทย   ไดมีการปฏิรูปการศึกษา   มุงไปสูการเรียนตลอดชีวิต  ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 ในมาตราที ่22 ไดกําหนดใหการจัดการศึกษาตอง
ยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความ
สําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และ
เต็มตามศักยภาพ สอดคลองกับมาตราที่ 23 ไดระบุใหการจัดการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษา
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นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสม  ของแตละระดับการศึกษา  ซึ่งสอดคลองกับมาตราที่
24 ขอ 1 ขอ 3 ขอ 5 และขอ 6 ไดระบุใหการจัดกระบวนการเรียนเพื่อจัดเนื้อหาสาระ และกิจกรรม
ใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  จัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกภาคปฏิบัติ ใหทั้งไดคิดเปน ทําเปน รักการ
อานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม 
ส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวก  เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรอบรู  รวมทั้ง
สามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู  ทั้งนี้ผูสอน และผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอม
กันจากส่ือการเรียนการสอน และแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ รวมทั้งจัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนได
ทุกเวลา ทุกสถานที่  มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุก
ฝาย     เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ   สอดคลองกับมาตราที่  25  ไดกําหนดใหรัฐตอง
สงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบไดแกสวนพฤกษศาสตร  
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนยกีฬาและนันทนาการ  แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรู
อ่ืนอยางเพียงพอ และมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2542 : 12 –
14) โดยที่บทบาทของครูเปนผูเอ้ืออํานวยการกระตุนการเรียนรู (Facilitator) และการจัดการเรียนรู
ตามสภาพ และธรรมชาติการเรียนรูของผูเรียน  รวมทั้งออกแบบกิจกรรมการเรียนใหเหมาะสมกับ
สงเสริมสรางศักยภาพการเรียนรูของแตละบุคคลใหเจริญไดถึงขีดสุด  เพื่อเปาหมายของการจัด
การศึกษาใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข (วิชัย  วงษใหญ 2542 : 2) และการเนนใหผูเรียนเปน
ผูที่เกง ดี และมีความสุข ไดนั้น  ยอมข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง (สุมน  อมรวิวัฒน 2541 : 5) มีทั้ง
ผูบริหาร   ครู   อาคารสถานที่   วัสดุอุปกรณ   หลักฐาน   ส่ือการเรียนการสอนเหลานี้   คือองค
ประกอบ  องคประกอบนี้จัดข้ึนมาเพื่อทํากิจกรรม คือกระบวนการเรียนการสอน  กิจกรรมที่มุงไปสู
ความสําเร็จใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมาย  อันสอดคลองกับยุทธศาสตรการเรียนรูตลอดชีวิต
ระบุวา การพัฒนาเทคโนโลยีใหมในการส่ือสาร และการถายทอดขอมูลขาวสาร  การกระจายเสียง
การแพรภาพ  เพื่อคนหาแนวทางที่ดีที่สุดในการใชเทคโนโลยีดังกลาว  เพื่อสงเสริมสนับสนุนการ
เรียนรูตลอดชีวิต  โดยมีจุดเนนอยูที่ความรูความสามารถในการเขาถึง และใชเทคโนโลยีนั้น ๆ ได
เต็มตามศักยภาพ และมีการพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศของชาติใหม  เพื่อเชื่อมตอ
ระบบที่ติดตั้งอยูเดิมใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง
ชาติ 2542 : 7) ซึ่งจะสอดคลองกับหมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในมาตราที ่63 ถึง มาตรา 67
ไดระบุใหรัฐตองจัดสรรคล่ืนความถี่  ส่ือตัวนําและโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการสงวิทยุ
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กระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  วิทยุโทรคมนาคม และการส่ือสารในรูปอ่ืน  เพื่อใชประโยชนสําหรับ
การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การทะนุบํารุงศาสนา ศิลป และ
วัฒนธรรมตามความจําเปน

  รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือทาง
วิชาการ  ส่ิงพิมพอ่ืน   วัสดุอุปกรณ  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอ่ืน  โดยเรงพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิต  จัดใหมี เชน สนับสนุนการผลิต และมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และ
พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ทั้งนี้โดยเปดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม  ใหมีการ
พัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรู  ความสามารถ
และทักษะในการผลิต  รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม  มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ผูเรียนมี
สิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได  เพื่อ
ใหมีความรู และทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเอง
ไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิตและรัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา  การผลิต และการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา  เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคา เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ 2542 : 32 – 34)

  โรงเรียนพระนารายณ  เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาประจําจังหวัดลพบุรี  สังกัดกรมสามัญ-
ศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เปนแหงที่ 3 ของจังหวัดลพบุรี  กอตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2522
และเปดสอนในปการศึกษา 2523 เปนที่นิยมของผูปกครองที่สงบุตรหลานมาศึกษา ณ โรงเรียน
แหงนี้   ทําใหตองขยายการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน  จนถึงจํานวน 60 หองเรียน  มี
นักเรียนประมาณ 3,000 คนเศษ  นับเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนที่ใหญที่สุดในประเทศไทย
ภายในเวลา 3 ป และโรงเรียนพระนารายณไดจัดตั้งหนวยงานโสตทัศนศึกษา  เพื่อจัดดําเนินงาน
ดานโสตทัศนศึกษา  แตทําไดเพียงการบริการดานโสตทัศนูปกรณ ดานการติดตั้งเคร่ืองเสียง และ
บริการหองสําหรับการประชุมครู – อาจารยในโรงเรียน  การจัดฉายสไลด แผนใส ประกอบการ
สอนเทานั้น  ไมมีกระบวนการบริหารการจัดการที่ชัดเจน  ไมสามารถที่จะเอ้ือตอการดําเนินงาน
ทั้งการจัดระบบการใหคําปรึกษาการผลิตส่ือการเรียนการสอนแกครู อาจารยในโรงเรียนไดเต็มที่
ตลอดจนการใหบริการส่ือการเรียนการสอนยังไมเพียงพอตอความตองการของครู อาจารย และนัก
เรียน  รวมทั้งการทํางานของในฝายโสตทัศนศึกษา  หรือเทคโนโลยีการศึกษา  ไมสามารถดําเนิน
การไดเต็มศักยภาพ  เนื่องจากขาดบุคลากรที่มีความรูความชํานาญดานเทคโนโลยีการศึกษา และ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานอยูก็มีเพียงหนึ่งคนเทานั้น   และในปพุทธศักราช 2541 โรงเรียนพระนารายณ
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ไดขยายการศึกษาจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับชั้นละ 2 หองเรียน  โดยเร่ิมเปดรับ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 4 จนถึงปพุทธศักราช 2543 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายครบ 6 หองเรียน  ปจจุบันมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  จํานวน 66 หองเรียน  จํานวนนักเรียน 3,200 คน  จากสถิติงานทะเบียน – วัดผล
ป 2545
               แมวาโรงเรียนพระนารายณ  จะพิจารณาเห็นปญหาดังกลาว  โดยจัดตั้งคณะกรรมการ
ประสานงานโสตทัศนศึกษาหรือเทคโนโลยีการศึกษาข้ึนมา  เมื่อปพุทธศักราช 2529 เพื่อรวบรวม
และจัดระบบขอมูลการศึกษาเกี่ยวกับส่ือการเรียนการสอนในโรงเรียน  แลกเปล่ียนประสานงาน
กับโรงเรียนและหนวยงานอ่ืน ๆ เกี่ยวกับโครงการตาง ๆ ที่มีการผลิตส่ือการเรียนการสอน และการ
ใชส่ือการศึกษา  สงเสริมการผลิต และการประเมินผลใหมีมาตรฐาน  ตลอดจนการเผยแพรใหมี
การใชอยางมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนพระนารายณ งานโสตทัศนศึกษา 2538 : 1) แตในการปฏิบัติ
นั้น  นายสังวรณ  รักญาติ  หัวหนางานโสตทัศนศึกษาในขณะนั้น  ไดใหสัมภาษณวา  คณะ
กรรมการไดเพียงแตรวบรวมทําบัญชีรายชื่อส่ือและรายชื่อหนวยงานที่มีการผลิตส่ือ แตยังไม
สามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงค  ประกอบมีงานอ่ืนที่ตองดําเนินการตามนโยบาย บุคลากร
ก็มีเพียง  2  คน   ที่มีความรูเฉพาะดานจึงไมสามารถนิเทศงาน     อบรมใหความรู  ใหคําปรึกษา
ในดานโสตทัศนศึกษาแกครู – อาจารย ไดเพียงพอ  (สังวร  รักญาติ  2539)

   เมื่อปพุทธศักราช 2540 โรงเรียนพระนารายณ  มีนโยบายใหฝายโสตทัศนศึกษา  ไดจัด
ตั้งศูนยส่ือวีดิทัศนเพื่อการศึกษา  โดยรวบรวม  จัดหา  จัดซื้อ   เพื่อบริการส่ือการเรียนการสอนแก  
นักเรียน  ครู อาจารยในโรงเรียน  เนนสงเสริมใหนักเรียนสามารถศึกษา คนควาจากส่ือวีดิทัศนเพื่อ
การศึกษาดวยตนเอง  (คําส่ังโรงเรียน ที่ 45/2540) จากสถิติการใหบริการ  ไดรับความสนใจจาก
นักเรียน ครู – อาจารยในโรงเรียนเปนอยางดี  แตยังขาดระบบการบริหารจัดการที่เปนระบบ  จึงทํา
ใหส่ือวีดิทัศนชํารุดจํานวนมาก  ทําใหการดําเนินงาน การบริหาร การจัดการยังไมบรรลุเปาหมาย 
ตามที่กําหนดไว และจากการที่ผูวิจัยทําหนาที่เปนเจาหนาที่พัสดุฝายโสตทัศนศึกษามานานถึง 10 
ป  มีความเห็นวา การบริหารจัดการของฝายโสตทัศนศึกษาหรือฝายเทคโนโลยีการศึกษา ยังไมมี
รูปแบบที่ชัดเจน ขาดศูนยกลางการทํางานและประสานงานเพื่อรวบรวมบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาที่สามารถใหคําปรึกษา พรอมทั้งใหบริการในการผลิตส่ือ
การเรียนการสอน แกครู  –  อาจารย   การจัดหาบํารุงรักษา   การเผยแพร   และฝกอบรมอ่ืน ๆ แก 
ครู  –  อาจารย นักเรียน ได
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  จากปญหาและเหตุผลความจําเปนดังกลาวโรงเรียนพระนารายณจึงควรมีโครงการจัดตั้ง
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาข้ึน  เพื่อใหเปนแหลงกลางในการบริการจัดหา ซอมแซม ควบคุม การ
บริหารงานดานเทคโนโลยีการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  (ปรีดา  วรปรีดา 2523  :  4)  และ
เปนแหลงการเรียนรูที่มีส่ือการเรียนการสอนตลอดจน การใชอินเทอรเนต (Internet) ในการศึกษา
คนควาหาความรู การศึกษาคนควาดวยตนเอง (Self Learning Center) ของผูเรียน  ครู – อาจารย
ในโรงเรียน และชุมชน และเปนสถานที่จัดกิจกรรม เชน เปนแหลงรวบรวมความรูดานภูมิปญญา
ทองถิ่น  แหลงรวมศิลปวัฒนธรรมของชุมชน  เพื่อเผยแพรส่ิงที่ดีงามที่มีอยูในชุมชนดวย   ทั้งนี้เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ทวีวัฒน  วัฒนกุลเจริญ 2543 : 10)   และเปน
แนวทางของสถานศึกษา โรงเรียนแหงอ่ืน ๆ ที่จะนําไปใชเปนรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยี
การศึกษาของตนเองตอไป

  ในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ควรคํานึงถึงสภาพแวดลอม ความตองการของ
หนวยงานตาง ๆ เปนสําคัญดวย  การนําวิธีการหรือลอกเลียนแบบของหนวยงานอ่ืนที่มีอยูแลวมา
ใชนั้น  อาจไมไดผลดีเทาที่ควร  เพราะสภาพภายใน  ส่ิงแวดลอม และปจจัยตาง ๆ ไมเหมือนกัน  
จึงควรหารูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพความเปนอยูตามความตองการของตนเอง อันเปนส่ิงที่
ถูกตองเหมาะสมที่สุด (พินิจ  แสงแกว 2530 : 2)

   ดังนั้น  การศึกษาคนควาคร้ังนี้  จึงเปนการศึกษารูปแบบศูนยเทคโนโลยีการศึกษาที่
เหมาะสมสําหรับโรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี   เพื่อเปนแหลงการเรียนรู  ที่จะสงเสริมให
การเรียนการสอนของโรงเรียนพระนารายณมีประสิทธิภาพมากข้ึนตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปญหาและความตองการการใชส่ือการสอนของผูบริหาร และ
ครูผูสอนในโรงเรียนพระนารายณ   จังหวัดลพบุรี

2. เพื่อศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ
จังหวัดลพบุรี

สมมติฐานการวิจัย

  ไดรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี  ที่
เหมาะสม มีเกณฑคาเฉล่ียในระดับมาก
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ขอบเขตของการวิจัย

   1.  ศึกษาสภาพของส่ือการสอน  ความตองการส่ือการสอน  และปญหาอุปสรรคในการ
ใชส่ือการสอนของผูบริหาร  ครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ   จังหวัดลพบุรี

   2.  การวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยใชเทคนิควิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (  In – Depth
Interview ) ในการรวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  เพื่อนําเสนอ
เปนรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

   3.  ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  แบงออกเปน 3 กลุมคือ
        3.1 กลุมที่หนึ่ง  เปนกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาสภาพปญหา ความตองการ

ส่ือการสอนของผูบริหาร และครูผูสอน ในโรงเรียนพระนารายณ  จํานวน  80  ทาน
        3.2 กลุมที่สอง เปนกลุมตัวอยางที่ใชเพื่อศึกษาความคิดเห็นในการนําเสนอรูป

แบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ของโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี ไดแก
              3.2.1 ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  คือ

นักเทคโนโลยีการศึกษา  ผูเชี่ยวชาญดานศูนยเทคโนโลยีการศึกษาหรือศูนยส่ือการศึกษา  หรือ
ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษา   ที่มีประสบการณอยางนอย   5  ป
จํานวน  6 – 10 ทาน

              3.2.2 ผูเชี่ยวชาญดานศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา   
คือ หัวหนางานโสตทัศนศึกษา  หรือหัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  หรือหัวหนาศูนยวิทยบริการ 
หรือศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษาดานเทคโนโลยีการศึกษา ที่มีประสบการณ  อยางนอย  5  ป  
จํานวน 6 – 10 ทาน

        3.3 กลุมที่สาม เปนกลุมประชาการตัวอยางที่ใชในการประเมินรูปแบบในการจัด
ตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี ไดแก   ผูบริหาร  ครูผูสอน  ใน
โรงเรียนพระนารายณ   จังหวัดลพบุรี  จํานวน  100  ทาน

  4.  การศึกษาวิจัยนี้  เปนการศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาของ
โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี โดยมุงศึกษาองคประกอบทั้งหมด 13 ประเด็น  ดังนี้

4.1 วิสัยทัศน   พันธกิจ ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
4.2 รูปแบบและภารกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
4.3 โครงสรางองคกร ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
4.4 บุคลากรที่ดําเนินงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
4.5 ระบบและประเภทการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
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 4.6 ประเภทของส่ือที่ใหบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
 4.7 สถานที่ตั้งของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
 4.8  จัดพื้นที่ใชสอยของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
 4.9  วิธีการคัดเลือกจัดหาวัสดุ  อุปกรณ  และส่ือการศึกษาของศูนยเทคโนโลยี

การศึกษา
 4.10  การประเมินคุณภาพส่ือและอุปกรณการศึกษาของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
 4.11  แหลงงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

               4.12  การประชาสัมพันธศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
       4.13  การประสานความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษา กับหนวยงาน

และสถาบันแหงอ่ืน ๆ

ขอตกลงเบื้องตน

    1.  ผูวิจัยถือวากลุมผูเชี่ยวชาญที่ใหการสัมภาษณ  เปนผูที่ทรงคุณวุฒิ  มีวุฒิภาวะ
แสดงออกดวยความจริงใจ  มีอิสระ และใหความรวมมืออยางด ี เปนที่นาเชื่อถือได

    2. การวิจัยคร้ังนี้ไมไดศึกษาอิทธิพลของเพศ อายุ ฐานะ สภาพแวดลอม และระดับ
ชั้นยศ  ของผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษา

นิยามศัพทเฉพาะ

1. ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง  ศูนยบริการกลางในการดําเนินงานดาน
โสตทัศนวัสดุ  โสตทัศนูปกรณ  เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษาตาง ๆโดยเฉพาะมีการให
บริการส่ือการสอน การจัดเก็บ บํารุง  รักษา  ซอมแซมส่ือการการศึกษา   การจัดฝกอบรมวิทยา
การดานเทคโนโลยีการศึกษา   การจัดนิทรรศการทางดานการศึกษา  การใหคําแนะนํา ปรึกษา
ตลอดจนการใหความชวยเหลือในดานการศึกษา คนควา  วิจัยดานส่ือการเรียนการสอนและ
บริการการศึกษาคนควาดวยตนเองจากส่ือการเรียนการสอน  นอกจากนี้ยังเปนสถานที่วางแผน
การผลิตส่ือการสอน  การทดลองใช และทดสอบประสิทธิภาพส่ือการสอน  การประเมิน และติด
ตามผลการใชส่ือการสอนดวย

2. รูปแบบ  หมายถึง  องคประกอบที่เหมาะสม  ในการดําเนินการจัดตั้งศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา โดยหมายถึง วิสัยทัศน  พันธกิจ ของศูนย , รูปแบบของศูนย , โครงสรางองค
กร,ภาระหนาที่ของศูนยฯ, บุคลากรที่ดําเนินงานของศูนย, การบริหารงานของศูนยฯ, สถานที่ตั้ง
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ศูนยฯ, การจัดพื้นที่ใชสอยของศูนยฯ, ประเภทของส่ือที่ใหบริการของศูนยฯ, การจัดบริการของ
ศูนยฯ, แหลงงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานของศูนยฯ,  วิธีการคัดเลือก และจัดหาวัสดุอุปกรณ
และส่ือการสอนของศูนย,   การประเมินวัสดุอุปกรณ และส่ือการสอนของศูนย, การจัดศูนยบริการ
ในรูปแบบของ Self Learning Center, การประชาสัมพันธศูนยฯ, การประสานความรวมมือ
ระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษา กับโรงเรียน สถาบันอ่ืน ๆ ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียน
พระนารายณ  โดยทั้งหมดนี้นําเสนอในรูปแบบของความเรียง และแผนภูมิ

     3.  ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง นักเทคโนโลยีการศึกษาหรือ
ผูมีประสบการณดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา   และบุคลาการที่มีความรู
ความสามารถดานบริหารศูนยส่ือการศึกษา, งานโสตทัศนศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
หรือศึกษานิเทศกดานเทคโนโลยีการศึกษา กรมสามัญศึกษา มีประสบการณ  ไมนอยกวา  5 ป

     4.  นักเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง บุคคลที่มีความรู ความสามารถในดานการ
บริหาร, การจัดการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา, ศูนยวิทยบริการ การประยุกต และวิเคราะหส่ือ
ตาง ๆ เพื่อใหเหมาะสมกับการเรียนการสอน  มีความสามารถในการออกแบบ การใช การผลิตส่ือ
การศึกษา การฝกอบรม    ตลอดจนใหคําแนะนําการใชส่ือแกผูมีสวนเกี่ยวของกับการศึกษาหรือ
ผูอ่ืนได

     5. ผูบริหาร   หมายถึง   ผูอํานวยการโรงเรียน   ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน  ซึ่งเปน
บุคลากรที่ทําหนาที่หัวหนาหนวยงาน  อํานวยการประสานงาน และควบคุมการจัดการการศึกษา
ในโรงเรียนพระนารายณ   จังหวัดลพบุรี

6. ครูผูสอน  หมายถึง  บุคลากรที่ทําหนาที่สอนในโรงเรียนพระนารายณ  จังหวัด
ลพบุรี

    7.  โรงเรียน   หมายถึง   โรงเรียนพระนารายณ   จังหวัดลพบุรี  ตั้งอยู  86  หมูที ่8
ต. ทาศาลา   อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี   สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 2

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ

   ในการศึกษาคนควาเกี่ยวกับการวิจัย      การศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา    โรงเรียนพระนารายณ   จังหวัดลพบุรี  ในคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังตอไปนี้

   1.  ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายเทคโนโลยีการศึกษา
   2.  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

  1.1 ความหมายของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
  1.2 วิวัฒนาการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
  1.3 วิสัยทัศน และพันธกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
  1.4 รูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
  1.5 โครงสรางการบริหารงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
  1.6 หนาที่ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
  1.7 การบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
  1.8 บุคลากรในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
  1.9 วัสดุ อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
  2.10 งบประมาณของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
  2.11 ลักษณะที่ตั้งและพื้นที่ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
  2.12การประชาสัมพันธและการประสานความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยี

การศึกษา
   3.  เทคนิคการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In – Depth Interviews)
  4.  ระบบการศึกษา และการดําเนินงานโสตทัศนศึกษา ของโรงเรียนพระนารายณ
  5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ

 5.1 งานวิจัยในประเทศไทย
 5.2 งานวิจัยตางประเทศ
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1. ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายเทคโนโลยีการศึกษา

   ความหมายเทคโนโลยีการศึกษา

    เทคโนโลยีการศึกษา  เปนกระบวนการที่ซับซอน    และบูรณาการเขาดวยกัน    ซึ่ง
เกี่ยวของกับบุคคล  (people) วิธีการ  (procedure) แนวคิด  (idea) เคร่ืองมือ  (device)  และการ
จัดระบบองคการ (organization) เพื่อนําไปใชใชในการวิเคราะห วางแผน ดําเนินการ ประเมินผล
และจัดการแกปญหาเหลานั้น  โดยใชแนวทางทั้งหลายของการเรียนรู

    ความสําคัญของเทคโนโลยีการศึกษา

           คุณลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีการศึกษา  แบงไดเปน 3 ประการ คือ
1. เปนกระบวนการแกปญหาที่เกี่ยวกับทุกลักษณะของการเรียนรู  เปนกระบวนการ

แกปญหาตั้งแตการวิเคราะหวัตถุประสงคเร่ือยไปถึงการประเมินที่เรียกวาการออกแบบและการ
พัฒนาระบบการเรียนการสอน  รวมทั้งการเรียนรูเปนกลุมใหญ กลุมยอย และแบบเอกัตบุคคล
ตลอดจนลักษณะการเรียนรูแบบตาง ๆ ของบุคคล (Learning Styici) และลักษณะการเรียนที่
ผานส่ือ ทั้งส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส

     2.  ใชระบบการแกปญหาดวยวิธีวิทยาศาสตรหรือวิธีระบบ (Systems Approach)
การแกปญหาดวยวิธีวิทยาศาสตร  เปนการแกปญหาที่เหมาะสม  เพราะมีการทําการทดลอง และ
สรุปผลการดําเนินกระบวนการแกปญหาอยางเปนข้ันตอน เชน มีการวิเคราะห สังเคราะห และทํา
การปรับปรุงใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่วางไว

     3.  เปนกระบวนการซับซอนและบูรณาการระหวางบุคคล วิธีการ แนวคิด เคร่ืองมือ
อุปกรณ และการจัดการ  กระบวนการที่บูรณาการจะตองใชความรูทั้งดานวิทยาศาสตร ดานจิต
วิทยา ดานสังคมศาสตร และดานการจัดการใหประสานสัมพันธกัน  โดยเนนการเรียนการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการศึกษา  จึงมุงไปที่บุคคล แนวคิด เคร่ืองมือ อุปกรณ และการ
จัดการที่มีคุณภาพ  โดยผานการวิเคราะห วิจัยจนเปนหลักการหรือทฤษฎีที่ยอมรับกัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



12

    ขอบขายของเทคโนโลยีการศึกษา

     สมาคมการส่ือสาร   และเทคโนโลยีการศึกษา  (AECT)  ของสหรัฐอเมริกา    ได
กําหนดขอบขายของเทคโนโลยีการศึกษา (Domain of Educational Technology) ไวเมื่อป 1977
วา เทคโนโลยีการศึกษา มีขอบขายที่ประกอบดวยองคประกอบที่มีความสัมพันธกัน ในการจัดการ
ศึกษา และการเรียนการสอน 4 ประการ คือ (AECT 1979 : 11 – 12, อางถึงในเพ็ญทิพย
พรหมเจริญ 2541 : 12) )

     1.  การจัดการทางการศึกษา (Educational management Functions)
     2.  การพัฒนาการศึกษา (Educational Development Functions)
     3.  ทรัพยากรการเรียน (Learning Resources)
     4.  ผูเรียน (learner)

แผนภูมิที่ 1 แสดงขอบขายและองคประกอบของเทคโนโลยีการศึกษาของสหรัฐอเมริกา

   การจัดการทางการศึกษา

  “การจัดการศึกษา” หรือ “การดําเนินการ” เปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่งของ
เทคโนโลยีการศึกษา  อาจจะเรียกไดวา เปนองคประกอบดาน “การบริหาร” นั่นเอง  การจัดการ
เนนในเร่ืองการกําหนดวัตถุประสงค  การกํากับ และการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนาการศึกษา
และการเรียนการสอน หรือการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพ  การจัดการประกอบดวย

การพัฒนาการศึกษา

การวิจัย-ทฤษฎี
การออกแบบ
การผลิต
การประเมิน-การเลือก
การชวยเหลือสนับสนุน
การนําไปใชเผยแพร

ทรัพยากรการ
เรียน

วัสดุ
เคร่ืองมือ
เทคนิค
อาคารสถานที่
เนื้อหาวิชา
บุคคล

ผูเรียน

ภูมิหลัง
ประสบการณ
เจตคติ
ความพรอม

การจัดการทางการ
ศึกษา

การจัดการองคการ
การจัดการบุคลากร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



13

   1.1 การจัดการเกี่ยวกับหนวยงานหรือองคกร (Organization Management)
   1.2 การจัดการเกี่ยวกับบุคคล (Personnel Management)

  การจัดการเกี่ยวกับหนวยงานหรือองคกร

  การจัดการองคกร หมายถึง ภาระงานดานการจัดการ หรือบริหารหนวยงาน  และ
โครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีและส่ือการสอน    ทั้งนี้เพื่อกําหนดหรือพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน
การปรับปรุงและอ่ืน ๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดตามจุดมุงหมาย ปรัชญา  นโยบาย   โครงสราง
งบประมาณ  และความสัมพันธตาง ๆ ภายในระบบงาน    และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ   โดยใช
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพ

   ในเร่ืองการจัดการนี้   เปนที่รูจัก   และยอมรับกันอยูแลววา    นักเทคโนโลยีการศึกษา
นั้น  เปรียบเสมือนผูนําการเปล่ียนแปลง (Change Agent) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการหรือ
บริหารหนวยงาน  จึงนิยมใชวิธีการจัดการแบบการจัดการหนวยงาน  ใหสามารถดําเนินงานทั้ง
หลายขององคกร

แผนภูมิที่ 2 วิธีการจัดการแบบบูรณาการ (Integrated Management Method)

   การจัดการแบบบูรณาการ  มีองคประกอบ 3 ประการคือ

1. การกําหนดจุดมุงหมายและนโยบาย  เปนองคประกอบดานการกําหนดบทบาท
วัตถุประสงค โปรแกรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน และทรัพยากรการเรียนในหนวยงาน  ซึ่งควรจัด
ใหเหมาะสม และสอดคลองกัน

2. การสนับสนุนจุดมุงหมายและนโยบาย ควรมีการวางแผนที่ดี  มีการจัดหาขอมูล
และสารสนเทศตาง ๆ ใหพรอมอยูเสมอ  เพื่อความสะดวกในการพิจารณาตัดสินใจ

การจัดการตาม
จุดมุงหมาย

(Management by
Objective)

การสนับสนุน
และนโยบาย

 (Job Enrichment)

การพัฒนาองคการ
(Organization Development)

กระบวนการจัดการ
(Management Process)
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3. การบริการและรวมมือกันทุกฝาย     เปนการจัดการแบบประสาน   และรวมมือกัน
ทํางาน  ไมวาจะเปนฝายพัฒนาการเรียนการสอน (วิชาการ) หรือฝายกิจกรรม และอ่ืน ๆ ในองคกร
และหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ  จะมีการประสานงานกันตั้งแตจุดเร่ิมตนของหลักการดําเนินงาน

  การจัดการเกี่ยวกับบุคลากร

   เปนการจัดบุคคลใหเหมาะสมกับงานในองคกร  นับตั้งแตการเลือกบุคคลเขาทํางาน  ไป
จนถึงเร่ืองการพัฒนาบุคลากร  ตลอดจนสวัสดิการตาง ๆ แกบุคลากร  เพื่อใหการดําเนินงาน
สําเร็จลุลวงไปดวยดี  รวมทั้งการสรางความรวมมือกัน  การใหคําปรึกษา แนะนํา  ตลอดจนการให
ความชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ระหวางมวลสมาชิกในหนวยงานหรือองคกรนั้น ๆ ดวย

    แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการหรือบริหารการศึกษานี้  ตองมีการประสาน  มีการวางแผน
รวมกัน  ตั้งแตเร่ิมการดําเนินระบบงาน เชน การตัดสินใจนําโทรทัศนเขามาใชในการศึกษา และ
การเรียนการสอนในหนวยงานหนึ่งนั้น ควรมีการวางแผนรวมกันไปพรอม ๆ กันกับการเร่ิมตน วาง
แผนเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาหรือหลักสูตรไมใชทําคนละคร้ัง  เพราะการใชโทรทัศนเพื่อการศึกษาหรือ
การเรียนการสอนนั้น     ตองใชบุคลากรหลายฝายรวมมือกัน    เชน     ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชา
นักพัฒนาหลักสูตร  ครูในหองเรียน  ครูโทรทัศน และผูเชี่ยวชาญดานการผลิตรายการโทรทัศน
เปนตน  มารวมกันตัดสินใจวางแผนดําเนินการ  นอกจากนั้น ยังตองพิจารณาในเร่ืองระบบของ
องคการ อาคารสถานที่ ส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ และงบประมาณดวย

   ดังนั้น  การจัดการจึงเปนองคประกอบสําคัญประการแรกของเทคโนโลยีทางการศึกษา

  การพัฒนาการศึกษา

   การพัฒนาการศึกษา  เปนองคประกอบสําคัญอีกประการหนึ่งของเทคโนโลยีการศึกษา
ที่ย้ําในเร่ืองความสําคัญของวิธีระบบ (Systematic identification) ดวยการวิเคราะหปญหาการจัด
รูปแบบการดําเนินการ และการประเมินเพื่อแกปญหาทางการศึกษา  การพัฒนาการศึกษาเปน
การพัฒนารูปแบบองคการ  ในการพัฒนาระบบการเรียนการสอน  การใชทรัพยากรการเรียนใน
ลักษณะของการส่ือสารสองทาง (Two Way Communication)

      การพัฒนาการศึกษามีองคประกอบสําคัญ 6 ประการ คือ
      1.  การวิจัย – ทฤษฎี (Research – Theory)
      2.  การออกแบบ (Design)
      3.  การผลิต (Production)
      4.  การประเมิน – การเลือก (Evaluation – Selection)
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    5.  การชวยเหลือสนับสนุน (Logistics)
    6.  การใชและเผยแพร (Utilization / Dissemination)

    องคประกอบทั้ง  6  ประการนี้   มีความสัมพันธกันอยางมีลําดับข้ันตอน   และสัมพันธ
กับองคประกอบดานทรัพยากรการเรียนดวย เชน การวิจัย จะเปนจุดเร่ิมตนของการพัฒนาการ
ศึกษา ผลการวิจัยจะนําไปสูการออกแบบวางแผน   การผลิต   และองคประกอบอ่ืน ๆ ของการ
พัฒนาการศึกษา  นอกจากนั้น  การวิจัยยังโยงทั้งในเร่ืองการจัดการ ทรัพยากรการเรียน ตลอดจน
เร่ืองอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีทางการศึกษา

   รายละเอียดของแตละองคประกอบในการพัฒนาการศึกษา มีดังนี้

  การวิจัย – ทฤษฎี

  การวิจัยถือวาเปนเร่ืองสําคัญของเทคโนโลยีการศึกษา    เพราะการวิจัยจะทําใหสามารถ
เขาใจเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยี และปญหาการศึกษาไดอยางชัดเจน  ไมวาจะเปนเร่ืองของ
การจัดการ ผูเรียน และทรัพยากรการเรียน  ตลอดจนความสัมพันธระหวางผูเรียนกับทรัพยากร
การเรียน  การวิจัยเทคโนโลยีการศึกษา  เปนวิธีการวิจัย และทฤษฎี  ตามข้ันตอนของระเบียบวิธี
วิจัย  ทั้งนี้เพื่อสรางและขยายความรูความเขาใจในกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา
และเปนขอมูลพื้นฐานใหองคประกอบดานอ่ืน ๆ ของเทคโนโลยีการศึกษา  ในการพัฒนาการ
ศึกษาดวย

   การออกแบบ

    การออกแบบ  เปนคําที่มีความหมายกวาง และกินใจความ  ในที่นี้หมายถึง
การนําความรูทางทฤษฎีมาจัดรูปแบบในการจัดดําเนินงาน หรือการวางแผนระบบการเรียน
การสอน และทรัพยากรการเรียน ดังนั้น  การออกแบบจึงชวยใหไดแผนงาน หรือรูปแบบการ
ดําเนินงานดวยความรวมมือกันอยางใกลชิดของทุกฝายที่เกี่ยวของกับงาน

    การออกแบบในเร่ืองของเทคโนโลยีการศึกษาก็เชนเดียวกัน  เราสามารถใชรวมกับสวน
ประกอบอ่ืน ๆ ของเทคโนโลยีการศึกษาดวยการวิเคราะห และสังเคราะหตามความตองการ  การ
เขียนจุดมุงหมาย  คุณสมบัติของผูเรียน  การวิเคราะหภาระกิจ  สภาพแวดลอมทางการเรียน การ
สอน  เหตุการณการสอน  ทรัพยากรการเรียนและองคประกอบของระบบการสอน  ซึ่งจะทําให
สามารถจัดการศึกษา และการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม  ตามกําลังงบประมาณ และความ
จําเปน ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชนเดียวกันในการออกแบบนี้  จะตองมีการรวมมือกันวางแผน
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อยางใกลชิด  ระหวางผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ เชน ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชา  ผูเชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบ  ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร และผูเชี่ยวชาญดานส่ือการสอน เปนตน

   การออกแบบดานเทคโนโลยีการศึกษา  มีหัวขอสําคัญที่ตองพิจารณา ดังนี้
          1.  การกําหนดปญหา  เปนการทําความเขาใจ และการจัดลําดับความสําคัญของ
ปญหา

   2.  การวิเคราะหผูเรียนและสถานที่เรียน
   3.  การวิเคราะหวัตถุ และจุดมุงหมายการเรียนการสอน
   4.  การจัดลําดับเนื้อหาตามจุดมุงหมายการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียน
   5.  การกําหนดยุทธศาสตรการเรียนการสอน
   6.  การกําหนดรอบ (การเขียน) ใหละเอียดดวยการระบุทรัพยากรการเรียนใหชัดเจน

และสอดคลองกับจุดมุงหมายการเรียนการสอน   รวมทั้งการวิเคราะหภารกิจเกี่ยวกับการเรียนรู
ตลอดจนยุทธศาสตรการสอนตาง ๆ การกําหนดรูปแบบหารตรวจสอบ  การประเมินผลการเรียนรู
ของผูเรียน และกําหนดเกณฑการวัด และประเมินผลดวย  โดยออกแบบใหเปนระบบการเรียนการ
สอน

  การผลิต

  การผลิตในที่นี้ หมายถึง การจัดทํา หรือการสรางส่ือการเรียนการสอน  เพื่อเปน
ทรัพยากรการเรียน  โดยดําเนินการตามแผนงานที่ออกแบบไว  ดังนั้น  การผลิตจึงเปนข้ันของการ
พัฒนาการศึกษาที่สําคัญข้ันหนึ่งของการพัฒนาการศึกษา

  ส่ิงที่ผูสอน และนักเทคโนโลยีการศึกษา  ควรตองทําความเขาใจเปนพิเศษ ก็คือ เทคนิค
การผลิต

  การประเมิน / การเลือก

  การประเมิน  เปนเร่ืองสําคัญเร่ืองหนึ่งในข้ันของการพัฒนาการศึกษา  การประเมินจะทํา
ใหทราบแนวทางในการพิจารณาเลือกตัดสินใจดําเนินการ  โดยมีสถานการณ และความตองการ
ของหนวยงาน หรือสถาบันการศึกษาเปนสวนประกอบรวมในการตัดสินใจ

  การประเมินเทคโนโลยีการศึกษาสวนใหญ  จะพิจารณาประเมินในส่ิงตอไปนี้
  1.  การประเมินการออกแบบ เพื่อพิจารณาวาการออกแบบนั้น  สอดคลองกับจุดหมาย

หรือไม
  2.  การประเมินส่ือหรือผลผลิต
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  3.  การประเมินสําหรับการประเมิน  รูปแบบการประเมิน
  4.  การประเมินเพื่อเลือก เชน การจัดหาทรัพยากรการเรียน เปนตน

         5.  การประเมินการใช

  การประเมินทั้งหมดนี ้ จะพิจารณาตามจุดมุงหมายของระบบการจัดการเรียนการสอน
เปนสําคัญ

  การชวยเหลือและสนับสนุน

  การใหความชวยเหลือ  หมายถึง   กระบวนการทั้งหลาย  ในการจัดการทําใหทรัพยากร
การเรียนพรอมที่จะใชในระบบการเรียนการสอนได  กระบวนการนี้รวมไปถึง  การงบประมาณ
การจัดหา  หาส่ิงของ  การจัดระบบการเก็บ  การจําแนก  การจัดหมวดหมู  การใหบริการ  การ
ปรับปรุงพัฒนา และการซอมแซม บรรดาทรัพยากรการเรียน รวมทั้งองคประกอบของระบบการ
เรียนการสอน

   การชวยเหลือสนับสนุน มีหนาที่สําคัญ คือ
   1.  การจัดหา  เนนการจัดหาส่ือการเรียนการสอน ตามระบบการสอนที่ออกแบบไว

          2.  กระบวนการจัดเก็บ และบริการดวยการจัดหมวดหมู ระบบการใหยืม และยืม
การบริการ เปนตน
          3.  การจัดระบบขอมูล  เพื่อสะดวกตอการคนหาเพื่อนํามาใช
          4.  การจัดระบบการใหบริการ  รวมทั้งสถานที่ในการใหบริการ

   การนําไปใชและเผยแพร

    การนําไปใชและเผยแพร เปนองคประกอบสุดทายของการพัฒนาการศึกษา และ
เปนสวนประกอบสําคัญในระบบการเรียนการสอน  การนําไปใชในเร่ืองของเทคโนโลยีการศึกษา
เปนเร่ืองของการกําหนดวิธีการใช  การเตรียมผูเรียนใหพรอมตอการใหบริการทรัพยากรการเรียน
ตาง ๆ และการประเมินเพื่อสนับสนุนใหจัดการศึกษาและการเรียนการสอน และความตองการของ
ผูเรียน

  ดังนั้น  การใชเทคโนโลยีการศึกษาในสวนที่เปนส่ือ  จึงควรมีข้ันตอนในการใชอยางมี
ระบบ ดังนี้

1. การวิเคราะหผูเรียน (Analyze Learner)
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           2.  การกําหนดจุดมุงหมายการเรียนการสอน (State Learning Objectives) เปนการ
กําหนดจุดมุงหมายของการเรียนการสอน
               3.  การเลือกทรัพยากรการเรียน (Select Instruction Resources) ไดแกการเลือก
การเตรียมส่ือการเรียนการสอน
          4.  การใช (Utilize) เปนการนําเสนอในระบบการสอนโดยเทคนิคตาง ๆ ตามความ
เหมาะสมของผลที่ไดจากการวิเคราะหไวในข้ันที ่1
          5.  การกําหนดพฤติกรรมผูเรียน (Require Learner Behavior) เพื่อเปนแนวในการ
กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินการเรียนการสอน
          6.  การประเมิน (Evaluation) เปนการพิจารณาผลที่เกิดจากการใชส่ือ และเทคโนโลยี
การศึกษาเพื่อการปรับปรุงแกไข  ทั้งในดานการเรียนของผูเรียน  ส่ือ  เทคนิค และระบบการเรียน
การสอน

     ทรัพยากรการเรียน

    ทรัพยากรการเรียน  เปนองคประกอบอีกประการหนึ่งของเทคโนโลยีการศึกษา
ทรัพยากรการเรียน  จะเปนส่ิงกระตุน และเกื้อหนุนใหผูเรียนอยากเรียน และเรียนได

    ทรัพยากรการเรียน  แบงออกไดเปน 6 ประเภท คือ
    1.  วัสดุ (Materials)

           2.  เคร่ืองมือ (Devices)
           3.  เทคนิค (Techniques
           4.  การติดตั้งและอาคารสถานที่ (Setting)
           5.  เนื้อหาวิชา (Content) และ
           6.  บุคคล (people)

    ทรัพยากรการเรียนแตละประเภท มีรายละเอียด ดังนี้
   วัสดุ
    วัสดุหรือซอฟตแวร   ไดแก   ส่ือประเภทส้ินเปลืองทั้งหลาย   ที่จะเกื้อหนุนใหการเรียน

การสอน หรือกระบวนการถายทอด  ตลอดจนการจัดนิทรรศการความรูตาง ๆ ในระบบการเรียน
การสอน  ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน รูปภาพ แผนที่ และแผนภูมิ เปนตน  ทั้งนี้รวมทั้ง
มวนเทป บัตรรายการ  คอมพิวเตอร  เทปโทรทัศน  ฟลมถายรูป ภาพยนตร หนังสือ ส่ิงพิมพ และ
ของจริงตาง ๆ ดวย
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             ส่ือวัสดุ  แบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ วัสดุที่บันทึกรายการ หรือโปรแกรมเนื้อหา
การเรียนไวแลว (Recorded Materials) และวัสดุหรืออุปกรณประกอบ (Supplies) ดวย

 1.  วัสดุบันทึกรายการ   หมายถึง   วัสดุที่มีรายการ  หรือเนื้อหาสาระ  พรอมที่จะนําไปใช
ไดเลย ซึ่งเราจะรูจักกันดีในลักษณะของวัสดุที่เปนส่ือการเรียนการสอนทั้งหลายวัสดุบันทึกรายการ
ประกอบดวย

 1.1 วัสดุบันทึกเสียง เชน แผนเสียง มวนเทปบันทึกเสียง ฯลฯ
 1.2 วัสดุบันทึกเสียง และภาพ เชน มวนเทปโทรทัศน ฯลฯ
 1.3 วัสดุฉาย เชน ไมโครฟอรม (Microform) ฟลมสตริป สไลด ภาพโปรงใส และ

ภาพยนตร เปนตน
 1.4 วัสดุกราฟฟค (Graphic materials) เชน แผนที่ แผนภูม ิแผนสถิติ ภาพโฆษณา

และการตูน เปนตน
1.5 รูปภาพส่ิงพิมพ เชน หนังสือ วารสาร และนิตยสาร เปนตน
1.6 วัสดุสามมิต ิเชน ลูกโลก ของจริง ของตัวอยาง หุนจําลอง ของเลนทางการศึกษา

และชุดการสอน เปนตน
1.7 วัสดุสําหรับคอมพิวเตอร เชน บัตรคอมพิวเตอร (Computer Card) คอมพิวเตอร

โปรแกรม  แผนดิสก  มวนเทปคอมพิวเตอร เปนตน
2. อุปกรณประกอบ (Supplies) หมายถึง  วัสดุที่ยังไมไดบันทึกรายการ หรือโปรแกรม

ตาง ๆ ทางการศึกษา และการสอน เชน เทปบันทึกเสียง  เทปโทรทัศน  ฟลมและกระดาษอัดรูป
สี และอ่ืน ๆ

  เคร่ืองมือ

  เคร่ืองมือ (Equipment) หมายถึง   ส่ิงที่จะเกื้อหนุน   หรืออํานวยความสะดวกตอ
การผลิต และการถายทอดเนื้อหาเร่ืองราว  รวมทั้งการจัดนิทรรศการ (ส่ือ) ตาง ๆ ในการเรียนการ
สอน เชน เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ  เคร่ืองขยายเสียง  เคร่ืองบันทึกเสียง เปนตน  นอกจากนั้น
เคร่ืองมือในที่นี้  ยังหมายความรวมไปถึง  อุปกรณประกอบตาง ๆ ดวย เชน คอนโซลควบคุมเสียง
สายสัญญาณตาง ๆ เคร่ืองถายทําภาพโปรงใส  กลองถายโทรทัศน  เคร่ืองวัดแสง และอ่ืน ๆ ดวย

  สวนเคร่ืองมือเฉพาะบางชนิด เชน เคร่ืองดนตรีที่ใชในการสอนวิชาดนตรี  เคร่ืองมือ
และอุปกรณกีฬา  ที่ใชในการสอนวิชาพลศึกษา  จะมีรายละเอียดปลีกยอยออกไป

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



20

   เทคนิค

    เทคนิค  เปนวิธีเฉพาะที่ใชในกระบวนการเรียนการสอน เทคนิค อาจจะสอดแทรกไวใน
รูปของส่ือวัสดุโดยตรง  หรืออาจใชรวมกับส่ือวัสดุในการเรียนการสอนก็ได  เชน  การสาธิตการจัด
หองเรียนแบบเปด  การใชแบบเรียนโปรแกรม เปนตน

   อาคารสถานท่ีหรือสภาพแวดลอม

    เพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปไดดวยดี     อาคารสถานที่ที่ใชในการเรียนการสอน
ควรอํานวยความสะดวกสบายใหแกผูเรียนพอสมควร  ไมวาจะเปนเร่ืองขนาดของหองเรียน  โตะ
มานั่ง  ศูนยทรัพยากรการเรียน (Learning Resource Centers) หองปฏิบัติการหลักสูตร หองฉาย
หองมืด  หองเสียง  ตลอดจนส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ส่ิงเหลานี้  ควรไดรับการออกแบบ และ
ติดตั้งเคร่ืองมือ ส่ือการเรียนการสอนอยางเหมาะสมดวย

    เร่ืองของอาคารสถานที่  แบงออกเปน  พื้นที่สําหรับการสอน และพื้นที่ที่จัดไวเพื่อ
สงเสริมหรือ สนับสนุนการสอน (Instruction Support Area)

   เน้ือหาวิชา

    เนื้อหาวิชา  ไดแก  เร่ืองหรือสาระที่จัดไวในโปรแกรมการเรียนการสอน  หรือโครงสราง
ของหลักสูตร  การจัดโปรแกรม และลําดับเนื้อหาวิชา  ไมวาจะเปนการศึกษาในระดับประถม
ศึกษา  มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา  ทั้งในระบบ และนอกระบบ และนอกระบบโรงเรียนก็ตาม
ควรจัดใหเหมาะสมบนหลักการของความรูทางจิตวิทยา และการออกแบบสาร

    บุคคล

    บุคคล  ไดแก  คนที่เกี่ยวของกับองคประกอบระบบการสอน (Instructional system
Components : ISC) หรือทรัพยากรการเรียน ดังนั้น บุคคลไดแก

    1.  บุคคลที่จัดการเกี่ยวกับระบบการสอน  ที่เกี่ยวของกับการถายทอดสารใหแกผูเรียน
โดยตรง  ซึ่งบุคคลในที่นี้ก็คือ ผูสอนหรือครูในหองเรียน

    2.  บุคคลที่เปนทรัพยากรการเรียน เชน นักศึกษา นักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญตาง ๆ
           3.  ทรัพยากรบุคคลอ่ืน ๆ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



21

     บุคคลที่มีสวนชวยใหการจัดการเรียนการสอน    ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ     ทั้ง
นี้จะตองคํานึงถึงระบบการศึกษา   สภาพการณ  และความเหมาะสมดวย เชน นอกจากจะมีครูใน
หองเรียนแลว  ในระบบการศึกษา และการเรียนการสอน  ควรจะมีครูแนะแนว  ครูวัดผล
ครูบรรณารักษ  ผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตร และการสอน  ผูเชี่ยวชาญดานวัสดุอุปกรณ  ครูส่ือ-
การสอน หรือโสตทัศนศึกษา และบุคคลอ่ืน ๆ ที่จําเปน

        ผูเรียน

         คําวา “ผูเรียน” ในที่นี้หมายถึง  บุคคลที่กําลังศึกษาในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน เชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษา เปนตน และเนื่องจากเทคโนโลยี
การศึกษาเปนศาสตรเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติอยางมีระบบ     เพื่อสนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพตามจุดมุงหมาย และความตองการของผูเรียน  การนําเทคโนโลยีการศึกษาเขามาใช
จึงจําเปนตองมีการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับตัวผูเรียน  ผูจัดจําเปนตองเขาใจลักษณะของผูเรียน  ซึ่ง
แตกตางไปตามลักษณะความแตกตางระหวางบุคคล  องคประกอบเกี่ยวกับผูเรียน  แบงเปน 4
ประเภท คือ

     1.  ภูมิหลัง ไดแก อายุ เพศ ระดับสติปญญา
            2.  ประสบการณ ไดแก ความรูความสามารถของผูเรียนที่มีมากอน
            3.  เจตคติ ไดแก ความรูสึก ไมชอบ ความสนใจ ความตั้งใจเรียน
            4.  ความพรอม ไดแก สุขภาพของกาย จิต ทักษะของผูเรียน

     ทุกองคประกอบดังกลาวขางตน    ตางก็มีความสําคัญเทาเทียมกัน   เนื่องจากการ
จัดการดานเทคโนโลยีการศึกษามีเปาหมายที่จะสนับสนุน และเกิดผลโดยตรงตอผูเรียน  โดยใชวิธี
การพัฒนาในดานการออกแบบ  การวิจัย  การผลิต  การบริการ  การประเมินผล  เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูแกผูเรียนโดยผานส่ือ  สอดคลองกับแนวคิดของ เดล (Dale 1949 : 255) ที่กลาววา  ปจจัยที่
นําความสําเร็จมาสูการเรียนการสอนหรือการฝกอบรมก็คือ  การใชกิจกรรมทางดานนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีการศึกษา และการใชวิวัฒนาการดานเทคโนโลยีการศึกษาใหม ๆ ซึ่งหมายถึง  การ
ใชวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือตาง ๆ ส่ิงเหลานี้จะมีบทบาทสําคัญมาก  เพราะจะชวยประหยัด
เวลา และคาใชจาย  โดยเฉพาะชวยสรางเสริมความเขาใจอยางดียิ่ง  วัสดุอุปกรณส่ือการสอนมี
คุณคาคือกอใหเกิดประสบการณทางรูปธรรมเพิ่มข้ึน  ทําใหผูเรียนหรือผูเขารับการอบรมสนใจเพิ่ม
ข้ึน  สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนไปในทางที่ดี และมีประสิทธิภาพ  แตในบางขณะก็
เกิดปญหาเหมือนกัน  พิจารณาจากผลการวิจัยของ วาที่วินัย  ศรีกนก (2526)  ชูชาติ
แสงประทีปทอง (2530)  ชูชีพ  พุทธประเสริฐ (2534) พบวา  การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี
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การศึกษามาใชยังมีปญหา และอุปสรรค  เพราะขาดผูถายทอดที่มีความรู และทักษะในการผลิต
การใชส่ือ  ขาดงบประมาณที่เพียงพอ  ขาดการสนับสนุนจากผูมีอํานาจในการอนุมัติ  และขาด
แหลงที่จัดบริการอยางเหมาะสม

2.  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
 
    2.1 ความหมายของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

          ปจจุบันศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  กําลังมีบทบาท และความสําคัญอยางยิ่งตอ
การศึกษาในทุกระดับ คือ ทั้งในระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา  ทั้งนี้
เพราะศูนยเทคโนโลยีการศึกษาจะมีใหบริการตาง ๆ ในดานส่ือการเรียนการสอนทั้งประเภทวัสดุ
โสตทัศนูปกรณ  ตลอดจนการผลิตส่ือการสอนใหแกครูอาจารย  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  นอกจากนี้ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ยังมีบทบาทที่สําคัญยิ่ง
ตอการสนับสนุนในดานการฝกอบรมครู อาจารย และบุคลากร  ทั้งของสถาบันการศึกษานั้น ๆ เอง
และจากสถาบันหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ที่ติดตอขอใชบริการ

          คําวาศูนยส่ือการศึกษาหรือเทคโนโลยีการศึกษา  หมายถึง  หนวยงานสวนกลางที่
ใหการสนับสนุนสงเสริมการจัดสภาพการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ  ดวยการจัดเก็บ  การให
บริการ  และการใชทรัพยากรการเรียนรูตาง ๆ ที่ถูกจัดเก็บรวบรวมตามประเภท และชนิดของส่ือ
การใหคําปรึกษา รวมถึงการจัดบริเวณที่เปนสัดสวนสําหรับความตองการในการใชส่ือบางประเภท
หนวยงานในลักษณะนี้อาจเรียกวา แหลงทรัพยากรการเรียนรู (Learning Research Center)
ศูนยส่ือการศึกษา (Educational Media Center) หรือศูนยเทคโนโลยีการศึกษา (Educational
Technology Center) (UNESCO 1987 : 46)

            อรพรรณ  ประภาพันธ (2518 : 35) ไดรวบรวมชื่อที่ใชเรียกศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
หรือศูนยส่ือการศึกษา ที่แตกตางกันออกไปไวดังนี้

      1.  ศูนยวัสดุอุปกรณการศึกษา
             2.  ศูนยบริการทางการศึกษา
             3.  ศูนยโสตทัศนศึกษา
             4.  ศูนยโสตทัศนูปกรณ
             5.  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา
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  6.  ศูนยบริการโสตทัศนศึกษา
  7.  ศูนยเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
  8.  ศูนยส่ือการสอน
  9.  ศูนยวิชาการ
 10. ศูนยวิทยาการ
 11. สํานักเทคโนโลยีทางการศึกษา
 12. สํานักวิทยบริการ
 จากเอกสารภาษาอังกฤษ  มักจะมีศัพทใชตาง ๆ กัน เชน
 1.  Learning Materials Center
 2.  Education Resources Center
 3.  Education Services Center
 4.  A Library and Audio – Visual Center
 5.  Audio – Visual Center
 6.  Instructional Materials Center
 7.  Instructional Services Center
 8.  Instructional Resources Center
 9.  Instructional Media Center
 10. Instructional Technology Center
 11. Educational Media Center
 12. Audio Media Center
 13. Educational Technology Center

  นอกจากนั้น  ฉลองชัย  สุรวัฒนบูรณ (ม.ป.ป. : 21) สุเวช ณ หนองคาย (2516 : 11 –
12) ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2525 : 92) และวนิดา  จึงประสิทธิ ์ (2532 : 8) ไดรวบรวมรายชื่อของ
ศูนยตาง ๆ ดังกลาวทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ดังนี้

  1.  ศูนยส่ือการศึกษา (Educational Media Center)
  2.  ศูนยวัสดุการเรียน (Learning Material Resource Center)
  3.  ศูนยวัสดุ (Material Center)
  4.  หองสมุดแหลงการเรียน (Learning Resource Library)
  5.  ศูนยแหลงความรู (Knowledge Resource Center)
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  6.  ศูนยบริการส่ือ (Instructional Media Center)
  7.  ศูนยวัสดุศึกษา (Instructional Materials Center)
  8.  ศูนยทรัพยากรการเรียนรู (Learning Resource Center)
  9.  ศูนยส่ือ (Media Center)
  10. ศูนยเทคโนโลยีทางการสอน (Instructional Technology Center)
  11. ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา (Center for Educational Technology)
  12. ศูนยวิทยบริการ (Resource Center)
    ในการวิจัยนี้  ผูวิจัยใชคําวา “ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา” (Educational Technology

Center) ซึ่งเปนคําที่ปจจุบันใชกันอยางแพรหลาย และเปนที่เขาใจกัน
    ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  มิใชเปนเพียงการนําเอาส่ือทุกประเภทมาจัดรวมไวบริการใน

สถานที่อยางเดียวกันเทานั้น  แตจะตองมีการจัดระบบแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่ดี  โดยวางแผน
ดําเนินงาน และประเมินผลโครงการทั้งหมด  เพื่อใหระบบแหลงทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดไว  อันจะเปนผลใหเกิดการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยสวนรวม  การจัด
ระบบแหลงทรัพยากรการเรียนรูจึงถือไดวา  เปนองคประกอบสวนหนึ่งของการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอน  การจัดการศึกษาในปจจุบันไดนําเอาวิธีระบบ (Systems Approach) มาใชอยาง
กวางขวาง ทั้งในระบบใหญ ระบบรองและระบบยอย  เนื่องจากวิธีระบบเปนศาสตรที่มุงเล็งผลเลิศ
ทางการศึกษา  จึงจําเปนตองสรรหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพมาใชในการแกปญหาทางการศึกษา
ซึ่งเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลววา  ส่ือการเรียนการสอนที่ดีจะสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนไดเปนอยางดี  ส่ือจึงมีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา  แตการนําส่ือเขามาใชใน
ระบบการศึกษาจะตองดําเนินการอยางถูกตอง และเหมาะสม (รัตนาภรณ  ประวัติวัชรา 2539 :
18 – 19)

    ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา    มีนักวิชาการ   และนักเทคโนโลยีการศึกษา  และทานไดให
ความหมายไว ดังนี้

    สําเภา  วรางกูร (2515 : 13) บิดาแหงโสตทัศนศึกษาของประเทศไทย  กลาวถึงชื่อของ
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา “… แทจริงแลวศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา    เปนเพียงชื่อที่ทันสมัย
ข้ึนเทานั้น   ขอบขายการดําเนินงาน    มิไดแตกตางไปจากศูนยโสตทัศนศึกษามากนัก     ความ
หมายของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษามิไดแตกตางกัน   กลาวคือ   หมายถึง  ศูนย   หรือหนวย
งานที่ใหบริการเปนสวนกลางเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอนใหขอสนเทศเกี่ยวกับ
วัสดุ เคร่ืองมือ แหลงที่มา ตลอดจนความเคล่ือนไหวตาง ๆ เพื่อชวยใหการเรียนการสอนมี
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ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน …”

   เบสวิค (Beskwick, อางถึงใน อํานาจ  จันทรแปน ม.ป.ป. : 19) ไดใหความหมายของ
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาวา  เปนแหลงที่รวมทุกส่ิงทุกอยางซึ่งอาจเปนวัตถุ ส่ิงของ หรือส่ิงเรา
ผูเรียน  รวมทั้งหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ รูปภาพ แผนผัง แผนที่ แผนภูมิ รูปถาย ไมโครฟลม 
สไลด ฟลมสตริป ภาพยนตร เทปบันทึกเสียง โปรแกรมวิทย ุ และโทรทัศน วีดีโอเทป แบบเรียน
สําเร็จรูป โมเดล รวมทั้งบุคคล และวัสดุส่ิงของในชุมชน  บางทีอาจรวมถึงส่ิงมีชีวิตในทาง
สัตววิทยา และพฤกษศาสตร

   ครอล  เพอรวิส (Carol Purvis 1965, อางถึงในอรพรรณ  ประภาพันธ 2518 : 37) สรุป
วา ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  นอกจากเปนศูนยเก็บวัสดุอุปกรณการสอนแลว  ยังเปนหนวยบริการ
ในการประชุมอบรม และการฝกปฏิบัติงานทางโสตทัศนศึกษา  ตลอดจนมีหนาที่ให
คําปรึกษา  แนะนําใหขอมูลตาง ๆ แกผูสอน และผูเรียนดวย

   ชัยยงค  พรหมวงศ (2523 : 260) ไดกลาวไวในเอกสารชุดวิชาเทคโนโลยีและส่ือสาร
การศึกษาวา “… ศูนยส่ือการศึกษา  (Education Media Center) เปนคําใหมสําหรับการศึกษา
ดวย  แตเดิมใชชื่ออยางอ่ืนเปนศูนยโสตทัศนศึกษาบาง หรือศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาบาง  แต
ความหมาย   และกิจกรรมขององคกรมีลักษณะเดียวกัน    คือเปนหนวยงานวางแผนผลิต และ
บริการส่ือการศึกษาใหแกหนวยงานการศึกษา   และบุคลากรในระดับ    และแบบการศึกษาตาง ๆ
ศูนยส่ือการศึกษานี้  แตเดิมทําหนาที่เพียงการใหบริการเทานั้น   อาจมีขนาดเล็กเพียงหองเก็บ
อุปกรณ    และวัสดุการศึกษา    ที่สถาบันการศึกษาจัดหาซื้อหรือครู - อาจารยจัดทําข้ึน    แลวนํา
มาเก็บรวบรวมไวให    แตบางสถาบันอาจขยายงานศูนยใหใหญโต  มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการ
จัดหา และผลิตส่ือการศึกษา  บริการผูใชก็ได …”

   สริกเลย (Sryley n.d. : 6 อางถึงในวิบูลย  สุทธพันธ 2524 : 19) ไดใหความหมายของ
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาวา  เปนแหลงใหบริการเปนสวนกลางเกี่ยวกับวัสดุประกอบการสอน
และเคร่ืองมืออุปกรณ  ตลอดจนแหลงตาง ๆ ที่มีวัสดุอุปกรณประกอบการสอน  เพื่อชวยงานการ
เรียนการสอน
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     คมสัน  โพธิสุวรรณ (2530 : 3) ใหความหมายศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาวา  เปน
หนวยงานที่ปฏิบัติงานตาง ๆ ดานโสตทัศนศึกษา และเทคโนโลยีทางการศึกษาเปนการเฉพาะ
โดยมีสถานที ่ บุคลากร  วัสดุ  เคร่ืองมือ  ตลอดจนมีการบริหารงาน  จัดบริการทางดาน
โสตทัศนศึกษา และเทคโนโลยีทางการศึกษา  เปนของหนวยเองทั้งหมด  เพื่อบริการแกอาจารย
และนักเรียน

    สราวุธ   ศิริสุขประเสริฐ  (2531 : 9)  ไดใหความหมายของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
หมายถึง  ศูนยหรือหนวยงานที่ใหบริการเปนสวนกลางเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการ
สอน  ใหขอสนเทศเกี่ยวกับวัสดุ เคร่ืองมือ แหลงที่มา  ตลอดจนความเคล่ือนไหวตาง ๆ เพื่อชวยให
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

    วนิดา  จึงประสิทธิ ์ (2532 : 9) ไดใหความหมายวา “… เปนหนวยงานที่ใหบริการส่ือ
การสอนในโรงเรียน  โดยเนนการจัดศูนยฯ ที่รวมทั้งส่ือส่ิงพิมพ และโสตทัศนวัสดุเขาดวยกัน และ
เปนที่สําหรับวางแผนผลิต  ทดลองใช และประเมินวัสดุอุปกรณตาง ๆ …”

    เอกวิทย  แกวประดิษฐ (2533 : 4) ไดใหความหมายศูนยเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง
หนวยงานที่มีหนาที่ปฏิบัติงานดานโสตทัศนะ และเทคโนโลยีทางการศึกษา  โดยบริการดานโสต
ทัศนะ และเทคโนโลยีทางการศึกษาแกอาจารย นิสิต และชุมชน

   ณัฏฐนรี  เพิ่มทอง (2536 : 4) ไดใหความหมายศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  หมายถึง
หนวยงานที่มีหนาที่ปฏิบัติงานตาง ๆ ทางดานโสตทัศนะ และเทคโนโลยีทางการศึกษาเปนการ
เฉพาะ  โดยมีสถานที่ วัสดุ เคร่ืองมือ และบุคลากร  ตลอดจนมีการบริหารงาน และการจัดบริการ
ทางดานโสตทัศนะ และเทคโนโลยีทางการศึกษาเปนหนวยงานเอง  เพื่อใหบริการแกอาจารยรวม
ทั้งนักศึกษา

   บรรพต  วงคทองเจริญ (2538 : 7) ไดใหความหมายศูนยเทคโนโลยีการศึกษาวา  เปน
แหลงกลางของวัสดุ เคร่ืองมือ  เปนที่รวมโสตทัศนูปกรณ และส่ิงพิมพเขาไวดวยกัน และเปนที่วาง
แผน ผลิต ทดลองใช และประเมินผลส่ือการสอน  ทั้งนี้รวมทั้งการบริหาร  การใหบริการยืมวัสดุ
อุปกรณ ครุภัณฑ
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    สมเกียรติ  ปรีดาวรรณ (2540 : 4) ไดใหความหมายศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  หมาย
ถึง  หนวยงานที่มีหนาที่ปฏิบัติงานดานโสนทัศนะ และเทคโนโลยีการศึกษาเปนการเฉพาะ  โดยมี
สถานที่ วัสดุ เคร่ืองมือ และบุคลากร  ตลอดจนมีการบริหารงาน และการจัดบริการทางโสตทัศนะ
และเทคโนโลยีการศึกษา  เปนของหนวยงานเอง  เพื่อใหบริการแกวิทยากร

    เพ็ญทิพย  พรหมเจริญ (2541 : 5) ใหความหมายของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา คือ
เปนหนวยงานกลางที่ตั้งข้ึนเพื่อใหบริการตาง ๆ ในดานส่ือการเรียนการสอน  ทั้งในประเภทวัสดุ
โสตทัศนูปกรณ  ตลอดจนการผลิตส่ือการสอน  สนับสนุนดานการฝกอบรม ครู – อาจารย และ
บุคลากรทั้งของสถาบันการศึกษา และหนวยงานอ่ืน ๆ ที่ติดตอขอใชบริการ  เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

    ราตรี  ทองทราย (2543 : 15) ไดใหความหมายศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  หมายถึง
แหลงกลางที่มีบริการส่ือการสอนที่เปนขอสนเทศ  คําปรึกษา และคําแนะนําที่เกี่ยวกับส่ือการสอน
และเปนศูนยกลางจัดการดานการบริหาร  ดานวิชาการ และดานบริการ  รวมทั้งจัดส่ิงอํานวย
ความสะดวกในกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมทั่วไป เพื่อชวยใหการจัดการศึกษามีประ
สิทธ-ิภาพ

   ทวีวัฒน  วัฒนกุลเจริญ (2543 : 20) ไดใหความหมายศูนยวิทยบริการ หรือศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา  หมายถึง  สถานที่รวบรวมส่ือการสอน  ไดแก  ส่ิงพิมพ  ส่ือโสตทัศนวัสดุ  ส่ือ
โสตทัศนูปกรณ  ส่ืออิเลคทรอนิคส และอุปกรณที่จําเปนตอการศึกษา  โดยมีการบริการ  การผลิต
การจัดเก็บ  การจัดทํา  การฝกอบรม และการบริการขอมูลทางสารสนเทศ และวิชาการอยางมี
ระบบ  เพื่ออํานวยความสะดวกแกครูผูสอน ผูเรียน และผูที่ตองการแสวงหาความรู  ความสามารถ
เขามาศึกษาทั้งรายกลุม และรายบุคคล  เพื่อพัฒนา และสงเสริมการจัดการเรียนการสอนของ
สถาบันการศึกษานั้น ๆ

   สุรียพร  ทวมทอง (2544 : 12) ไดใหความหมายศูนยส่ือการศึกษา  หมายถึง  หนวยงาน
ที่เปนแหลงกลางในการผลิต การบริการ จัดเก็บ และการใหคําปรึกษาดานเทคโนโลยี และส่ือสาร
การศึกษาแกผูสอน ผูเรียน และบุคคลอ่ืนที่สนใจ และเกี่ยวของกับการศึกษา

   จากแนวความคิดของนักการศึกษาทางวิชาการ  นักเทคโนโลยีการศึกษาที่กลาวถึง
ความหมายของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  พอสรุปไดวา  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา คือ หนวยงาน
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หรือองคกรที่ปฏิบัติหนาที่ดานโสตทัศนะ และเทคโนโลยีการศึกษา เปนการเฉพาะ  โดยมีสถานที่
วัสดุ เคร่ืองมือ บุคลากร งบประมาณในการบริหารงาน  การจัดการ และการบริการส่ือการเรียน
การสอน  การผลิต  การจัดเก็บ  การสืบคนขอมูลสารสนเทศ  การยืม – คืน  การฝกอบรม  การให
คําแนะนํา  คําปรึกษา  การทดลองใช  และการประเมินผลการใชส่ือแกครู – อาจารย  ผูเรียน เปน
รายกลุม หรือบุคคล  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

   2.2 วิวัฒนาการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

        วิวัฒนาการในตางประเทศ
          จากการศึกษาถึงความเปนมาของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  พบวาศูนยเทคโนโลยี

การศึกษาในระยะเร่ิมแรกนั้นอยูในรูปพิพิธภัณฑโรงเรียน   ดังที่  เกื้อกูล    คุปรัตน  และคณะ  
(2518 : 8)  ไดรวบรวมไวดังนี ้ “…กิจการพิพิธภัณฑเร่ิมข้ึนโดยชาวอังกฤษบางกลุม  จากกลุมเล็ก
ข้ึนมาเปนกลุมใหญเร่ิมจากการสะสมของเกา  ตอมามีการตั้งแสดงนิทรรศการข้ึน และไดมีผูรวบ
รวมจัดตั้งข้ึน เปนพิพิธภัณฑตั้งชื่อวา British Museum ในป 1753  และในสหรัฐก็มีผูจัดตั้ง
พิพิธภัณฑข้ึนเชนกัน  ตั้งชื่อพิพิธภัณฑนั้นวา The Museum of Charlston ตามวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยก็มีผูคิดที่จะตั้งข้ึนเชนกัน โดย College Museum ตั้งข้ึนในป 1783  ที่ Dartmouth 
College  ในปตอมา 1784    ไดตั้ง  University  Museum  นั้น ที่ Harvard University ในสหรัฐ
อเมริกา …”

     และในปตอ ๆ มา  มีการตั้งพิพิธภัณฑทางการศึกษาโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐ
อเมริกา มีการตื่นตัวและจัดการ Erickson (1968 : 13 - 17)  ไดรวบรวมไวพอสรุปไดวา

         1.  ในป ค.ศ. 1900 ไดมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑแหงฟลาเดลเฟยในรัฐเพนซิลวาเนีย
พิพิธภัณฑแหงนี้ไดจัดบริการถายภาพสําหรับใชประกอบการสอนแกโรงเรียนตาง ๆ ใน
รัฐเพนซิลวาเนีย

         2.  ในป ค.ศ. 1904 ไดมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑทางการศึกษา ที่โรงเรียนเซนตหลุยใน
ป  ค.ศ. 1907 ไดมีการจัดตั้งที่อานหนังสือสาธารณะ หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑแสดงศิลปะ ที่
เมืองรีดดิ้ง

         3.  ในป ค.ศ. 1909  ไดมีการจัดตั้งพิพิธภัณฑทางการศึกษาที่เมือง  คลิฟแลนด ใน
ป ค.ศ. 1915  ไดมีการจัดตั้งหองสมุดทางการสอน ที่เมืองฟลาเดลเฟย  ซึ่งหองสมุด และ
พิพิธภัณฑตาง ๆ เหลานี้  จัดข้ึนเพื่อการจัดหา และหมุนเวียนวัสดุ  อุปกรณประกอบการสอนใหแก
โรงเรียนตาง ๆ โดยการจัดสงวัสดุไปใหโรงเรียนแลวขนกลับดวย  อีกทั้งพิมพรายชื่อแนะนําวิธีใช
ตามหลักสูตรดวย
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      4. ตอมาในป ค.ศ. 1917  ไดมีการจัดตั้งหนวยโสต - ทัศนศึกษาที่เมืองชิคาโก  โดยในป
ค.ศ. 1895  ครูใหมของโรงเรียนตางๆ ในเมืองนี้ไดเร่ียไรเงินกันเพื่อซื้อสไลดและกอตั้งสโมสรข้ึน เรียก
วา “Projection club”  โรงเรียนแตละแหงมีเคร่ืองฉายสไลดของตนเอง แตสไลดซึ่งเปน โสตทัศนศึกษา
จะอยูที่สโมสรหมุนเวียนกันใช  งานของสโมสรกาวหนา  และขยายใหญข้ึนเร่ือยๆ จนกระทั่งป ค.ศ. 
1917  กรรมการศึกษาของเมืองจึงไดรวมกิจการของสโมสรนี้ตั้งเปนโสตทัศนศึกษาข้ึน

      5.  ในป ค.ศ. 1918  ไดมีการจัดตั้งศูนยโสตทัศนศึกษาข้ึนที่โรงเรียนเนเวอด
      6.  ในป ค.ศ. 1919  ไดมีการจัดตั้งศูนยโสตทัศนศึกษาเพื่อใหความชวยเหลือ  แนะนําทาง

โสตทัศนศึกษาพรอมๆ กับพิพิธภัณฑสําหรับเด็กที่เมืองดีทรอย ขณะเดียวกันที่เมืองเคนซาส ไดจัดตั้ง
ศูนยโสตทัศนศึกษา และภายในปนี้ไดมีการจัดตั้ง  สถาบันวัสดุประกอบการสอนแหงชาติ (National 
for Visual Instruction) หรือ NAVI  ข้ึนที่กรุงวอชิงตันดีซี เมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา

    7.  ในป ค.ศ. 1920  ไดมีการจัดตั้งศูนยโสตทัศนศึกษาที่ลอสแองเจอลิสพรอมกันนั้นไดมี
การจัดตั้งหองสมุดประชาชน และศูนยโสตทัศนศึกษาที่นิวยอรก

8. ในป ค.ศ. 1922  ที่เมืองแอตแลนตา ไดจัดตั้งศูนยโสตทัศนศึกษาพรอมกับที่เมือง
ฟริสเบอร  ไดกอตั้งสํานักงานโสตทัศนศึกษาและธรรมชาติศึกษา

     9. ในป ค.ศ. 1923  ที่เมืองซัปโปโล  และเมืองโอกแลนส  ไดจัดตั้งศูนยโสตทัศนศึกษาข้ึน
     10. ในป ค.ศ. 1946 – 1954  สมาคมการศึกษาแหงชาติของสหรัฐอเมริกาไดวิจัยพบวา ใน

ชวงระยะเวลานี้มีสถาบันการศึกษาไดจัดตั้งหนวยงานทางโสตทัศนศึกษาอยางเปนทางการเพิ่มข้ึน
จากรอยละ 16  เปนรอยละ 27  นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนมากกวารอยละ 51 จาก โรงเรียนทั้งส้ิน 1,310  
โรง  ไดจัดตั้งแผนกโสตทัศนศึกษาข้ึนอยางเปนทางการ

     11. ในป ค.ศ. 1959  จากการสํารวจสถาบันอุดมศึกษาในอเมริกาไดพบวามีอยูถึง 560 
แหง ที่ไดเปดสอนวิชาโสตทัศนศึกษาใหกับนักศึกษาที่มาเรียน    สวนตามโรงเรียนตางๆ ใน
สหรัฐอเมริกานอกจากจะมีศูนยโสตทัศนวัสดุ  และอุปกรณภายในโรงเรียนแลว  ยังไดมีการเปดอบรม
ความรูทางโสตทัศนศึกษาใหกับครูประจําการโดยเฉพาะ โดยไดรับการสนับสนุนจากฝาย
โสตทัศนศึกษาประจําเมือง ซึ่งทํางานรวมกับฝายการศึกษาของรัฐ
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    วิวัฒนาการภายในประเทศไทย

    วิรุณ  ลีลาพฤทธิ์  (2521 : 5)  ไดกลาวถึงเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือโสตทัศนศึกษาใน
ประเทศไทยวา “  …ยังไมเกิดข้ึนในวงการศึกษาของไทยอยางจริงจังจนกระทั่งภายหลังสงครามโลก
คร้ังที่ 2 สํานักขาวสารอเมริกัน  (USIS) ไดนําเอาภาพยนตรประชาสัมพันธเขามาฉายเผยแพรใน
ประเทศไทย เพื่อใหคนไทยรูจักประเทศของเขามากข้ึนคํานี้จึงไดถูกนํามาใชในวงการศึกษานับตั้งแต
นั้นมา …”

     เกื้อกูล   คุปรัตน  (2518 : 11 - 12) ไดรวบรวมวิวัฒนาการของศูนยเทคโนโลยีใน
ประเทศไทย ดังนี้

1. ในป พ.ศ. 2483  มีการจัดตั้งแผนกโสตทัศนศึกษาข้ึนในกองการศึกษาผูใหญ
กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ และมีหนวยโสตทัศนศึกษาตามจังหวัดตาง ๆ บริการ
ประชาชน และมีการบริการโรงเรียนเปนคร้ังคราว

    2.  ในป พ.ศ. 2490 ไดรับความชวยเหลือจากสหรัฐเกี่ยวกับสาธารณสุขโดย     กรมอนามัย
ตั้งแผนกโสตทัศนศึกษา เพื่อเผยแพรความรูแกประชาชน  และตอมาไดมาจัดตั้งบริการโสตทัศน-
อุปกรณข้ึน เพื่อผลิตอุปกรณแกหนวยราชการตาง ๆ สําหรับใหการศึกษาแกประชาชน

    3.  ไดมีผูเชี่ยวชาญทางโสตทัศนศึกษาจากมหาวิทยาลัยอินเดียนามาชวยที่วิทยาลัย
วิชาการศึกษาประสานมิตร  ซึ่งเปนวิทยาลัยวิชาการศึกษาแหงแรกที่ตั้งแผนกโสตทัศนศึกษาข้ึนใน
คณะวิชาการศึกษา เพื่อบริการใหความรูอบรมครู  อาจารย  และนิสิตนักศึกษาเจาหนาที่ศูนย
พัฒนาการศึกษา

    4.  ในป พ.ศ. 2498  ตั้งศูนยโสตทัศนศึกษาข้ึนที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ
  5.  ในป พ.ศ. 2500 คณะครุศาสตรจุฬา  และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตั้งศูนย

โสตทัศนศึกษา
    6.  นอกจากนี้ ในป พ.ศ. 2507  ไดกอตั้งทองฟาจําลองข้ึนเพื่อสงเสริมการเรียนการสอน

วิชาดาราศาสตร และภูมิศาสตรใหแกสถาบันศึกษาตางๆ
    7. ในป พ.ศ.2511 ไดมีการจัดตั้งแผนกโสตทัศนศึกษาข้ึนในวิทยาลัยครูหลายแหง เชน

วิทยาลัยครูอุตรดิตถ วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา  เปนตน  เพื่อทําหนาที่ใหบริการผลิต
โสตทัศนวัสดุใหแกครูอาจารยในวิทยาลัย
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     8.  ในป พ.ศ. 2513  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดตั้งหนวยงานทางส่ือการศึกษาโดย
สังกัดสํานักสงเสริมและฝกอบรมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อบริการผลิตและการใชส่ือการสอนประเภท
ตํารา

     จากเอกสารเผยแพรของ กรมการศึกษานอกโรงเรียน  (ม.ป.ป.) กลาวถึงการจัดตั้ง
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาไว  สรุปไดวา “…ในป พ.ศ. 2515  ไดจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาข้ึน
ปจจุบันศูนยนี้สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ  วัตถุประสงคเพื่อใหบริการดาน
เทคโนโลยีแกสถานศึกษาตางๆ…”

     สงวน   โขงรัตน (2532 : 24) ไดรวบรวมประวัติการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเพิ่มเติม
ไวดังตอไปนี้

     1.  ในป พ.ศ. 2521  มีการจัดตั้งสํานักเทคโนโลยีการศึกษาข้ึนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมธิราช  มีวัตถุประสงคเพื่อเปนหนวยงานกลางในการวางแผนจัดระบบผลิตส่ือ และใหบริการส่ือ
การศึกษาทางไกลแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

     2.  ตอมาในป พ.ศ. 2522   กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัด
ตั้งศูนยบริภัณฑเพื่อการศึกษาข้ึน  มีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการการศึกษาแบบเปดสําหรับทุกคนที่ใฝใจ
หาความรู และสามารถเรียนรูไดดวยตนเองโดยอิสระในวิชาดาราศาสตร วิทยาศาสตร และวัฒนธรรม

     3.  ในป พ.ศ. 2525  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดจัดตั้งหนวยงานวัสดุการศึกษาข้ึนเพื่อ
ใหบริการดานส่ือการศึกษาแกอาจารย  โดยข้ึนอยูกับสํานักหอสมุดกลาง

     ในปจจุบัน ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา เปนหนวยงานที่ไดรับการยอมรับโดยทั่วไปวามีความ
สําคัญ และจําเปนตองจัดใหมีในสถาบันการศึกษาตาง ๆ รวมไปถึงการผลิตบุคลากรดานเทคโนโลยี
การศึกษาก็จะตองสอดคลองกับการขยายตัวของงานทางดานนี้  ดังนั้นจึงมีสถาบันทางการศึกษา
หลายแหงไดเปดสอนระดับมหาบัณฑิตทางเทคโนโลยีการศึกษา ดังที่  วีระ  ไทยพานิช (2528 : 20) 
ไดรวบรวมไวดังนี ้ “…ในป พ.ศ. 2507  ไดเปดการสอนระดับมหาบัณฑิต  ทางเทคโนโลยีการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ป พ.ศ. 2510  ที่คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(โสตทัศนศึกษา) ป พ.ศ. 2525  ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ป พ.ศ.2526 ที่มหาวิทยาลัยขอนแกน  และ
ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. 2528  ทั้งนี้เพราะบุคลากรทางดานเทคโนโลยีการศึกษาเหลานี้ 
จะไปมีสวนชวยสงเสริมและพัฒนางานทางดานเทคโนโลยีการศึกษาใหมีความกาวหนา เพื่อ
พัฒนาการศึกษาของชาติตอไป…”
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    2.3 วิสัยทัศน และพันธกิจ ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

           ในการบริหารยุคใหมในภาคราชการ ตองเปนผูที่มีความรู ความสามารถ ใฝรู ใฝเรียน 
รูเทาทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี มีทักษะการบริหาร มีภาวะผูนํา และที่สําคัญ คือ ตองมี
สายตายาวไกล หรือมีวิสัยทัศนในการบริหารหนวยงานใหเจริญรุดหนากาวไกล และวางเคาความ
สําเร็จที่จะบรรลุ เปนขอกําหนดทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

           การจัดวางทิศทางเปนการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ โดยพิจารณาจากภารกิจ ผูมีสวน
ไดสวนเสีย คานิยม ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม และการประเมินสถานภาพของหนวยงาน  เพื่อให
ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายรับรูทิศทางในอนาคตของหนวยงาน  จะทําใหเกิดการประสาน การจัดสรร 
และการใชประโยชนจากทรัพยากรรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยใหบุคลากรทุกฝายรวมกันตั้ง
ความมุงหวังที่จะพัฒนาหนวยงานไปสูความสําเร็จ

           2.3.1 การกําหนดวิสัยทัศน (Vision)

        ความหมายของวิสัยทัศน มีผูใหความหมายของคํานี้ไวหลายความหมาย ดังนี้
                    1.  วิสัยทัศน หมายถึง การมองการณไกล, วิทัศน (พจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน 2542, อางถึงในเอกสารวิชาการ ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษา
นอกโรงเรียน 2545 : 8 )

                    2.  วิสัยทัศน หมายถึง ความสามารถในการมองการณไกล หรือมโนภาพตอ
ส่ิงอันพึงปรารถนาที่ตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต (คณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ม.ป.ป.)

                    3.  วิสัยทัศน หมายถึง ภาพในอนาคตขององคกรที่ผูนํา และสมาชิกในองคกร
รวมกันวาดฝนหรือจินตนาการข้ึน  โดยมีพื้นฐานอยูบนความเปนจริง  ในปจจุบันเชื่อมโยง
วัตถุประสงค ภารกิจ คานิยม และความเชื่อมั่นเขาดวยกัน  พรอมทั้งพรรณนาใหเห็นทิศทางของ
องคกรอยางชัดเจน มีพลังทาทาย ทะเยอทะยาน มีความเปนไปได  เนนถึงความมุงมั่นที่จะนําส่ิงที่
ยิ่งใหญหรือดีที่สุดใหกับกลุมเปาหมายหรือสังคม (รุง  แกวแดง 2539 : 14)
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4. วิสัยทัศน หมายถึง เปาหมายที่มีลักษณะกวาง ๆ เปนความตองการใน
อนาคต  โดยมิไดกําหนดวิธีการไวเปนขอความทั่วไป  ซึ่งกําหนดทิศทางของภารกิจเปนความมุงหมาย
ในสถานภาพที่เราจะเปนไปหรือเราจะไปอยู ณ วันหนึ่งในอนาคตที่องคกรมุงหมาย  มุงหวังหรือ
ประสงคจะเปนหรือจะมีในอนาคต (กรมสามัญศึกษา 2544 : 8)

                   ดร.จีระ  หงสลดารมภ (อางถึงในรุง  แกวแดง ม.ป.ป. : 59) ใหความหมายวา
วิสัยทัศน คือจุดมุงหวัง ความตั้งใจ ความมุงมั่นหรือส่ิงที่คิดวาควรจะเปนในอนาคต  โดยมองอนาคต
จากการสํารวจสภาพที่แทจริงทั้งภายใน และภายนอก  โดยเนนความเปนเลิศและการสรางโอกาส  ดู
อดีตเพื่อประกอบการมองอนาคต  แตมิใชอดีตเพียงอยางเดียวจะตองมีจินตนาการหรือความฝนดวย

                   โดยสรุปความหมายของคําวา วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง การกําหนดภาพ
อนาคตที่พึงปรารถนาของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  บนพื้นฐานของความจริงที่จะเปนไปได  ทาทายความสามารถ
ของสมาชิก และรองรับแนวโนมในอนาคต “WHAT TO BE ?“

แผนภูมิที่ 3 แสดงวิสัยทัศน คือ คําตอบของคําถามวา “WHAT TO BE?”

หนทางที่เปนไปได
จากวันนี้ถึงวันนั้น

องคประกอบของวิสัย
ทัศนเชิงกลยุทธ

การพรรณนาสภาพ
แวดลอมในการ

ดําเนินงาน

เขาใจปญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้น

หาจุดเดน/ศักยภาพ
ในดานทรัพยากร
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    ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิสัยทัศน (Vision Concept)

- เนนคุณคาหรือคานิยมของสังคม (Social Values)
- เนนพลังผลักดันที่จะไปใหถึงจุดหมาย (Driving Forces)
- เนนความมุงมั่นในวิธีการที่จะไปใหถึง (Strategic Intent)

    องคประกอบของวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ

ขอความวิสัยทัศนหนวยงานอาจใชกรอบแนวคิดในการเขียน  โดยพิจารณาจาก
องคประกอบดานตาง ๆ ของหนวยงาน ดังนี้

1. ภารกิจ บทบาทหนาที่ซึ่งหนวยงานรับผิดชอบ
2. สมรรถนะที่แตกตางหรือจุดเดนของหนวยงาน
3. คานิยมรวมหรือวัฒนธรรมการทํางานขององคกร
4. เปาหมายที่พึงประสงคหรือตองการใหเกิดข้ึน

    ประโยชนของวิสัยทัศนตอการบริหารองคกร

1. กอใหเกิดการทํางานเปนทีมของครู และบุคลากรในหนวยงาน  โดยมีความมุง
ไปสูจุดหมายเดียวกัน

2. เปนการกําหนดอนาคตรวมกันที่ทุกคนมีความเชื่อมั่นศรัทธา
3. เปนการฝาฟนกับความทาทายใหมไมหลงกับความสําเร็จในอดีต

         ลักษณะของวิสัยทัศนท่ีดีประกอบดวย

1. มีความชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติได
2. เปนภาพเชิงบวกที่สะทอนถึงความเปนเลิศขององคกร
3. ตองทาทายความสามารถของสมาชิกทุกคนในองคกร
4. คํานึงถึงผูรับบริการเปนสําคัญ
5. มีความสอดคลองกับแนวโนมในอนาคต
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    วิสัยทัศนเทคโนโลยีการศึกษา

     วิสัยทัศนเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทย  ควรเปนดังนี้ (วารินทร  รัศมีพรหม 2543 :
59)

     1.  มีความเปนโลกาภิวัฒน  เพราะสามารถจัดแหลงทรัพยากรการเรียนรูใหเขาถึงงายข้ึน
ไมวาจะอยูแหงหนใด ดังจะเห็นวาในประเทศมีมหาวิทยาลัยหลายแหลงจัดทําหลักสูตรสากล ที่รวมมือ
กับมหาวิทยาลัยตางประเทศ  การเรียนการสอนผานการส่ือสารรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง  รูปแบบการ
เรียนระบบหนึ่งก็คือ การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเสมือนจริง (Virtual University) ข้ึน  โดยการเรียนการสอน
ผานเครือขายอินเตอรเน็ต  ทําใหผูเรียนอยู ณ ที่ใดก็เรียนได  โดยใชทรัพยากรการเรียนรู ทรัพยากร
บุคคลรวมกัน ทั้งนี้อาจจะเปนตางสถาบันกันในประเทศหรือตางประเทศซึ่งวิสัยทัศนอันนี้จะสอดคลอง
กับความเปนโลกาภิวัฒนอยางดี

 2.  เปนอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน  มองได 2 ลักษณะ คือ
    2.1 การพัฒนาดานอิเล็กทรอนิกสของโทรคมนาคม  โดยเฉพาะเครือขายอินเตอรเน็ตมี

World Wide Web เขามามีบทบาททําใหเกิดความรวดเร็ว  มีการส่ือสารทางการศึกษา  ผานการ
ประชุมทางไกลผานเสียง การประชุมทางไกลผานภาพ  การถายทอดคล่ืนดิจิตอลผานดาวเทียมเหลานี้  
เปนสวนสนับสนุนศักยภาพในระบบการเรียนการสอน  โดยนํามาใชใหเกิดประโยชน

    2.2 เปนรูปอิเล็กทรอนิกสของการเรียนการสอน  ที่ใชมัลติมีเดียเปนส่ือประสมที่รวมเอา
ขอความรูปภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหวไวดวยกัน  ซึ่งเปนรูปแบบที่สําคัญของความรู  นักเทคโนโลยี
การศึกษาตองออกแบบและผลิตชุดมัลติมีเดีย  เพื่อเกิดประโยชนตอการเรียนการสอน

 3.  มีความเปนธุรกิจการคา  จะมีความหลากหลายทางการคา  ทําใหวัสดุการศึกษาถูกลง
ขอมูลสารสนเทศอาจหาไดงายข้ึน

     ในดานเทคโนโลยีการศึกษา  จะเปนผูนําในดานธุรกิจไดลํ้าหนาวงการศึกษาดานอ่ืน
เพราะความเปนโลกาภิวัฒน และการใชอิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน เชน ในการออกแบบ การผลิต การ
ประเมินผลิตภัณฑทางความรู และการบริการใหเนื้อหาความรู

 4.  เทคโนโลยีการศึกษา  ควรจะมีลักษณะที่สมบูรณแบบ   มีความเปนตัวของตัวเอง
โดยยืดหยุนในหลักการและทฤษฎีของเทคโนโลยีการศึกษาคืออะไร เอามาใชอยางไร ทางแนวทางการ
สอนใหมมาใช  โดยเฉพาะการใชอิเล็กทรอนิกส  จนกระทั่งอาจมีการสอนที่ปราศจากครูผูสอนได
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   5.  ความมีเสรีภาพในการแสวงหาความรู  เทคโนโลยีการศึกษาในอนาคตจะเอ้ือตออิสระ
เสรีภาพของการแสวงหาความรูไดมากมาย รวดเร็ว  โดยการถายทอดผานส่ือ เนนกระบวนการศึกษา
นอกโรงเรียน และตามอัธยาศัย  ทําใหเกิดการแสวงหาความรูใหมากข้ึน

          ตัวอยางการใชคําวา วิสัยทัศน

    มาเลเซีย : นายกรัฐมนตรีมหาธีร มูฮะหมัด ไดแสดงความมุงมั่นในการดําเนินนโยบายการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อการศึกษา (ICT) ของประเทศ  พรอมแสดงวิสัยทัศน
ของประเทศไววา “ภายในป ค.ศ. 2020 มาเลเซียจะมีการพัฒนาอยางเต็มรูปแบบและเปนสังคมที่เต็ม
ไปดวยความรู (Knowledge richsociety) กาวเขาสูยุคสารสนเทศดวยการสราง The Multimedia 
Super Corridor และผลักดันใหเกิดโรงเรียนอัจฉริยะ”

  สหรัฐอเมริกา : อดีตประธานาธิบดีบิล คลินตัน  ไดประกาศวิสัยทัศนเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษาวา “ ภายในศตวรรษที่ 21 นักเรียนอเมริกันทุกคนตองใชเทคโนโลยีเปน (Technologicaltiterate) 
มีความเปนเลิศในวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี

  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดกําหนดกรอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาประเทศไทย : สูสังคมแหงภูมิปญญา และการเรียนรู  เพื่อเปน
กรอบนโนบายในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาประเทศดานตาง ๆ สําหรับพัฒนาใน
ดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e – commerce) ทาง สวทช.ไดกําหนดวิสัยทัศนเร่ืองนี้ไววา “เพื่อเปนการ
เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการไทย  ดวยการใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เปนเคร่ืองมือการสงออก การคา และบริการ และบริโภคภายในประเทศ  ซึ่งจะคํานึงถึงผลประโยชน
ของประเทศเปนหลัก”

2.3.2 การกําหนดพันธกิจ (Mission) (กรมสามัญศึกษา 2545 : 10)

         พันธกิจหรือภารกิจ หมายถึง แนวทางที่องคกรจะดําเนินงานใหบรรลุตาม
วิสัยทัศนที่กําหนด หรือส่ิงที่องคกรตองปฏิบัติเพื่อใหไดผลลัพธตามเปาหมาย
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การเขียนขอความพันธกิจ (Mission Statement)

ขอความพันธกิจ (Mission Statement) เปนการแสดงถึงองคประกอบดานคานิยม  
จุดมุงหมายหลักขององคกรที่ตองการบรรลุใหถึงบงบอกทิศทางในอนาคตขององคกร และขอบเขตการ
ปฏิบัติงานองคกรเปนการตอบคําถามถึงส่ิงที่ตองดําเนินการ (What to do ?) เพื่อใหบรรลุผลตาม
วิสัยทัศน

องคประกอบของขอความพันธกิจ

การเขียนขอความพันธกิจ หนวยงานควรครอบคลุมสาระสําคัญดังนี้
1. คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน

และการบริการการศึกษาของหนวยงาน
2. ผูรับประโยชนและบริการโดยตรงจากการดําเนินงานของหนวยงาน คือนักเรียน

และครู
3. วิธีดําเนินงานของหนวยงานที่มุงสูความสําเร็จ
4. ประโยชนที่ผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนไดรับจากหนวยงาน
ดร.รุง  แกวแดง (ม.ป.ป.) ไดใหทรรศนะเกี่ยวกับพันธกิจที่นาสนใจดังนี้
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แผนภูมิที่ 4 แสดงพันธกิจ คือ คําตอบของคําถามวา “WHAT TO DO ?”
ที่มา : สมาคมผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแหงประเทศไทย, เหลียวหลังแลหนาผูบริหารมัธยมศึกษา
         ตอการปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพมหานคร โรงพิมพคุรุสภา, 2545 : 154)

การกําหนดพันธกิจ จะแสดงองคประกอบดาน
คานิยมและวัฒนธรรมรวมกันที่ซับซอนหลากหลาย
สรางสรรคแลกเปล่ียนโดยคนทุกคน พันธกิจเปนเสมือนตัวปอน

ของการสรางสรรคยุทธศาสตร

พันธกิจ ควรจะระบุจุดมุงหมายหลักของ
หนวยงาน เหตุผลที่หนวยงานดํารงอยู มีอยู

     พันธกิจ เปนคําพรรณนาแสดงเหตุผลในการ
ดํารงอยูของหนวยงาน วาตั้งหนวยงานเพื่ออะไร

     พันธกิจ เปนหลักนําทางที่จะพาไป
สูกระบวนการกําหนดเปาหมายและ
ยุทธศาสตร

ท่ีสําคัญพันธกิจไมใชหนาท่ีการงาน ท่ีปฏิบัติอยู
เปนประจํา …ไปวันหน่ึง ๆ เทาน้ัน
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    พันธกิจของเทคโนโลยีการศึกษา

        พันธกิจของเทคโนโลยีการศึกษา  ควรมีลักษณะที่สอดคลองกับวิสัยทัศน ดังนี้
    1.  เทคโนโลยีการศึกษาจะตองมีการเปล่ียนแปลง ทั้งความคิด หลักการ ทฤษฎี ดังที่เห็นใน

การพัฒนาในอดีต  เทคโนโลยีการศึกษาที่เนนที่ Tool Technology ซึ่งหมายถึงเคร่ืองมือ อุปกรณ ส่ือ
ตาง ๆ ที่ชวยสอน มาเปน Systems Technology คือการบูรณาการความรู และส่ือตาง ๆ มาใชอยาง
เปนระบบ  เพื่อการเรียนการสอนไปสูจุดมุงหมายตอไปในอนาคต

    2.  เทคโนโลยีการศึกษา  เนนที่การถายทอด การถายทอดอยางมีประสิทธิภาพ  มีการ
วิเคราะห สังเคราะห มีข้ันตอนดําเนินการอยางดี  มีการประเมินผล และปรับปรุง

    3.  การพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสม  ตองมีวางแผนออกแบบเปนอยางดี
ปรับใหเขากับสภาพแวดลอม  วิเคราะหความตองการของครูผูสอน ผูเรียน ชุมชน สังคมรอบขาง
พัฒนาบุคลากรใหมีสมรรถภาพเพียงพอในการใชเทคโนโลย ีและพัฒนาอยูตลอดเวลา  มีการใช
ประโยชนอยางคุมคา  โดยการศึกษาหลักการ และทฤษฎีความรูใหม

    สรุปไดวา นักเทคโนโลยีการศึกษา  จะตองมีวิสัยทัศนที่กวางไกลตองปรับปรุงตนเอง  ใหมี
ความรูทั้งดานทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อใหทันตอความกาวหนา  เปล่ียนแปลงอันรวดเร็วของเทคโนโลยี
ดานตาง ๆ ที่เห็นประจักษชัดเจนในปจจุบัน

   2.4 รูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

          รูปแบบในการจัดศูนยเทคโนโลยีการศึกษานั้น  มีการจัดตางกันข้ึนอยูกับองคประกอบ
ตาง ๆ ของหนวยงานหรือสถาบันการศึกษานั้น ๆ  เชน ขนาดของสถาบัน  จํานวนนักเรียน  พื้นที่  
ความพรอม ตลอดจนงบประมาณที่จะดําเนินการ  ซึ่งปจจัยเหลานี้จะเปนขอพิจารณาในการเลือกรูป
แบบของการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมตอไป

          ในการจําแนกรูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา จากการศึกษาคนควา  ขอมูล
เบื้องตน พบวามีนักวิชาการหลายทานที่กลาวถึงรูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ดังนี้

          จากกรอบความคิดของ สําเภา   วรางกูร (2521 : 12-14) ไดจําแนกรูปแบบของศูนย
เทคโนโลยีการศึกษาออกเปน 3 รูปแบบ คือ
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         1. ศูนยโสตทัศนศึกษา (Audio –Visual Center) ศูนยฯ แบบนี้มีลักษณะเปนเอกเทศ 
คือ เปนหนวยงานที่ปฏิบัติงานตาง ๆ ดานโสตทัศนศึกษาเปนการเฉพาะ โดยมีบุคลากร สถานที่ วัสดุ 
เคร่ืองมือ  ตลอดจนมีการบริหารงาน   การจัดใหบริการทางดานโสตทัศนศึกษาเปนของหนวยเองทั้ง
หมดโดยเฉพาะศูนย แบบเอกเทศนี้เหมาะสําหรับสถาบันอุดมศึกษา

           2.  ศูนยวัสดุการศึกษา (Instructional Materials Center) ศูนยฯ แบบนี้จัดรวมเปน
หนวยงานระหวางหองสมุดกับงานทางดานโสตทัศนศึกษาภายในศูนยฯ มีวัสดุการศึกษา 2 ประเภท
ไดแก หนังสือ (Book or Printed Media) กับโสตทัศนอุปกรณ (Audio-Visual or Non-Book
Materials) การจัดดําเนินงานบริหารงานดานตางๆ จะใชบุคลากรรวมกัน หัวหนาศูนยฯหรือหัวหนา
หองวัสดุการศึกษา (Educational Media Specialist) อาจเปนบรรณารักษ นักส่ือการศึกษา (Media
Specialist)

         3.  ศูนยสหการส่ือการศึกษา (Co-operative  Audio-Visual Center or Educational 
Media Consortium) ศูนยฯแบบนี้จัดแบบรวมกลุมสถาบันการศึกษาที่อยูใกลเคียงกัน ในทําเลที่การ
คมนาคมสะดวก อาจจะเปนกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือประถมศึกษา  ศูนยฯ แบบนี้ม ี โสต
ทัศนูปกรณ อาคารสถานที่ปฏิบัติงานของกลุม ส่ือการสอนที่ใชรวมกันในกลุม  เคร่ืองมือที่ใชในการ
เรียนการสอน  ศูนยฯจะทําหนาที่บริการเคร่ืองมือ การจายเคร่ืองมือ  ตลอดจนการบริการซอมบํารุง
เคร่ืองมือ

  กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2523 : 58 - 60) ไดเสนอแนวการจัดรูปแบบของ
ศูนยฯ ไวเปน 2 รูปแบบคือ

  1.   แบบเอกเทศ   คือ การจัดเปนหนวยงานที่มีหนาที่ปฏิบัติการตางๆในดานโสตทัศนศึกษา
โดยเฉพาะ มีสถานที ่บุคลากร  วัสดุและเคร่ืองมือ อุปกรณ  ตลอดจนการจัดบริการตาง ๆ ของหนวย
เองทั้งหมด

  2.   แบบสห   คือ  จัดรวมกับหองสมุดโรง เรียนเปนหนวยงานเดียวกัน อาจเรียกวาหนวย
หรือศูนยฯ หรือหองสมุดวัสดุการศึกษา
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   องอาจ   จิยะจันทน   (  2523   :  3 –4 )  ไดแบงศูนยส่ือออกเปน   3   ประเภท   คือ
   1.  ศูนยบริการส่ือการสอนในโรงเรียน  เปนศูนยที่จัดตั้งข้ึนเพื่อใหบริการส่ือการสอนเฉพาะ

ครู   หรือทั้งครูและนักเรียน
   2.  ศูนยบริการส่ือกลุมโรงเรียน  โดยจัดตั้งในลักษณะของกลุมโรงเรียน  มีระบบการใหยืม

และการบริการ  สวนมาดส่ือที่มีในศูนยจะเปนส่ือที่หายากและราคาแพง  ผูใชบริการก็คือ  โรงเรียนที่
เปนสมาชิกโดยมีศูนยบริการส่ือในโรงเรียน  มีส่ือจําเปนและใชบอยประจํา

   3.   ศูนยบริการส่ือการสอนทั่วไป    เปนการใหบริการส่ือการสอนใหแกวงการศึกษาอยาง
กวาง ๆ เชน  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งข้ึน  หรือศูนยที่องคการบางแหงจัด
ตั้งข้ึน

   ภุชงค   อังคปรีชาเศรษฐ (2531 : 103-104) ไดจําแนกประเภทของศูนยฯไว 2 รูปแบบ คือ
1. ศูนยส่ือโสตทัศนวัสดุ (Audio – Visual Center)  เปนศูนยฯที่ใหบริการเฉพาะโสตทัศน-

วัสดุอยางเดียว  ไมรวมการใหบริการหองสมุด  บริการดังกลาวจะจัดในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและ
สถาบันอุดมศึกษา

2. ศูนยส่ือการสอน (Instructional Media Center)  เปนศูนยฯที่ใหบริการทั้งส่ิงพิมพและ
โสตทัศนวัสดุ มักจัดในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขนาดเล็ก

   วนิดา   ( นิ่มเสมอ )  จึงประสิทธิ ์  (2532 : 10 )   แบงประเภทของศูนยส่ือเปน 2 ระบบ  คือ
   1.   ศูนยบริการกลาง   เปนศูนยใหบริการแกหนวยงาน  โรงเรียนตาง ๆ เรียกวา System  

Media  Center   เชน   ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
  2.   ศูนยบริการภายในโรงเรียนหรือสถานศึกษา   เรียกวา  Unified  Media  Center  แบง

ออกเปน
         2.1 ศูนยบริการที่แยกหองสมุดออกจากศูนยโสตทัศนศึกษา

                     2.2 ศูนยบริการที่รวมหองสมุดเขากับศูนยโสตทัศนศึกษา

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

  1.  จัดแบบแยก  เปนการจัดที่แบงแยกส่ือส่ิงพิมพออกเปนงานหองสมุดและแยกส่ือ ไมตี
พิมพเปนงานโสตทัศนศึกษา
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   2.  จัดแบบรวม  เปนหนวยงานที่รวมทั้งงานหองสมุด  และโสตทัศนเขาดวยกันมักเรียก
สถาบันวิทยบริการ หรือศูนยส่ือการเรียนการสอน

   ขอมูลเบื้องตนตาง ๆ ดังกลาวสรุปไดวา รูปแบบของศูนยฯแบงออกไดเปน 3 รูปแบบคือ
   1.  แบบศูนยส่ือโสตทัศนวัสดุ คือ ศูนยฯ ที่ใหบริการเฉพาะโสตทัศนวัสดุประเภทส่ือกราฟก

ส่ือส่ิงพิมพ  เชน หนังสือ แผนภูมิ  แผนภาพ  หุนจําลอง  เปนตน  โดยบริการดังกลาวจะจัดใน โรงเรียน
ระดับประถมศึกษา

   2.  แบบศูนยโสตทัศนูปกรณ  คือ ศูนยฯที่ใหบริการเฉพาะโสตทัศนวัสดุประเภทส่ือส่ิงพิมพ
ส่ือภาพนิ่ง  ส่ือเสียงและส่ือวีดิทัศน  ซึ่งรวมถึงอุปกรณโสตทัศนูปกรณที่ตองนํามาใชควบคูกับส่ือดัง
กลาวดวย  โดยบริการดังกลาวจะจัดในโรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา

   3.  แบบศูนยสห  คือ ศูนยฯ ที่ใหบริการโสตทัศนวัสดุ โสตทัศนูปกรณ และส่ือส่ิงพิมพ โดย
จัดรวมกับหองสมุดใหเปนหนวยงานเดียวกัน  หนวยงานมีลักษณะแยกเปนเอกเทศเหมาะสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาหรือเรียกวา  ศูนยวิทยบริการ

    แนวความคิดในการจัดรูปแบบการบริการงานดานทรัพยากรการเรียนรูในปจจุบันที่นิยมจัด
กันโดยทั่วไปมี  2  แบบ  (สุรชัย  สิกขาบัณฑิต  2528  :  19 ; ไชยยศ   เรืองสุวรรณ  2526 :  39 )    คือ

   1.  แบบการรวมบริการ  หรือ ศูนยบริการส่ือการสอน   (Integrated  Media  Programs  
หรือ   Centralization  of   Instructional  Media  Services)  เปนการรวมบริการส่ือโสตทัศนะและ
งานหองสมุดไวดวยกัน   เรียกวา    ศูนยส่ือการสอน  หรือ   IMC

   2.  แบบการแยกบริการหรือศูนยรวมเฉพาะอยาง    (Separate  Library  and
Educational  Technology  Programs) เปนการจัดส่ือการศึกษาที่แยกวัสดุส่ิงพิมพ  (Printed
Materials) ออกเปนงานหองสมุด   โดยบริการแยกกันกับงานโสตทัศนะหรือวัสดุไมตีพิมพ (Audio
Visual   หรือ  Non-printed  Materials  )

  อยางไรก็ตาม  คุณลักษณะที่ดีเดนของการจัดบริการแบบแยกหรือแบบรวมยอมมีอยูในตัว
ของมันเอง  ส่ิงสําคัญอยูที่การจัดระบบบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพ   โดยจัดใหสอดคลองกับระบบ
การเรียนการสอนของสถาบันนั้น ๆ
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   ดังนั้น   การจะจัดแบงลักษณะการใหบริการรูปแบบการรวมเปนศูนยกลาง   เปนเอกเทศ  
หรือกระจายเปนหนวยยอยใหบริการ  หรือแยก-รวมหนวยงานหองสมุดเขาไวดวยกันทั้งนี้จะเลือกใชรูป
แบบใด  ควรพิจารณาการทํางาน  ความสะดวกและความเหมาะสม  รวมทั้งองคประกอบในดานอ่ืน ๆ 
ดวย  (สุรชัย   สิกขาบัณฑิต  2528  :   20  )

  2.5 โครงสรางการบริหารงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

         ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ในแตละองคกรหรือหนวยงานยอมีลักษณะแตกตางกันออก
ไป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคหรือนโยบายในแตละแหงที่มีการจัดศูนยเทคโนโลยีการศึกษาข้ึนมา
โครงสรางการบริหารงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา จึงมีรูปแบบตาง ๆ กัน และตองมีความตอเนื่อง
มีความสัมพันธกันในสายงาน การวางโครงสรางการทํางานเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งเพราะทําใหเกิด
ความชัดเจนในหนาที่และข้ันตอนในการทํางาน  โดยเร่ิมตั้งแตการคนควาหาขอมูล     ไปจนถึงการวาง
แผน   เพื่อใหการดําเนินงานไดสําเร็จลุลวงตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ

       การที่ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาจะสามารถดําเนินงานจนบรรลุเปาหมายได  ตรงกับ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพไดนั้นยอมตองประประกอบดวยปจจัยพื้นฐานของการบริหาร 4 
ประการ   (วนิดา   จึงประสิทธิ ์ 2532  :  22)    ไดแก

       1.  บุคลากรหรือคน  (Man)
       2.  เงินหรืองบประมาณ  (Money)
       3.  วัสดุและอุปกรณ   (Materials)
       4.  การจัดการ  (Management)
       การจัดโครงสรางหนวยงาน  มีวัตถุประสงคเพื่อใหการปฏิบัติงานสามารถดําเนินไปได

อยางมีประสิทธิภาพ   เพราะโครงสรางหนวยจะแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่มีและยังชวยใหมอง
เห็นความสัมพันธของหนวยงาน ในการจัดโครงสรางหนวยงานดําเนินการตามลําดับได (เทื้อน
ทองแกว  2532  :  27)  ดังนี้

       1.  แบงงานออกเปนหนวยยอย  ไดแก  แผนกตาง ๆ
       2.  แบงหนวยงานใหญออกเปนหนวยงานยอย แลวจัดระบบในหนวยงานยอยโดยแบง

งานกันทําใหเหมาะสม
       3.  มอบหมายอํานาจหนาที่
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       4.  จัดใหมีหนวยงานที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงงาน
              5.  ตรวจสอบโครงสรางทั้งหมด

       รูปแบบโครงสรางหนวยงานเบื้องตนมี  2   รูปแบบ   คือ  โครงสรางตามสายงาน (Line  
Organization  Structure) และโครงสรางตามสายงานและบุคลากร  ( Line  and  Staff Organization  
Structure) นอกจากนี้ยังมีโครงสรางแบบอ่ืน  เชน  โครงสรางตามหนาที่การงาน (Functionalized  
Organization  Structure) โครงสรางในรูปแบบของคณะกรรมการ (Committe Organization   
Structure)

       1.  โครงสรางตามสายงาน  ( Line  Organization  Structure )  เปนโครงสรางแบบงายมี
สายงานบังคับบัญชาโดยตรงจากผูบังคับบัญชาไปยังหัวหนางาน  แบบนี้จะสามารถขยายหนวยงาน
ออกไปไดงายในอนาคต   ดังแผนภูมิที่ 5

แผนภูมิที่ 5 รูปแบบโครงสรางตามสายงาน
ที่มา : Huey 1985 : 23

      2.  โครงสรางตามสายงานและบุคลากร  (Line and Staff Organization  Structure)   
เปนโครงสรางที่มีผลมาจากการขยายตัวของหนวยงาน   จึงทําใหตองการบุคลากรที่รับผิดชอบแตละ
ดาน  เปนโครงสรางที่ใหญกวาแบบแรก และเปนที่นิยมมาก  ทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน     ดังแผนภูมิที่ 6

ผูอํานวยการศูนยวิทยบริการ

หัวหนาฝายบริการ
การสอน

หัวหนาฝายบริการ
ทั่วไป

หัวหนาฝายบริการ
เทคนิค

เจาหนาที่บริการการสอนชางเทคนิค เจาหนาที่บริการทั่วไป
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แผนภูมิที่  6   รูปแบบโครงสรางตามสายงานและบุคลากร
ที่มา :  Huey  1985  :  24

   ภายในโครงสราง และองคประกอบของแหลงทรัพยากรการเรียนรู  จะเห็นไดวาเปนเร่ืองที่
เกี่ยวของกับลักษณะของงาน  นโยบาย  และหลักสูตรของสถาบัน  ซึ่งแตละแหงจะมีปจจัยสนับสนุน
ขอจํากัดที่แตกตางกัน  ดังนั้น  การดําเนินงานของแหลงทรัพยากรการเรียนรูยอมมีความแตกตางกัน
ไปดวย

ผูอํานวยการ

รองผูอํานวยการรองผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ

สารบัญ การเงิน แคตตาล็อค ส่ือสงวน

บัญชี ยืม - สง

วัสดุการผลิตผลิตส่ือ หัวหนาโรงงาน
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    ในที่นี้จะเสนอตัวอยาง  โครงสรางการบริหารงาน  ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ดังนี้

แผนภูมิที่ 7 โครงสรางศูนยส่ือการศึกษากลุมโรงเรียนเอกชน

แผนภูมิที่ 8 โครงสรางศูนยวิชาการสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.)

สํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน

เขตการศึกษา
(12 เขต)

กลุมโรงเรียนเอกชน
คณะกรรมการบริหาร
กลุมโรงเรียนเอกชน

ศูนยส่ือการศึกษา
กลุมโรงเรียนเอกชน (ศสอ.) ที่ปรึกษาศูนยส่ือฯ

คณะทํางานศูนยส่ือการศึกษา คณะกรรมการบริหารศูนยส่ือ

โรงเรียนเอกชน

ศูนยวิชาการ สปช.

ศูนยวิชาการจังหวัด

สถาบันการศึกษาอื่น ๆ

ศูนยวิชาการกลุมโรงเรียน

ศูนยวิชาการ สปช.

ศูนยวิชาการของโรงเรียน
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    สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2534 : 29) ไดจัดตั้งศูนยวิชาการ
จังหวัด และศูนยวิชาการกลุมโรงเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา (คพศ.) เพื่อเพิ่ม
แหลงวิทยาการใหโรงเรียนประถมศึกษาทุกโรงเรียนใชบริการในการพัฒนาส่ือ และกระบวนการเรียน
การสอนตามหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

   บทบาทของโครงการพัฒนาคุณภาพประถมศึกษา (คพศ.) มีการดําเนินงานตามข้ันตอนตอ
ไปนี้

    ศูนยวิชาการระดับกรม (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ) “สปช.” เนน
    1.  กําหนดนโยบาย เปาหมาย แนวทางพัฒนา

           2.  จัดทําเกณฑมาตรฐานเพื่อใชในการติดตามประเมินผล
           3.  สนับสนุนในดานงบประมาณ และปจจัยตาง ๆ
           4.  ติดตาม ประเมินผล
           5.  เสริมแรงศูนยที่ประสบความสําเร็จ และเผยแพรศูนยวิชาการ

    ศูนยวิชาการระดับจังหวัด “สปจ.” เนน
1. กําหนดนโยบาย เปาหมายใหสอดคลองกับระดับกรม และเหมาะสมกับสภาพของ

ระดับจังหวัด
2. สนับสนุนงบประมาณ และบุคลากร
3. ติดตามประเมินผล
4. พัฒนาบุคลากร ใหความรูแนวคิดใหม ๆ
5. บริการขอมูล บริการผลิตส่ือตนแบบบางสวน
6. เสริมแรงใหกับหนวยงานตนเอง และรองลงไป

   ศูนยวิชาการระดับอําเภอ “สปอ.” เนน
   1.  ปรับนโยบาย และเปาหมายของ “สปจ.” ใหสอดคลองกับสภาพทองถิ่น

          2.  สนับสนุนดานบุคลากร
          3.  ติดตามประเมินผล
          4.  ศูนยขอมูลพื้นฐาน
          5.  ประสานการพัฒนา และการใหบริการ
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          6.  เสริมแรง และเผยแพร

   ศูนยวิชาการระดับกลุมโรงเรียน “ศวก.” เนน
   1.  การใหบริการขอมูลเพื่อพัฒนาการบริหาร และการเรียนการสอน

          2.  ใหบริการส่ือ เคร่ืองมือ
          3.  บริการผลิตส่ือบางประเภท
          4.  ศูนยวิทยบริการ มีตํารา คูมือ ตัวอยางสําหรับครู และชุมชนคนควา
          5.  เสริมแรงโดยประมวลผลงานของครูในกลุม

    บุคลากร    งานรับ-จาย งานวางแผน ศูนยการเรียน
    การเงิน     โสตทัศนูปกรณ การผลิต การสอนแบบ
    พัสดุและทะเบียน     งานบริการเคร่ือง งานผลิตวัสดุ โปรแกรม
    อาคารสถานที่     ฉายและเคร่ืองเสียง อุปกรณที่ใชกับ การสอนแบบ

    งานแสดงผลงาน เคร่ืองฉายและ จุลภาคและ
    งานซอมบํารุง เคร่ืองเสียง สถานการณจําลอง

งานผลิตอุปกรณ การเรียนการสอน
การสอน ตามเอกัตภาพ

การเรียนกับชุด
การสอน

แผนภูมิที่ 9 ศูนยส่ือการศึกษาประถมสาธิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ศูนยส่ือการศึกษาประถมสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ฝายบริการ
โสตทัศนูปกรณ

ฝายผลิต
วัสดุอุปกรณ

ฝายวิจัยส่ือและ
นวัตกรรมการศึกษา

ฝายธุรการ
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   ภารกิจของศูนยส่ือการศึกษาประถมสาธิต  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีดังนี้
   1.  เก็บรวบรวมวัสดุอุปกรณการศึกษาอยางเปนระเบียบโดยแยกเปนหมวดหมู

          2.  สํารวจความตองการวัสดุอุปกรณ และการจัดหา
          3.  ผลิตอุปกรณบางชนิด
          4.  ใหบริการการยืม การใชอุปกรณ
          5.  บํารุงรักษา และซอมแซมวัสดุอุปกรณ
          6.  ใหคําปรึกษา แนะนํา และจัดอบรมการใชโสตทัศนูปกรณ
          7.  ศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา และเผยแพรผลงานวิจัย
          8.  ประเมินผลงานของศูนยส่ือการศึกษา

แผนภูมิที่ 10 โครงสรางศูนยนวัตกรรมและเทคโนโลยี สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

    ภารกิจของศูนยนวัตกรรม และเทคโนโลยี  สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร คือ ผลิต และ
ใหยืมส่ือ  เพื่อการเรียนการสอนทุกกลุมวิชาในระดับประถมศึกษา  การบริการส่ือดังกลาว  จะให
เฉพาะโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเทานั้น

สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร

ศูนยนวกรรมและเทคโนโลยี

ฝายส่ือการสอนธุรการ ฝายการพิมพ
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         ð ฝายผลิต        ð ภาษาไทย         ð กลุมทักษะ
         ð ฝายบริการ                    ð ภาษาอังกฤษ                     ð กลุม สปช.

       ð คณิตศาสตร                     ð กลุม สลน.
       ð วิทยาศาสตร                     ð กลุม กพอ.
       ð สังคมศาสตร                     ð กลุมประสบการณพิเศษ
       ð คณิตศาสตร

แผนภูมิที ่11 โครงสรางการบริหารศูนยส่ือการศึกษาโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา
                   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

  ภารกิจของศูนยส่ือการศึกษาโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา
  1.  ทําหนาที่จัดหาส่ือการเรียนการสอน

         2.  ประสานงานกับฝายวิชาการ และหมวดวิชาหรือกลุมประสบการณ เพื่อขอความรวมมือ
              3.  ผลิตส่ือการสอนใหบริการส่ือแกครูผูสอน
         4.  ใหบริการส่ือแกครูผูสอน
         5.  ปรับปรุงซอมแซมส่ือที่ชํารุด
         6.  จัดทําทะเบียนสถิติที่เกี่ยวของกับศูนยส่ือ
         7.  อํานวยความสะดวกแกนักเรียน และครูอาจารยในการเขาไปใชบริการของศูนยส่ือ เพื่อ
การศึกษาคนควา

อาจารยใหญโรงเรียนจิระศาสตรวิทยา

ผช.ฝายวิชาการ

หน.หมวดวิชาหน.ฝายโสตฯ หน.กลุมประสบการณ
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           8.  จัดกิจกรรมเชิญชวนมาใชบริการในศูนยส่ือ
           9.  ประชาสัมพันธศูนยส่ือ
           10. เผยแพรใหความรูเร่ืองส่ือ
           11. ติดตามผลการใชส่ือของครู

แผนภูมิที ่12 ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนอุดมศึกษา
                   สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน

     ภารกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนอุดมศึกษา
     1.  เสนอขาวสารดานเทคโนโลยี

            2.  นําเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
            3.  จัดซอมส่ือที่ชํารุด
            4.  จัดหาวัสดุโสตทัศนูปกรณเขาโรงเรียน
            5.  จัดทําทะเบียนสถิติที่เกี่ยวของกับศูนยส่ือ
            6.  อํานวยความสะดวกแกนักเรียน และครูอาจารยในการเขาไปใชบริการของศูนยส่ือเพื่อ
การศึกษาคนควา

หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนอุดมศึกษา

รองหัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

เหรัญญิกเลขานุการ ประชาสัมพันธ
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ð ประกอบดวยคณะกรรมการ
ð ตัวแทนหมวดวิชา (ผูเชี่ยวชาญหลักสูตร)
ð เจาหนาที่โสตทัศนศึกษาของหมวดวิชา
ð เจาหนาที่ ผูเชี่ยวชาญ ดานการผลิต
ð ผูเกี่ยวของแตละฝาย พัสดุ การเงิน
ð ผูรับผิดชอบรวบรวมโครงการจัดทําแผนปฏิบัติงาน

ทั้งดานการผลิตและการบริการ

แผนภูมิที่ 13 ศูนยส่ือการศึกษาโรงเรียนวัดนอยในสังกัดกรมสามัญศึกษา

    เปาหมายของศูนยส่ือการศึกษาของโรงเรียนวัดนอยใน กําหนดไวดังนี้
    1.  ประหยัดวัสดุที่ใชในการผลิตส่ือการเรียนการสอน
    2.  อํานวยความสะดวกใหแกครูทุกทานที่มารับบริการ
    3.  บริการใหคําปรึกษา
    4.  สงเสริมการใชส่ือการสอน

ผูอํานวยการโรงเรียน

ฝายปกครอง ฝายบริการ ฝายวิชาการ
(ผช.ผอ.ฝายวิชาการ)

ธุรกิจ

หองสมุดและศูนยส่ือการศึกษาหมวดวิชา แนะแนว
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      วัตถุประสงคของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนเอกชน กําหนดไวดังนี้

1. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพทันกับ
ความกาวหนาดานเทคโนโลยีสมัยใหม

2. เพื่อสนับสนุนใหมีการใชแหลงทรัพยากรการเรียนรูรวมกันอยางคุมคาทั้งครูและ
นักเรียน

3. เพื่อวิจัย และคิดคนนวัตกรรมที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่
สอดคลองกับหลักสูตร

     ภารกิจในการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียน ดังตอไปนี้

      1.   สํารวจความตองการการใชส่ือการศึกษาของครูภายในโรงเรียน
2. วางแผนการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาภายในโรงเรียนให

ครอบคลุมบทบาทหนาที่อยางตอเนื่อง
      3.   จัดหา ผลิต และพัฒนาส่ือการศึกษาอยางตอเนื่อง
      4.   จัดระบบการเก็บรักษา และการบริการส่ือการศึกษา
      5.   ดําเนินการฝกอบรม และใหคําปรึกษาแนะนําความรูทางดานเทคโนโลยี

การศึกษาแกครูภายในโรงเรียน
6. จัดทําสถิติขอมูลที่จําเปนเพื่อพัฒนาส่ือการศึกษาอันเปนประโยชนตอกิจกรรม

การเรียนการสอน
7. ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษาของโรงเรียน
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     หนวยโสตทัศนศึกษา                 หนวยศิลป           หนวยการพิมพ
    ðงานภาพนิ่งและภาพยนตร ðงานศิลปเพื่อการพิมพ ð งานธุรการ
    ðงานเทปโทรทัศน ðงานศิลปเพื่อโสตทัศนศึกษา ð งานกราฟค
    ðงานภาพโปรงใส ðงานออกแบบและจัดรูปเลมหนังสือ ðงานพิมพ
    ðงานเสียง ðงานออกแบบและจัดรูปเลมหนังสือ ðงานเขารูปเลม
    ðงานบริการ ðงานออกแบบและจัดรูปเลมหนังสือ ðงานเขารูปเลม
    ðงานซอมและบํารุงรักษา

แผนภูมิที่ 15 โครงสรางการจัดหนวยงานบริการส่ือ และเทคโนโลยีการศึกษาในสาขานวัตกรรม
       การศึกษาของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการศึกษา

   สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (สสวท.) ไดดําเนินงานเพื่อบริการ
ส่ือทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีโดยมีภารกิจดังตอไปนี้

    1.  ริเร่ิม และเสนอแนะสาขาหรือหนวยวิทยาการตาง ๆ เกี่ยวกับการใชโสตทัศนศึกษา
เพื่อการเรียนการสอน และการอบรมครู

  2.  ชวยสาขาหรือหนวยวิชาในการเตรียมอุปกรณโสตทัศนศึกษา
  3.  พัฒนาการผลิตรายการเทปโทรทัศน  ในการสาธิตการสอนแนวใหม
  4.  รวมมือกับสาขาวิชาในการสรางแบบเรียนดวยตนเอง และผลิตส่ือการเรียนที่

เหมาะสม

ผูอํานวยการ สสวท.

รองผูอํานวยการฝายวิชาการ

สาขานวัตกรรมทางการศึกษา

วิชาการ ธุรการ
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  5.  ใหบริการเกี่ยวกับเร่ืองโสตทัศนูปกรณแกหนวยงานอ่ืนทั้งใน และนอกสถาบันตาม
ความจําเปน

6. ใหบริการเกี่ยวกับงานดานศิลปะ เชน การเขียนภาพประกอบแบบเรียนการจัด
รูปเลมหนังสือ เปนตน

7. ใหบริการดานการพิมพเอกสาร วารสาร คูมือ และอ่ืน ๆ ตามความตองการของ
สถาบัน

8. ดําเนินงานศูนยบริการการสอนวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  ในดานที่เกี่ยวกับ
นวัตกรรมการศึกษา

แผนภูมิที่ 16 โครงสรางการแบงงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
       กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

ศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา การศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ฝายวิทยุโรงเรียน ฝายวิทยุเพื่อการศึกษาประชาชน

ฝายโทรทัศนเพื่อการศึกษา
ฝายสงเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยี

การศึกษา

ฝายผลิตโสตทัศนูปกรณ
งานผลิตส่ือโสตทัศนวัสดุ
งานบริการส่ือทางการศึกษา
งานผลิตส่ือส่ิงพิมพ
งานบริการทางศิลปกรรม

ฝายชางเทคนิค
งานวิชาการเทคนิค
งานควบคุมเสียงและ
     ออกอากาศ
งานเทคนิคโทรทัศน
งานซอมบํารุง

ฝายบริหารทั่วไป
งานธุรการ
งานการเงินบัญชีและ
      งบประมาณ
งานพัสดุและยานพาหนะ
ประสานงาน, เผยแพร
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     ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ
มีภารกิจดังนี้

1. บริการการศึกษาทางส่ือมวลชน  ทางวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศนเพื่อ
การศึกษาแกผูที่ศึกษาใน และนอกระบบโรงเรียน  ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา และประชา
ชนทั่วไป

2. บริการการศึกษา  คนควาทดลองวิจัย และพัฒนาดานนวัตกรรม และเทคโนโลยี
การศึกษา  โดยศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ไดศึกษาคนควาแนวความคิดใหม ๆ ทางดานนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา  ออกแบบและผลิตตนแบบส่ือการเรียนการสอนประเภทตาง ๆ เพื่อ
ทดลองใช  ตลอดจนวิจัยประเมินผล และพัฒนาส่ือเหลานั้น  เพื่อนําไปใชชวยใหการเรียนการสอน
มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

3. บริการทางวิชาการโดย  จัดการฝกอบรมดานเทคนิคการผลิตส่ือการศึกษาจัดใหมี
การฝกงาน และบริการส่ือการศึกษาแกหนวยงาน และสถาบันการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
บริการใหคําแนะนําดานการผลิต และการวิจัยส่ือเพื่อการศึกษา  เปนศูนยรวมขอมูลทางส่ือ
นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

4. มีศูนยผลิต และบริการส่ือการศึกษาโดยผลิตส่ือการศึกษาตาง ๆ ไดแก รายการ
วิทย ุ  รายการโทรทัศน  ภาพยนตร  สไลด  วีดิทัศน  แผนโปรงใส  เอกสารส่ิงพิมพ  บริการในรูป
หองสมุดส่ือการศึกษา  นอกจากนี้ยังใหบริการสําเนาเทปเสียง  เทปวีดิทัศนจากตนแบบส่ือ  รวม
ทั้งบริการส่ือประเภทเอกสารส่ิงพิมพตาง ๆ เชน เอกสารประกอบการเรียนการสอนทางโทรทัศน
และวิทยุกระจายเสียง
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แผนภูมิที่ 17 การจัดหนวยงานของสํานักสงเสริมและฝกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

      ภารกิจของสํานักสงเสริมและฝกอบรม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จะดําเนินการ
วิจัยและพัฒนาส่ือเพื่อการฝกอบรม  โดยผลิตและใหยืม  ตลอดจนใหคําปรึกษาแกคณาจารยทุก
คณะภายในมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ไดจัดบริการใหการฝกอบรมทางอาชีพ  ดานการศึกษา  ดานการ
เกษตรแกบุคคลภายนอก  ตั้งแตระดับกลุมสนใจทั่วไปที่มีพื้นฐานความรูตามเกณฑการศึกษาภาค
บังคับ  จนถึงระดับปริญญา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สํานักสงเสริมและฝกอบรม คณะกรรมการ
ประจําสํานักฯ

สถานีวิทยุ มก. ศูนยสงเสริมและฝกอบรม
  การเกษตรแหงชาติ

ฝายพัฒนาส่ือการสงเสริม
การสงเสริม

ฝายวิเคราะหโครงการ
และการฝกอบรม

ฝายบริหารและธุรการทั่วไป

ฝายสงเสริมและเผยแพร ฝายโรงพิมพฝายฝกอบรม
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แผนภูมิที่ 18 แสดงโครงสรางการบริหารงานสถาบันวิทยบริการ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ที่มา : เทคโนโลยีราชมงคล, 2538

   สถาบันวิทยบริการ  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  ตั้งอยูที่คลอง 6 ธัญญบุรี  ปทุมธานี
เปนหนวยงานบริการวิชาการมีฐานะเทียบเทากอง และคณะ  ประกอบดวยหนวยราชการภายใน
แบงเปน 5 หนวยงาน คือ สํานักเลขานุการ สํานักหอสมุดกลาง ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ศูนย
ประชาสัมพันธราชมงคล และศูนยปริทรรศนราชมงคล  จากโครงสรางของหนวยงานภายใน
สถานวิทยบริการจะเห็นวามีศูนยเทคโนโลยีการศึกษารวมอยูดวย  ซึ่งภายในศูนยจะแบงการ
บริหารงานออกเปน 3 ฝาย คือ ฝายวิจัยและพัฒนาส่ือการศึกษา  ฝายโสตทัศนศึกษา และฝาย
บริการโสตทัศนศึกษา

สํานักเลขานุการ
- ฝายบริหารงานทั่วไป
   และธุรการ
- ฝายคลังและพัสดุ
- ฝายวางแผนและพัฒนา

ศูนยประชาสัมพันธราชมงคล
- ฝายนิเทศสัมพันธ
- ฝายสารนิเทศ
- ฝายผลิตและเผยแพรสถาบันวิทยบริการ

สํานักหอสมุดกลาง
- ฝายพัฒนาทรัพยากรหองสมุด
- ฝายวิเคราะหทรัพยากรหองสมุด
- ฝายบริการทรัพยากรหองสมุด
- ฝายเทคโนโลยีหองสมุด

ศูนยปริทรรศนราชมงคล
- ฝายพิพิธภัณฑราชมงคล
- ฝายเอกสารราชมงคล

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
- ฝายวิจัยและพัฒนาส่ือ
- ฝายโสตทัศนศึกษา
- ฝายบริการโสตทัศนศึกษา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



60

แผนกแผนใส           แผนกถายภาพ       แผนกสไลด           แผนกภาพยนตร

       แผนกวีดิทัศน    แผนเสียง        แผนกคอมพิวเตอร

แผนภูมิที ่19 ศูนยโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโตเกียว ประเทศญี่ปุน

   ศูนยโสตทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โตเกียว  ประเทศญี่ปุน จะอยูภาย
ใตการดูแลของสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัย  โดยมีภารกิจใหบริการและยืมส่ือการเรียนการสอน
ตามความตองการของอาจารย และนักศึกษา  รวมทั้งใหคําปรึกษาการใชโสตทัศนวัสดุ และโสต
ทัศนูปกรณประเภท สไลด  ภาพยนตร  แผนโปรงใส  การถายภาพ  วีดีทัศน  เทปเสียงและ
คอมพิวเตอรชวยสอน  ซึ่งรูปแบบนี้มีสวนดีใชเปนขอมูล  เพื่อการประยุกตใชกับโรงเรียน  ระดับ
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได

วิทยาลัยงี่อานโปลิเทคนิค

วิทยาลัยง่ีอานโปลิเทคนิค

การฝกอบรมและ การผลิตและ การติดตั้งและ
การใหคําปรึกษา การจัดหา บริการโสตทัศนูปกรณ

แผนภูมิที่ 20 ศูนยพัฒนาการศึกษาวิทยาลัยงี่อานโปลิเทคนิค ประเทศสิงคโปร

สถาบันวิทยบริการ

แผนกโสตทัศนศึกษา
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   ศูนยพัฒนาการศึกษาวิทยาลัยงี่อานโปลิเทคนิค  อยูภายในอาคารที่สรางข้ึนโดยเฉพาะ
และตั้งอยูในบริเวณใจกลางของภาควิชาตาง ๆ ใหความสะดวกกับผูที่มาติดตอ  ใชบริการไดดี
ภารกิจของศูนยพัฒนาการศึกษา  วิทยาลัยงี่อานโปลิเทคนิคที่เดน ไดแก การผลิตส่ือโสตทัศนวัสดุ
การฝกอบรม และใหคําปรึกษา  สวนการติดตั้ง และบริการโสตทัศนูปกรณ  มีทั้งบริการอยูกับที่
และบริการเคล่ือนที่คลายคลึงกับศูนยส่ือการศึกษาทั่ว ๆ ไป  รูปแบบศูนยพัฒนาการศึกษาของ
วิทยาลัยงี่อานโปลิเทคนิคสามารถนําเอาเฉพาะสวนที่ดีมาประยุกตใชกับระดับประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได  เพราะอยูในระดับที่ใกลเคียงกัน
มาก  ประกอบกับเปนวิทยาลัยเอกชนการบริหารงานก็คลายคลึงเชนกัน

    พลอสตาโน (Prostano 1987 : 54 – 57) ไดกลาววา การจัดกิจกรรมในการบริหารศูนย
ส่ือการศึกษา  ระดับประจําตําบลมีส่ิงที่นาคํานึง คือ

1. มีขอจํากัดในการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการบริการส่ือการศึกษา และ
การใหคําปรึกษาแกโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

2. ตองมีคณะทํางานที่ดําเนินงานไดเหมาะสมกับโครงสรางของงาน  มีการ
บังคับบัญชาเปนระบบ  มีการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพรวมถึงความพรอมทางดานขอมูลสารสนเทศ
และคณะทํางานที่มมีนุษยสัมพันธที่ดีดวย

3. คณะทํางานมีตําแหนงหนาที่ที่ชัดเจน  เพื่อความรับผิดชอบในการกํากับดูแล และ
ดําเนินงาน

4. ศูนยส่ือการศึกษาประจําตําบลตองเปนศูนยกลางแทจริง  มีระบบในการจัดเก็บ
และการผลิต  การบริการที่เอ้ือตอโรงเรียนที่เปนสมาชิก  นอกจากนี้รัฐบาลควรใหการสนับสนุน
ดานงบประมาณ  มีอาสาสมัครจากประชากรในชุมชนที่สนใจ และรักงานดานนี้มาใหความชวย
เหลือในการจัดเก็บและบริการ  นอกเหนือจากเวลาปกติภายในระยะเวลาชวงส้ัน ๆ ที่สามารถ
บริการได
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Staff

แผนภูมิที่ 21 ศูนยส่ือการศึกษาประจําตําบล ในรัฐ Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา

ที่มา  :  Emanuel T. Prostano and Joyce S. Prostano. The School Library Media
Center. 4th edition, Library Science Text Series, Libraries Unlimited, Inc.,  Littlefor,
Colorado, 1987.

   ศูนยสื่อการสอนมอรีแลนด  รัฐโอไฮโอ  ประเทศสหรัฐอเมริกา

    ศูนยส่ือการสอนมอรีแลนด (Moreland) เปนศูนยบริการส่ือการสอนที่ใหการสนับสนุน
โรงเรียนระดับประถมศึกษาภายในอําเภอ  จํานวน 12 โรงเรียน  ถือไดวาเปนศูนยส่ือการศึกษา
ระดับกลุมโรงเรียน  ซึ่งมีสํานักงานของศูนยส่ือดังกลาว  ตั้งอยูภายในโรงเรียนมอรีแลนด  โดยเปน
ศูนยกลางในการใหบริการส่ือ และยังทําหนาที่เปนศูนยส่ือการศึกษาประจําอําเภอดวย  บราวน
และนอรเบอรก (Brown and Norberg 1965 : 449)

    สําหรับภารกิจของศูนยส่ือการศึกษามอรีแลนด จะเนนการใหบริการส่ือการเรียนการ
สอนเปนหลักทุก ๆ เดือน  ผูอํานวยการศูนยจะจัดใหมีการประชุม   ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการทํางาน
ของเจาหนาที่  และมีการบริการจัดฝกอบรมระยะส้ันในดานการผลิต  และการใชส่ือใหม ๆ ใหแก
ครู นักเรียน  ตลอดจนผูสนใจทั่วไปดวย  ศูนยส่ือการศึกษามอรีแลนดจะเปนแกนกลางประสาน
งานใหแกสมาชิกศูนยส่ือตาง ๆ ภายในกลุม และศูนยตาง ๆ ภายในกลุมก็จะดําเนินงานโดยตัดสิน
ใจดวยตนเองอยางมีอิสระ  มีการบริการทั้งส่ือประเภทส่ิงพิมพ และประเภทโสตทัศนูปกรณ
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   เนื่องจากศูนยส่ือการสอนมอรีแลนด  มีงบประมาณจํากัด และประสบกับปญหาจํานวน
นักเรียนเพิ่มมากข้ึนเกินความสามารถของศูนย  จึงตองอาศัยอาสาสมัคร และอาศัยความรวมมือ
จากผูปกครองนักเรียนที่มีเวลามาชวยงานในศูนยส่ืออีกแรงหนึ่ง  โดยมีกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้  การ
จัดวัสดุอุปกรณ  การจัดหนังสือ  การจัดระบบแสงสวาง  การจัดระบบเสียงการดูแล และใหบริการ
เคร่ืองฉายประเภทตาง ๆ การดูแลคูหาเพื่อการศึกษาเปนตน

   ปรัชญาของศูนยส่ือการศึกษามอรีแลนด คือ การบริการเพื่อสนองตอบุคคลทั่วไป  ดัง
นั้นจึงมีการจัดบรรยากาศทางวิชาการ  ไมจํากัดขอบเขตกิจกรรมตามหลักสูตรในหองเรียน  แตจะ
มีกิจกรรมใหเลือกตามความเหมาะสม

    ศูนยสื่อการศึกษาโรงเรียนฮิคคอรี ทาวนซิพ รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐ-
อเมริกา

    ศูนยส่ือการศึกษาโรงเรียนฮิคคอรี ทาวนซิพ (Hickory Township) รัฐเพนซิลวาเนีย
(Pennsylvania) ใหบริการเฉพาะภายในโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนแหงนี้อยูในระดับมัธยมศึกษา  ศูนย
ส่ือการศึกษาดังกลาวกอตั้งมาตั้งแต ป ค.ศ. 1950 และมีการพัฒนาข้ึนมาเปนลําดับ

   ศูนยส่ือการศึกษาแหงนี้  ไดจัดหนวยการเรียนดวยตนเองไวสําหรับนักเรียน 1,100 คน
และยังมีการบริการชวยเหลือศูนยส่ือการศึกษาอ่ืน ๆ อีกดวย  ผูอํานวยการศูนยส่ือการศึกษาจะทํา
หนาที่ดําเนินงาน และประสานงานกับอําเภอ  โดยมีภารกิจที่เกี่ยวของกับงานหองสมุด และงาน
โสตทัศนศึกษา  จึงตองมีผูชวยผูอํานวยการศูนยประสานงานดังกลาว 2 คน และเลขานุการ 1 คน
คอยดูแลงานธุรการทั่วไป  นอกจากนั้นจะมีอาสาสมัครชวยเหลืองานดานตาง ๆ เชน จําหนายซอม
แวม จัดหองบริการ จัดปายนิเทศ จัดหนังสือใหม ๆ จัดตารางใหบริการส่ือ เปนตน มีการใหบริการ
หองพิเศษตาง ๆ ไวบริการพรอมเคร่ืองมือโสตทัศนูปกรณดวย

   ปรัชญาของศูนยส่ือการศึกษาโรงเรียนฮิคคอรี ทาวนซิพ  คือ มุงมั่นที่จะชวยเหลือการ
ศึกษาของเด็กมัธยมศึกษา  โดยสนองความตองการของแตละบุคคล  สงเสริมความรูความ
สามารถของนักเรียนมัธยมศึกษา  ตลอดถึงการชวยเหลือสมาชิกในสังคม (Davis 1971 : 237)
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   ศูนยสื่อการศึกษาชุมชน Montana, Nort Dakato และ Wyoming ประเทศสหรัฐ-
อเมริกา

    ครูเซียโร (Crujeiro 1991 : Abstract)ไดศึกษาเกี่ยวกับเจตคติของโรงเรียนชุมชนที่มีตอ
การเอาใจใสศูนยส่ือการศึกษาในชุมชน  โดยกําหนดจุดมุงหมายการวิจัยเฉพาะโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาในเขตเมือง Montana, North Dakota และ Wyoming ดวยการสุมตัวอยางอยางงาย
ผลการวิจัยพบวา  โรงเรียนชุมชนไดใหความสําคัญตอส่ือการเรียนการสอน และมีความเห็นวา
ศูนยส่ือการสอนยังคงมีประโยชนตอการเรียนตามหลักสูตร  นอกจากทางโรงเรียนไดรับความ
สะดวกแลว  ยังมีผลดีโดยตรงตอนักเรียน  โรงเรียนชุมชนกับศูนยส่ือการศึกษาตองประสาน
สัมพันธกัน  ส่ิงที่เสนอแนะในการวิจัยทั้ง Montana, North Dakota และ Wyoming เห็นสอดคลอง
กัน และไมแตกตางกันตามนัยสําคัญทางสถิติ .05 คือ ศูนยส่ือการศึกษาควรไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง  ควรมีบุคลากรใหการนิเทศ และเปนที่ปรึกษาเกี่ยวกับการผลิต และการใชส่ือการสอนแก
ครูผูรับบริการจากศูนยส่ือดังกลาว  ตลอดจนมีการบริการอ่ืน ๆ ที่ศูนยพึงมีและเกิดประสิทธิภาพ
ดวย

   จากการศึกษารูปแบบศูนยศูนยเทคโนโลยีการศึกษา หรือศูนยส่ือการศึกษาของสถาบัน
ตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับการศึกษาระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาดังกลาวมาแลวขางตน
นอกจากไดรวบรวมขอดีขอดอยของรูปแบบศูนยเทคโนโลยีการศึกษาที่จะนํามาใชในการวิจัยแลว
ยังพบวา  ความสําคัญและประโยชนของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ยังคงมีอยูไมเส่ือมคลาย และ
นับวันก็ยิ่งจะมีความจําเปนมากยิ่งข้ึน  เนื่องดวยวิทยาการมีความกาวหนา และพัฒนาอยาง
รวดเร็ว  การอาศัยขอมูลสารสนเทศก็ตองแมนยํารวมถึงการส่ือสารก็ตองฉับไวทันตอเหตุการณ
ปจจุบันโรงเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตื่นตัว และมีการใชประโยชนจากศูนย
เทคโนโลยีการศึกษาอยางใกลชิด  แมวาภายในโรงเรียนจะยังไมมีระบบของการจัดการดานวิชา
การที่ไดมาตรฐานก็ตาม  แตก็ยังมีการดําเนินการตามอัตภาพอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะโรงเรียน
รัฐบาลประเภทสามัญศึกษา ยังตองพัฒนาอีกมากกวาจะถึงเกณฑมาตรฐานที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษารัฐบาล  กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว
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     2.6 หนาท่ีของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

                         หนาที่ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา           มีขอบขายภารกิจมากมายที่จะตอง
ปฏิบัติพรอม ๆ กันไปกับการใหบริการ  แตโดยหนาที่หลักสําคัญจะมีลักษณะเหมือนกันคือ
สนับสนุนการเรียนการสอน   และฝกอบรม     ซึ่งถือวาเปนกิจกรรมที่ตองทําควบคูกันไปตามความ
จําเปน   หรือความเหมาะสม โดยพิจารณาใหสอดคลองกับปจจัยตาง ๆ เพื่อการสนับสนุน และ
เอ้ืออํานวยตอการเรียนการสอนแกครู อาจารย นักเรียน และบุคลากรในหนวยงาน และการพัฒนา
เทคโนโลยีการศึกษา  เพื่อใชแกปญหาการศึกษา  ซึ่งมีนักวิชาการ และนักเทคโนโลยีการศึกษา  ได
กลาวถึงหนาที่ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาไวดังนี้

             สุนันท  ปทมาคม (2523 : 51 – 52) กลาวถึงหนาที่ศูนยฯ พอสรุปไดดังนี้
             1.  จัดหาและดําเนินการผลิตส่ือการสอนเพื่อใหบริการ
             2.  ใหความชวยเหลือในการเลือกสรรวัสดุ ส่ือการสอนที่เหมาะสม
             3.  เก็บรวบรวมส่ือการสอน วัสดุอุปกรณใหเพียงพอ
             4.  จัดแยกประเภท และหมวดหมู และทําบัญชีรายชื่อ
             5.  ใหคําปรึกษา และแนะนําผูขอรับบริการเปนรายบุคคล
             6.  ใหบริการยืม และเก็บรักษาส่ือการสอน
             7.  ใหความสะดวกในการติดตอ ขอยืม วัสดุส่ือการสอน จากสถาบันอ่ืนให

เพียงพอตอความตองการ
            8.  ศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับวัสดุ และส่ือการสอน  เพื่อนํามาพัฒนาหนวยงาน
            9.  เปนแหลงรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ เทคนิค และวิธีการในการปรับปรุง

ผลิตส่ือการสอน
           10.  ใหบริการซอมแซมวัสดุ และส่ือการสอน ใหอยูในสภาพที่จะใชงานไดอยู

ตลอดเวลา
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    เรวัติ  เปยมระลึก (2523 : 20) ไดสรุปบทบาท และหนาที่ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
ไวดังนี้

    1.  เก็บรวบรวมโสตทัศนูปกรณตาง ๆ อยางเปนระเบียบ  โดยแยกออกเปนหมวดหมู
    2.  สํารวจความตองการ และจัดซื้อโสตทัศนูปกรณที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับงาน
    3.  ผลิตอุปกรณการสอนตามความตองการ
    4.  จัดบริการใหยืม และใชอุปกรณ
    5.  เก็บและรักษาโสตทัศนูปกรณใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยูเสมอ
    6.  บํารุงรักษา และซอมแซมโสตทัศนูปกรณใหอยูในสภาพที่ใชงานไดอยูเสมอ

7.  จัดบริการใหคําปรึกษาแนะนํา และประชาสัมพันธงานของศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา

    8.  ใหการอบรมในดานการใช และการผลิตโสตทัศนูปกรณ
    9.  ประเมินผลงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเปนระยะ

    สมพร  ชัยเดชสุริยะ (2524 : 37) ไดกลาวถึงหนาที่ของศูนยส่ือการศึกษาในดานบริการ
และกิจกรรมควบคูกันไป ดังนี้

1. สํารวจความตองการ และประเมินคาวัสดุอุปกรณ  เพื่อจัดเลือกซื้ออุปกรณแตละ
ชนิดใหมีประสิทธิภาพตรงกับความตองการ

2. ผลิตส่ือการสอนตามความตองการของผูสอน  ถาจัดหาซื้อไมไดหรือผลิตเองใน
ราคายอมเยากวา

3. เก็บรวบรวมวัสด ุอุปกรณการศึกษา หรือส่ือการสอนอยางมีระเบียบ โดยแยกเปน
หมวดหมู พรอมที่จะใหบริการยืมได

4. ใหบริการยืมทั้งวัสดุอุปกรณ และโสตทัศนูปกรณ และควรจัดระเบียบการของ
การยืมใหมีความสะดวกรวดเร็ว

5. เก็บบํารุง รักษา ซอมแซม เคร่ืองมือตาง ๆ ใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ  พรอมที่จะนํา
ไปใชไดทุกเมื่อ และควรตรวจสภาพเคร่ืองมือหลังจากการใชทุกคร้ัง

6. บริการใหคําปรึกษาประชาสัมพันธ ขอสนเทศ เกี่ยวกับอุปกรณโสตทัศนศึกษา เชน
การจัดอบรม การพิมพเอกสาร เผยแพรและนําอุปกรณการสอนใหม ๆ เพื่อใหบรรดาอาจารย
เจาหนาที่ใชส่ือการสอนอยางถูกตอง

7. ศึกษาคนควาวิจัย นวกรรม หรือวิธีการใหม ๆ เกี่ยวกับส่ือการสอน  พรอมทั้ง
เผยแพรผลการวิจัย
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  8.  สรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน  รวมมือกับหนวยราชการที่มีสวนเกี่ยวของ
  9.  ประเมินผลงานของศูนยส่ือการศึกษา

     ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2526 : 64 – 65) ไดกลาวถึงหนาที่ของศูนยฯ ที่สําคัญมี 4 ดาน
คือ

1. ทําหนาที่จัดหาส่ือ  และเคร่ืองมือตาง  ๆ  ที่จําเปนตอการเรียนการสอน  และให
ความชวยเหลือแกผูสอนในดานตาง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการสอน

2. ชวยในการศึกษาพิเศษ  การฝกอบรม  และการวิจัย ไดแก การใหความชวยเหลือ
ดานส่ือ และเคร่ืองมือตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมพิเศษ  อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาการสอนในระดับ
อุดม-ศึกษา

3. ทําหนาที่ประชาสัมพันธสถาบันตอชุมชนศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  มักจัดรายการ
วิทย ุและโทรทัศน  จัดรายการตาง ๆ ทางส่ือมวลชน  เพื่อใหการศึกษาแกสังคม  ซึ่งถือวาเปน
การประชาสัมพันธอยางหนึ่ง

4. สรางความเปนผูนําทางวิชาชีพ  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาในอีกแงหนึ่งก็คือ
ศูนยการเรียนรู  ดังนั้นทรัพยากรทางการศึกษาจะรวมอยูในนี้อยางพรอมมูล  จึงทําใหผูเรียนมี
โอกาสไดศึกษาคนควาอยางกวางขวาง

     วิชัย  นิ่มทรงธรรม (2530) พบวา หนาที่ของศูนยส่ือการศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยม-
ศึกษาในกรุงเทพฯ คือ

     1.  จัดใหมีบริการยืมส่ือการศึกษา และโสตทัศนูปกรณ
     2.  การคัดเลือก จัดหา และใหคําปรึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับการผลิต
     3.  ดูแล บํารุงรักษา ซอมแซมส่ืออุปกรณ

     วนิดา  จึงประสิทธิ ์(2532 : 17) ไดแบงหนาที่หลักของศูนยฯ ออกเปน 6 ประการ คือ
     1.  การจัดหาส่ือการสอนเพื่อบริการ
     2.  การบริการส่ือการสอน
     3.  การบํารุงรักษาส่ือการสอน
     4.  การประชาสัมพันธ
     5.  การจัดกิจกรรมทางวิชาการ
     6.  การประเมินผล
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   สมบูรณ  สงวนญาติ (2534 : 59) ไดอธิบายถึงขอบขายภารกิจ และหนาที่ของศูนยฯ ไว
ดังนี้

   1.  เปนแหลงจัดหา และรวบรวมส่ือการเรียนการสอนที่จําเปนตองใชตามหลักสูตร
   2.  เปนแหลงใหบริการส่ือการเรียนการสอนแกครูอาจารย

 3.  เปนแหลงควบคุมดูแลรักษาส่ือการเรียนการสอนใหอยูในสภาพ  พรอมที่จะใชงาน
ไดตลอดเวลา

   4.  เปนแหลงใหคําแนะนําในการเลือก การผลิต การใชส่ือราคาเยาวแกครู และนักเรียน
   5.   เปนแหลงฝกอบรมการใชเคร่ืองมือทางโสตทัศนศึกษาประเภทตางๆ ใหแก

เจาหนาที่ครู และผูสนใจ
   6.   เปนแหลงจัดแสดงส่ือและเผยแพรขาวสาร  ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี

ใหม ๆ แกครู และนักเรียน
 7.  เปนแหลงจัดทําโครงการ  เพื่อสนับสนุนใหมีการใชส่ือการเรียนการสอนอยางกวาง

ขวาง และตอเนื่อง
               8.  เปนแหลงบริการเคร่ืองมือ และอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมสําคัญของ
โรงเรียน  รวมทั้งบันทึกภาพกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนดวย

9. เปนแหลงใหคําปรึกษาแนะนําแกผูบริการ และฝายวิชาการ  เพื่อกําหนด
งบประมาณ และวางแผนพัฒนาดานส่ือการเรียนการสอน  ใหสอดคลองกับความกาวหนาดาน
เทคโนโลยีการศึกษา

10.  เปนแหลงวิเคราะห วิจัย ประเมิน และสรุปปญหาดานส่ือการเรียนการสอนตอ
ผูบริหาร

     จริยา  เหนียบเฉลย (2535 : 45) กลาวถึงหนาที่ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  โดย
มีหนาที่ที่ตองดําเนินงานทั้งหมด 12 ประการ ดังนี้

1. เปนการใหบริการอํานวยความสะดวกในการผลิตส่ือการสอน  สําหรับทั้งอาจารย
ผูสอน และนักศึกษา

2. ชวยในการเลือก และรวบรวมเนื้อหาการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหลักสูตร
3. เตรียมการเพื่อการใชอยางมีประสิทธิภาพของเนื้อหาการเรียนการสอน
4. เพื่อแนะนําผูเรียนตอการใชวัสดุอุปกรณ และเนื้อหา
5. เปนการรวมมือในการใชวัสดุ อุปกรณระหวางภาควิชาตาง ๆ
6. เพื่องานวิจัย และพัฒนาโครงการ และประเมินผล
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7. เพื่อชวยเหลืออาจารยผูสอนในดานการประเมินผล  การเลือกและการใชประโยชน
ของส่ือที่เหมาะสมตอความตองการทางดานการเรียนการสอนที่แตกตางกันออกไป

8. เพื่อชวยเหลือผูเรียนในดานของการพัฒนาความรูโดยใชส่ือหลายรูปแบบ
9. เพื่อเปดโอกาสแกการเรียนดวยตนเอง และเปนอิสระ
10. เพื่อปรับใหเขากันสําหรับการเรียนที่แตกตาง
11. เพื่อเปนการจัดทางเลือกแกการเรียนการสอนที่ไมเหมาะสมกับการสอนธรรมดาใน

ชั้นเรียน
12. เพื่อชวยประหยัดในแงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ และเคร่ืองมือที่กระจัดกระจายอยู

ในแตละหนวยงาน  เพราะงานหรือความตองการแตละหนวยงานนั้นไมเทากัน

    อํานวย  เดชชัยศรี (2539 : 157) จากการวิจัย พบวา ภารกิจหนาที่ของศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา  สําหรับโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา มีดังนี้

    1.  สํารวจความตองการใชส่ือการศึกษาของครูภายในโรงเรียน
    2.  วางแผนการดําเนินงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษาในโรงเรียน  ใหครอบคลุมบทบาท

หนาที่อยางตอเนื่อง
    3.  จัดหา ผลิต และพัฒนาส่ือการเรียนการสอน
    4.  จัดระบบการเก็บรักษา และบริการส่ือการศึกษา
    5.  ดําเนินการฝกอบรม และใหคําปรึกษา แนะนําความรูทางเทคโนโลยีการศึกษาแกครู

ในโรงเรียน
    6.  จัดทําสถิติขอมูลที่จําเปนเพื่อพัฒนาส่ือการศึกษา  อันเปนประโยชนตอกิจกรรมการ

เรียนการสอน
 7.  ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษาของโรงเรียน

      วิชุณา  ปาณปุณณัง (2540 : 67) พบวา การจัดบริการภายในศูนยวิทยบริการ
สาธารณะ มีดังนี้

   1.  หนวยบริการการคนขอมูลดวยคอมพิวเตอร  ผานอินเตอรเนต และซีดีรอม
   2.  หนวยบริการยืม – คืนภายในศูนย และระหวางศูนย
   3.  หนวยบริการแนะนําการใชศูนย
   4.  หนวยบริการจัดนิทรรศการ
   5.  หนวยบริการจัดกิจกรรม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



70

   6.  หนวยบริการชุมชน
   7.  หนวยบริการสวนสําเนาส่ือ
   8.  หนวยบริการพัฒนา และปรับปรุงส่ือ

   ประทับใจ  สิกขา (2540 : 59) กลาวถึงหนาที่ และภารกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
ดังนี้

   1.  การใหคําปรึกษา และรวมมือกับครูผูสอนในการออกแบบระบบการสอน
   2.  บริการแนะนําแหลงวัสดุ และส่ือตาง ๆ รวมถึงการใชส่ือ และเคร่ืองมือ
   3.  จัดหาส่ือ และเคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ ดานเทคโนโลยีการศึกษาที่จําเปนตอการสอน
   4.  การบริการส่ือการสอน
   5.  การผลิตส่ือการสอน
   6.  การบํารุงรักษาส่ือการสอน
   7.  การจัดกิจกรรมทางวิชาการ เชน การฝกอบรม นิทรรศการ และการวิจัย
   8.  บริการดานการศึกษา  การเผยแพรวิชาการ และเทคนิคใหม ๆ ใหแกชุมชน และ

นักศึกษานอกเวลา  โดยใชวิทยุกระจายเสียง และโทรทัศน
   9.  ประชาสัมพันธสถาบันตอชุมชน
   10. มีการประเมินการใชส่ือและบริการ

   ทวีวัฒน  วัฒนกุลเจริญ (2543 : 221) จากผลการวิจัย พบวา ภาระหนาที่ของศูนยวิทย-
บริการสําหรับศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย  เปนตามโครงสราง และขนาดของศูนย ดังนี้

   ศูนยศึกษาฯ ขนาดเล็ก แบงหนวยงานออกเปน 3 หนวย ดังนี้
  1.  ฝายธุรการ  มีภาระหนาที่

  1.1 ดานการเงิน และงบประมาณ
  1.2 งานทะเบียนขอมูล พัสดุ ครุภัณฑ
  1.3 งานประชาสัมพันธ

  2.  ฝายบริการ  มีหนาภาระหนาที่
  2.1 บริการยืม – คืน ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือไมตีพิมพ
  2.2 บริการใหคําปรึกษา แนะนําการใช การผลิต
  2.3 นําเสนอส่ือ บริการส่ือ วัสดุ อุปกรณ
  2.4 ผลิตส่ือการสอน
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  3.  ฝายโสตทัศนศึกษา  มีภาระหนาที่
  3.1 จัดทํารายการสืบคนส่ือที่มีอยูในศูนย
  3.2 ใหบริการส่ือการสอน และวัสดุ อุปกรณ
  3.3 ดูแลรักษา และซอมแซมส่ือการสอน
  3.4 ผลิตส่ือการสอน
  3.5 บริการใหคําปรึกษา แนะนําการผลิตส่ือการสอน

  ศูนยศึกษาฯ ขนาดกลางและใหญ แบงหนวยงานทั้งหมดออกเปน 4 หนวยงานดังตอไปนี้
  1.  ฝายเลขานุการ  มีภาระหนาที ่ดังนี้

  1.1 ดานนโยบาย และแผนงาน
  1.2 ดานธุรการ และการพิมพ
  1.3 ดานงบประมาณ และการเงิน
  1.4 ดานงานทะเบียน พัสดุ และครุภัณฑ
  1.5 ดานสถิติ ขอมูล
  1.6 ดานประชาสัมพันธ และสารสนเทศ

  2.  ฝายบริการ  มีภาระหนาที่
  2.1 ดานส่ือส่ิงพิมพ
  2.2 ดานสารสนเทศ
  2.3 ดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปญญาทองถิ่น

  3.  ฝายวิชาการ และฝกอบรม  มีภาระหนาที่
  3.1 ฝกอบรม
  3.2 วิจัย และพัฒนาส่ือการสอน
  3.3 ติดตาม และประเมินผล

  4.  ฝายโสตทัศนศึกษา  มีภาระหนาที่
  4.1 ผลิตส่ือโสตทัศนวัสดุ
  4.2 บริการส่ือโสตทัศนวัสดุ และโสตทัศนูปกรณ
  4.3 จัดหาส่ือการสอน
  4.4 บํารุงรักษา และซอมบํารุงส่ือการสอน และบริการส่ืออิเล็กทรอนิกส
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     Kieffer (1965 : 100 – 102, อางถึงใน ชัชวาลย  พวงนอย 2540 : 10) ไดกลาวถึงหนา
ที่ของศูนยฯ มีหนาที่หลัก 5 บริการ คือ

1. ใหขอสนเทศ  (Informing)  การใหขอสนเทศไดแก  การใหขอมูลรายละเอียด
ตาง  ๆ เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ  เทคนิคการใช  ความเคล่ือนไหวใหม ๆ เกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ
ความสะดวก และบริการตาง ๆ ที่ศูนยจัดหาให  ขอสนเทศควรจัดทําอยางสม่ําเสมอแกครู อาจารย
ผูมาขอใหบริการของศูนย

2. ใหการศึกษา และฝกอบรม (Education and Training) การใหการศึกษา และฝก
อบรม  อาจจัดใหคําแนะนํา การประชุม การสาธิต การฝกอบรมเกี่ยวกับการใชโสตทัศนูปกรณ
การผลิตโสตทัศนวัสดุ  เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  พึงระลึกเสมอวาการใหการศึกษา
และนักอบรมนั้นเปนกระบวนการ  มิใชเหตุการณที่เกิดข้ึน

3. บริการจัดหา (Supplying) การบริการจัดหา หมายถึง การจัดเก็บรักษา ซอมบํารุง
จัดสง และนําเคร่ืองมือ อุปกรณ ไปบริการแกครูอาจารย ไดตามเวลา และสถานที่ที่ตองการ

4. การผลิต (Producing) ไดแก การผลิตส่ือการสอนตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน เชน ผลิตวัสดุกราฟฟค ภาพถาย แผนภาพโปรงใส ฟลมสคริป สไลด ภาพยนตร บันทึก
เสียง บันทึกภาพ โทรทัศน เปนตน  ขอบขายของการผลิตข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของหนวยงาน
รวมทั้งงบประมาณ และ

5. การชวยเหลือ (Assisting) การชวยเหลืออ่ืน ๆ เชน ชวยเหลือครู อาจารย ใน
การเลือกโสตทัศนูปกรณ  จัดเจาหนาที่ชวยในการควบคุมเคร่ืองมือตาง ๆ ชวยจัดหาเคร่ืองมือส่ือ
การสอนในการสอนของครู อาจารย  ชวยจัดเตรียมการการใชเคร่ืองมือ ชวยจัดนิทรรศการ เปนตน

     Beswick (1972 : 16) กลาวถึงหนาที่ของศูนยฯ ไวดังนี้
1. จัดหาส่ิงอํานวยความสะดวก  สําหรับงานดานการผลิต และชวยสอน  โดย

เจาหนาที ่และนักเรียนชวยงาน
2. ชวยในการเลือกจัดหาส่ือวัสดุการศึกษารูปแบบตาง ๆ สําหรับการศึกษา

รายบุคคล และกลุมยอย  ใหสัมพันธกับหลักสูตร และความตองการทางวัฒนธรรมอยางเหมาะสม
ที่สุด

3. จัดเก็บส่ือการศึกษาสําหรับรายบุคคล และสวนยอย  รวมถึงการจัดเก็บ
โสตทัศนูปกรณ และส่ือการศึกษาไวใหบริการแกครู และนักเรียนในชั้นเรียนดวย

4. จัดหมวดหมู และดรรชนีของแหลงส่ือการศึกษา  ทั้งที่มีอยูในศูนย  ในโรงเรียน
และชุมชน
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5. แนะนํา และแนะแนวทางในการเตรียมงานการเรียนการสอน  ในการใชศูนยใน
การศึกษารายบุคคล และแนะนําส่ิงอํานวยความสะดวก และการบริหารงานของศูนย  ใหแกครู –
อาจารย และนักเรียน

6. การบริการใหยืมส่ือ อุปกรณการศึกษาอยางสะดวกรวดเร็วที่สุด
7. ติดตอประสานงานกับแหลงส่ือการศึกษาภายนอกโรงเรียน
8. เปนตัวแทนสําหรับรับผิดชอบดูแลรักษา และซอมแซมเคร่ืองมือตาง ๆ ของ

โรงเรียน

     Whitenack (1973 : 14) กลาววา หนาที่ของศูนยวัสดุการสอนหรือ IMC คือ
1. ใหอาจารย และนักเรียน  ใชส่ือ และเทคโนโลยี และบริการทุกชนิด  เพื่อสงเสริม

การเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพในโปรแกรมการศึกษาดวยตัวเองอยางมีประสิทธิภาพ
2. แสดงความสําคัญของการใชส่ือ  เพื่อที่จะสงเสริมการเรียนของเด็กแตละคน และ

ปรับปรุงการเรียนรูเปนรายบุคคลโดยผานส่ือทุกชนิด

     Taylor (1973 : 179) กลาวถึงหนาที่ของศูนยวัสดุการสอนในโรงเรียน ดังนี้
     1.  การสอนเปนกลุม สําหรับการเรียนอยางธรรมดา
     2.  การศึกษา ประชุม และใชส่ือที่เกี่ยวของ
     3.  การศึกษาหาความรูเปนรายบุคคล
     4.  การผลิตวัสดุอุปกรณโดยครู และนักเรียน  โดยใชวัสดุในทองถิ่น
     5.  การพัฒนาทักษะในการอาน ฟง และพูด
     6.  การแนะนําการใชส่ือการศึกษาของโรงเรียน และชุมชน
     7.  การพิจารณาคัดเลือกวัสดุใหเหมาะกับความสนใจของนักเรียน
     8.  การพิจารณาคัดเลือกวัสดุที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
     9.  การพิจารณาคัดเลือกวัสดุ  สําหรับคณะครูในโรงเรียน
    10. โปรแกรมการฝกอบรมเกี่ยวกับลักษณะของส่ือ และการใชงาน

    จากขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับหนาที่ของศูนยฯ  ดังกลาว     จึงพอจะสรุปหนาที่ของศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา ไดดังนี้

    1.  สํารวจความตองการ และจัดซื้อโสตทัศนูปกรณที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับงาน
    2.  จัดเก็บรวบรวมโสตทัศนูปกรณตาง ๆ อยางมีระบบ  โดยแยกเปนหมวดหมู
    3.  เปนแหลงผลิตส่ือการสอน และใหบริการส่ือการสอน
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    4.  เปนแหลงซอมบํารุงรักษาวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือตาง ๆ ทางดานส่ือการสอน
    5.   เปนแหลงจัดฝกอบรมใหความรูในดานการผลิต  การใชส่ือการเรียนการสอนรวมทั้ง

เทคโนโลยีทางการศึกษาใหแกครู และผูที่สนใจ
                6.  เปนแหลงจัดกิจกรรม นิทรรศการ การเผยแพรประชาสัมพันธ ขาวสารความรูตาง ๆ
ทางดานเทคโนโลยีการศึกษา
                7.  เปนแหลงศึกษาดวยตนเอง และการสืบคนขอมูลจากคอมพิวเตอร
                8.  เปนแหลงใหคําแนะนําปรึกษา ชวยเหลือ ดานการคนควาหาความรูตาง ๆ ทางดาน
ส่ือการสอนแกครู และผูสนใจ
                9.  เปนแหลงวิเคราะหวิจัย  ทดสอบประสิทธิภาพส่ือการสอน และประเมินผลการใช
ส่ือการสอน

 2.7 การบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

    การบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ถือวามีความสําคัญอยางมาก  เพราะใน
การจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษานั้น  มีวัตถุประสงคคือ “การใหบริการ” การใหบริการนั้นเปน
การจัดบริการดานการใช ใหยืม การผลิต การสําเนา การเผยแพรความรู และการใหสารสนเทศ
(กระทรวงศึกษาธิการ  2532 : 24)

  สุรชัย  สิกขาบัณฑิต (2528 : 15) ไดกลาวไววา  การบริการของแหลงทรัพยากรการ
เรียนรูหรือศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  สามารถทําไดในขอบขายตอไปนี้

1. การใหคําแนะนําที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน

2. การใหคําแนะนําเกี่ยวกับการใชแหลงทรัพยากร  บุคคล และส่ือตาง ๆ ให
เหมาะสมกับจุดมุงหมายทางการศึกษาที่กําหนดไว

3. การจัดระบบการบริการส่ือการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อทําให
ผูใชบริการไดรับความสะดวก และรวดเร็ว

4. การจัดระบบการประเมินผล การใช การผลิต การบริการ และกระบวนการอ่ืน ๆ
ที่เกี่ยวของกับส่ือการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
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บุญเหลือ  ทองเอ่ียม และสุขสวัสดิ์  ภาษิต (2531 : 69) กลาววา  งานการใหบริการ
ตาง ๆ ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ควรมีดังนี้

1. การจัดทําแคตตาล็อก
2. การใหบริการยืมโสตทัศนศึกษา
3. การใหขอสนเทศเกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา
4. การผลิตส่ือเพื่อใชประกอบการเรียนการสอน
5. การรับจองวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือตาง ๆ
6. การบริการรับ – สงโสตทัศนศึกษา
7. การประสานงานระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
8. การเผยแพรงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
9. การใหความชวยเหลือครู – อาจารยผูสอน และนักเรียน
10. การจัด และเก็บรักษาโสตทัศนศึกษา
11. การทําสถิติ และรายงาน
12. การจัดกิจกรรม  นิทรรศการทางวิชาการ

ในการใหบริการจึงควรพยายามดําเนินการ  เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะดังกลาวให
มากที่สุดเทาที่จะทําได  เพราะจะเปนการกระตุน และสงเสริมใหมีการใชส่ือการสอนอยางกวาง
ขวาง และในการใหบริการนั้น  อาจจะกระทําไดเปน 2 รูปแบบ คือ (กระทรวงศึกษาธิการ 2532 :
24)

     1.  การบริการอยูกับที่ โดยวัสดุ อุปกรณทุกชนิดอยูในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของส่ืออยางถูกตอง และถูกระบบ  เพื่อใหไดส่ือที่มีคุณภาพไวคอยบริการการ
ใหบริการลักษณะนี้  ผูขอบริการจะตองมาติดตอดวยตนเองที่ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

     2.  การบริการเคล่ือนที่  เปนการใหบริการส่ือแบบหมุนเวียนออกไปตามโรงเรียนตาง ๆ
และนํากลับมาที่เดิม  มีการจัดระบบการหมุนเวียน  การนํากลับอยางถูกวิธี  การจัดทําในลักษณะ
นี้  จะคลายกับหองสมุดเคล่ือนที่ และมีประชาสัมพันธไปดวย

     วนิดา (นิ่มเสมอ) จึงประสิทธิ ์(2532 : 17) กลาววาศูนยบริการส่ือการสอนมีหนาที่หลัก
ในการบริการ และที่เกี่ยวของกับการบริการ  ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการ 6 อยางคือ

     1.  การจัดหาส่ือการสอนเพื่อการบริการ
     2.  การบริการส่ือการสอน
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   3.  การบํารุงรักษาส่ือการสอน
          4.  การประชาสัมพันธ
          5.  การจัดกิจกรรมทางวิชาการ เชน การฝกอบรมครูประจําการ การวิจัย และ
การจัดนิทรรศการ ฯลฯ
          6.  การประเมินผล

   สมาคมหองสมุดแหงประเทศอังกฤษ  ไดใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการของศูนย
วิทยบริการ 4 ประการ ไดแก (จันทรา   ปทมสุนทร 2535 : 12 – 13)

   1.  งานการผลิต
          2.  การเก็บรักษา
          3.  การจัดระบบ
          4.  การบริการ

   สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย  ไดใหความเห็นวาในดานการบริการผลิตควรอยูใน
ความดูแลของแผนกเทคโนโลยีการศึกษา  ซึ่งมีลักษณะเปนหนวยงานหนึ่งของศูนยวิทยบริการ
การจัดเก็บวัสดุ  ที่จะใหบริการไวที่ใดนั้นไมสําคัญ  ความสําคัญอยูที่การจัดบริการใหผูใหเกิด
ความสะดวก ทันใจ โดยจัดใหมีระบบส่ือกลางที่มีประสิทธิภาพ (จันทรา  ปทมสุนทร  2535 : 13)

   สุธรรม  บัวทอง (2538 : 111) ไดทําการวิจัยโครงการจัดตั้งศูนยวิทยบริการโรงเรียน
จาอากาศ  พบวา  การบริการของศูนยวิทยบริการโรงเรียนจาอากาศควรมีบริการดังตอไปนี้

   1.  การใช และการผลิตส่ือการศึกษา
          2.  การใหคําแนะนําปรึกษา และฝกอบรม การซอมบํารุง
          3.  การจัดใหมีหองทํางาน และส่ิงอํานวยความสะดวก
          4.  การจัดใหมีส่ือการศึกษาประเภทส่ือวัสดุ อุปกรณ และวิธีการ
          5.  การจัดนิทรรศการ
          6.  การศึกษานอกสถานที่ และการสาธิต และสถานการณจําลอง

   นัยนา นรารักษ (2539 : บทคัดยอ) ไดศึกษารูปแบบการนําเสนอการจัดศูนยวิทยบริการ
ทางการแพทย พบวา การบริการที่ศูนยวิทยบริการทางการแพทยควรจัดใหมีคือ

   1.  บริการการใช  รวมทั้งคําแนะนําการใชงาน
          2.  บริการคนควาตาง ๆ บริการยืม คืน วัสดุ อุปกรณ เอกสาร และส่ือการสอน
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          3.  การผลิตส่ือการสอนบางชนิด
          4.  การทําสําเนาส่ือประกอบการเรียนการสอนบางชนิด
          5.  การบริการติดตอส่ือสารรูปแบบตาง ๆ
          6.  การดัดแปลงส่ือประกอบการเรียนการสอนบางชนิด
          7.  การบริการซอมบํารุง วัสดุ อุปกรณ ส่ือการสอนบางชนิด
          8.  การบริการสถานที่ในการจัดประชุมอบรม สัมมนา

   นอกจากนั้น  หนวยโสตทัศนูปกรณของศูนย  ควรมีบริการอ่ืน ๆ เชน การใหคําปรึกษา
ในการเลือกใช หรือผลิตส่ือชนิดตาง ๆ  บริการถายภาพชนิดตาง ๆ อาทิ ภาพสี, ภาพขาวดํา, สไลด
สี, บริการลางอัดภาพสี, ภาพขาวดํา,  บริการอัดสําเนาภาพชนิดตาง ๆ บริการผลิตแผนโปรงใส,
บริการผลิตโปสเตอร,  บริการเขียนภาพ,  บริการออกแบบตนฉบับจากคอมพิวเตอร,  บริการใหยืม
จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ,  บริการถายวิดีทัศน,  บริการถายโทรทัศนวงจรปด, บริการตัดตอวิดี
ทัศน, บริการบันทึกเสียง, บริการอัดสําเนาเทปเสียง และเทปวิดีทัศน  บริการซอม และบํารุงรักษา
โสตทัศนูปกรณ

2.8 บุคลากรภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

                          การดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  จะมีประสิทธิภาพ  เปนไปตาม
เปาหมายนั้น  ปจจัยที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งคือ “บุคลากร” นับเปนองคประกอบที่สําคัญใน
การบริหารงาน  ในการจัดตั้งองคกร หรือหนวยงานหนึ่ง ๆ นั้น  การที่จะตองคํานึงถึงตัวบุคลากรที่
ปฏิบัติงานตองมีการกําหนดคุณสมบัติ และหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรใหชัดเจน  ทั้งนี้
เพื่อที่จะไดบุคลากรที่มีความรู  ความสามารถในงานเทคโนโลยีการศึกษาโดยตรง  ซึ่งตองมี
จํานวนพอเพียง และเหมาะสมกับงาน  จะทําใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุ
ประสงคหรือเปาหมายของงาน และแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ ผูบริหารหรือผูอํานวยการ และ
เจาหนาที่

                          เรวัต  เปยมระลึก (2523 : 23 – 27) ไดกลาวไววา บุคลากรของศูนยเทคโนโลยี
ทางการศึกษาควรประกอบดวยเจาหนาที่ฝายตาง ๆ ดังนี้ คือ

             1.  ฝายบริหาร  มีหัวหนาศูนยหรือผูอํานวยการศูนยรับผิดชอบ
                    2.  ฝายบริการ ประกอบดวยเจาหนาที่พัสดุโสตทัศนศึกษา และเจาหนาที่บริการ
โสตทัศนูปกรณ
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3. ฝายผลิต  ประกอบดวยชางเทคนิค  ชางวาดเขียน  ชางภาพ  ผูบันทึกเสียง

         นอกจากนี้  ยังตองอาศัยความรวมมือจากหัวหนาสถานศึกษา  ครู  อาจารยที่ทํา
การสอน  ตลอดจนเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

         หัวหนาศูนยหรือผูอํานวยการศูนย  เปนบุคคลที่สําคัญที่สุด  ในการที่จะทําใหงาน
ของศูนยสําเร็จไปดวยดี  เพราะเปนทั้งผูบริหาร และรับผิดชอบศูนยโดยตรง

         ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2526 : 42 – 43) ไดแบงบุคคลที่เกี่ยวกับส่ือ และเทคโนโลยี
การศึกษาออกเปน 2 กลุม

1. กลุมชํานาญทั่วไปเกี่ยวกับส่ือ (media generalist) สวนใหญผูชํานาญกลุมนี้
จะทําหนาที่หัวหนา  ผูบริหาร  ผูอํานวยการส่ือ  ผูจัดการ  ผูประสานงานเกี่ยวกับส่ือหรือเปนผูชวย
ผูบริหารสถาบัน  เชน  ครูใหญ  ผูอํานวยการ (ในโรงเรียน) ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการ
(ในวิทยาลัย – มหาวิทยาลัย)

2. กลุมผูเชี่ยวชาญ (media specialist) ผูเชี่ยวชาญส่ือลักษณะเฉพาะ และ
มากแบบกวาผูเชี่ยวชาญทั่วไปเกี่ยวกับส่ือ  โดยอาจจะมาจากพื้นฐานวิชาชีพตาง ๆ กัน  มาทํา
หนาที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับส่ือ เชน เรียนมาทางโสตทัศนศึกษา  การประชาสัมพันธ เปนตน

         สุรชัย  สิกขาบัณฑิต (2528 : 38 – 39) ไดจําแนกบุคลากรเปน 2 ประเภท คือ
บุคลากรหลัก และบุคลากรเสริม

1. บุคลากรหลัก (Professional Staff) ไดแก บุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมทาง
ดานส่ือการเรียนการสอนมาโดยตรง  มีความรูความสามารถ และประสบการณเกี่ยวกับส่ือการ
เรียนการสอนจนเปนที่ยอมรับ เชน สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา  สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เปนตน และจะตองมีพื้นฐานการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการสอน  บุคลากรประเภทนี้เรียกวา
ผูชํานาญ (Media – Specialists)

2. บุคลากรเสริม (Supportive Staff) หรือ (Paraprofessional Staff) ประกอบ
ดวยบุคคล 2 ประเภท คือ

         2.1 ชางเทคนิค
         2.2 เจาหนาที่ชวยส่ือ
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  บุคลากรประเภทนี้  จะมีหนาที่ใหความชวยเหลือบุคลการหลัก  ในการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ความรับผิดชอบ บุคลากรประเภทนี้ อาจไดมาจากไดรับการศึกษาอบรมหรือจากการฝกงาน

  คุณสมบัติและหนาท่ีของผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา

1. คุณสมบัติของผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  หัวหนาศูนย หรือ
ผูอํานวยการศูนย  จะเปนบุคคลที่สําคัญที่สุดในการที่จะทําใหงานของศูนยสําเร็จไปดวยดี  เพราะ
เปนทั้งผูบริหารและรับผิดชอบงานของศูนยโดยตรง

       วนิดา (นิ่มเสมอ) จึงประสิทธิ ์(2532 : 13) ไดกลาวถึงคุณสมบัติของหัวหนาศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา ไววา

1. เปนผูไดรับปริญญาทางเทคโนโลยีการศึกษา    หรือโสตทัศนศึกษา      มีความรู
ความสามารถ และประสบการณในหลักการทางเทคโนโลยีการศึกษา  ตลอดจนการวางแผนการ
ผลิตนโยบายการใชส่ือการสอน และการจัดการ

2. เปนผูมีความรูเกี่ยวกับหลักสูตรการบริหาร   นิเทศการศึกษา   การวิจัย
จิตวิทยาการศึกษา และการประเมินผล

3. ควรเปนผูมีประสบการณทางการสอน  การฝกอบรมหรือการบรรยาย
4. มีความเปนผูนํา  มีความเชื่อมั่นในตนเอง และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน
5. เปนผูมมีนุษยสัมพันธดี และมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี
6. เปนผูที่มีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนาไดดี และมีความคิดริเร่ิม

สรางสรรค
7. เปนผูที่มีความกระตือรือรน และเปดใจกวางสําหรับส่ิงใหม ๆ
8. เปนผูที่มีความสุขุม รอบคอบ
9. เปนผูมีคุณธรรมประจําใจ
10. เปนผูมีความเขาใจ และซาบซึ้งในบทบาทของนักเทคโนโลยีทางการศึกษาใน

ฐานะที่เปนหัวหนาหนวยงานการใหบริการส่ือการสอน
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2. หนาท่ีของผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  ควรจะมีดังน้ี

         เรวัติ  เปยมรําลึก (2523 : 28) ไดกลาวไววา  หนาที่ของผูอํานวยการศูนยมีดังนี้
         1.  เปนผูบริหารงาน และเปนผูควบคุมบุคลากรทุกฝาย
         2.  ใหคําแนะนํา และกําหนดนโยบายในการบริหารงาน
         3.  วางโครงการระยะยาวเกี่ยวกับการจัดหาเคร่ืองมือโสตทัศนศึกษาใหแกศูนย
         4.  วางแผนการใช  ตลอดจนการผลิตโสตทัศนูปกรณ
         5.  เปนผูอบรมครูอาจารยในโรงเรียนเกี่ยวกับการใชโสตทัศนูปกรณ
         6.  จัดการประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวางหัวหนาฝาย และหัวหนาหมวด

ตาง ๆ เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีการศึกษา
         7.  ศึกษาปญหา หาทางแกปญหา และปรับปรุงแกไขงานที่รับผิดชอบ
         8.  จัดทํางบประมาณ และจัดหาทุน
         9.  จัดส่ิงอํานวยความสะดวกในอาคาร
        10. จัดนิทรรศการ และการทดลองเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ  ตลอดจนเทคโนโลยี

ตาง ๆ แกครู อาจารยในสถาบันการศึกษาของตน

        ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2526 : 45) ไดกลาวถึงผูบริหารศูนยเทคโนโลยีการศึกษาดังนี้
1. เปนนักการศึกษา  ดังนั้นผูบริหารส่ือ และเทคโนโลยีทางการศึกษา  จึงตองมี

ความเชี่ยวชาญในเร่ืองหลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนเปนอยางดี  สามารถวิเคราะห  สังเคราะหระบบการสอนได และสามารถนําเทคโนโลยีไปใช
ในจิต-วิทยาการศึกษา และการเรียนการสอนไดเปนอยางดี  จึงถือไดวาเปนผูที่มีความสามารถใน
เร่ืองตอไปนี้ดี

      1.1 สามารถอภิปรายปญหาของครูกับหลักสูตรในการวางแผนการสอนใหบรรลุ
จุดมุงหมายได

      1.2 สามารถเขียนจุดมุงหมายทางการศึกษาได
      1.3 สามารถจัดสภาวะการณเพื่อการเรียนรูได  ประเมินผลการเรียนของนักเรียน

และการสอนของครูได
1.4 เขาใจกระบวนการเรียนรูเปนอยางดี
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2. มีลักษณะเปนนักบริหาร  ไมวาผูบริหารส่ือ และเทคโนโลยีทางการศึกษาคนนั้น
จะทํางานใหญหรือเล็กในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็ตาม  ผูบริหารส่ือจะตองเปนผูบริหารที่ดี เชน
เปนผูกําหนดนโยบายตลอดจนเร่ืองงบประมาณ และสนับสนุนแนวคิดแนวปฏิบัติใหม ๆ รวมกับ
ผูรวมงาน เปนตน

3. ผูนเิทศก และใหคําปรึกษา  ในฐานะเปนผูบริการส่ือ และเทคโนโลยีทาง
การศึกษาตองทํางานใกลชิดกับหลักสูตร  จึงควรสามารถในการนิเทศการสอน และเปนที่ปรึกษา
ของครู อาจารยได

4. เปนผูชํานาญทางเทคโนโลยี  ผูบริหารส่ือ และเทคโนโลยีทางการศึกษา  ควร
สามารถเสนอแนะวิธีเลือก  วิธีใชส่ือการสอนตาง ๆ ได  ตลอดจนสามารถแนะนําวิธีใชเคร่ืองมือ
อยางเหมาะสม  สามารถติดตอส่ือสารงานไดดี  มีความสามารถในการผลิตส่ือในทองถิ่นได  นับ
ตั้งแตการกําหนดจุดมุงหมาย  การวางแผนงาน  การเขียนสคริปท และอ่ืน ๆ

5. เปนชางเทคนิคเกี่ยวกับเคร่ืองมือ  หมายความวาผูบริหารส่ือ และเทคโนโลยี
ทางการศึกษาตองมีความรูคุนเคยกับเคร่ืองมือทางการศึกษาตางๆ ทุกแบบทุกรุนเทาที่จะมากได
ตลอดจนรูวิธีการบํารุงรักษา และแกไขเล็ก ๆ นอย ๆ ของเคร่ืองมือ  ไดรูจักเลือกหาเคร่ืองมือที่มี
คุณภาพ  เขาใจเร่ืองไฟฟาอิเลคทรอนิกส  แตมิไดหมายความวาตองซอมเอง

  คุณสมบัติและหนาท่ีของผูทําหนาท่ีอ่ืนภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

  วนิดา (นิ่มเสมอ) จึงประสิทธิ ์(2532 : 15) ไดกลาวถึงคณะผูรวมงาน (Media Staff) ของ
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  แบงออกเปน 2 ประเภท คือ

1. Professional Staff ไดแก พวกที่มีความรูความสามารถ ประสบการณ
ทางเทคโนโลยีการศึกษาหรือโสตทัศนศึกษา  ตลอดจนมีความรูในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับงาน
การบริการโสตทัศนูปกรณ  แบงออกเปน

  1.1 Media Specialist ไดแก ผูที่ศึกษาในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา หรือ
โสตทัศนศึกษา  บุคคลพวกนี้ไดชื่อวาเปน “นักเทคโนโลยีการศึกษา”

 หนาที่ของ Media Specialist
- มีหนาที่จัด และดําเนินงานการบริการส่ือฯ ตาง ๆ ตลอดจนกิจกรรมที่

เกี่ยวของใหเปนไปตามวัตถุประสงค
- เปนผูใหคําแนะนําแกผูใชบริการ ในดานการเลือก การผลิต การใชส่ือ

การสอน
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- วางแผนงานรวมกับหัวหนาศูนย และปฏิบัติตามนโยบายที่วางไว
- ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่นักเทคโนโลยีการศึกษาจะพึงตระหนัก หรืองานจาก

ความคิดสรางสรรค  เพื่อใหงานการบริการเปนไปตามอุดมการณ
1.2 Media Technician ไดแก ผูที่ทําหนาที่เปน “ชางเทคนิค” มักไดรับวุฒิประกาศ-

นียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาในสาขาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานบริการ ดังนี้
- ชางเขียน สําหรับผลิตส่ือการสอนทางดานกราฟก (Graphic Instructional

Materials) และงานกราฟกในลักษณะอ่ืน เชน งานกราฟกเพื่อการประชาสัมพันธ เปนตน
- ชางภาพ  สําหรับผลิตส่ือฯ ที่เกี่ยวของกับการถายภาพ เชน สไลด

ฟลมสตริป ภาพยนตร และวีดิทัศน  ตลอดจนงานถายภาพทั่ว ๆ ไป
- ชางอิเล็กทรอนิกส  สําหรับควบคุมการใช การบํารุงรักษา  ตลอดจนการ

ซอมแซมเคร่ืองมือโสตทัศนะ (Audio – Visual Equipments) ซึ่งประกอบดวยเคร่ืองฉาย
เคร่ืองเสียง  ตลอดจนเคร่ืองมืออ่ืน ๆ เชน เคร่ืองอานไมโครฟลม  ไมโครฟชคอมพิวเตอร เปนตน
ซึ่งลวนแตเปนเคร่ืองมือราคาแพง ดังนั้น บุคคลพวกนี้จึงควรเปนผูที่มีความรัก และทะนุถนอม
เคร่ืองมือใหมากเปนพิเศษ

ชางเทคนิคสาขาตาง ๆ ที่มาทํางานอยูในบริเวณศูนยบริการส่ือการสอนประเภทโสต-
ทัศนูปกรณนี้  อาจเปนชางในสาขาอ่ืนอีกก็ไดตามความเหมาะสม เชน ชางไฟฟา ชางพิมพ และ
มักมีชื่อเรียกตําแหนงในอัตราที่บรรจุเขารับราชการ (ในกรณีที่เปนสวนราชการ) วา “นักวิชาการ
โสตทัศนศึกษา” (ระดับการศึกษาปริญญา) พนักงานโสตทัศนศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

หนาที่ของชางเทคนิค  มีดังนี้ (สุรชัย  สิกขาบัณฑิต  2538 : 66)
1. ชวยงานเทคนิคของสวนงานหองสมุด
2. ผลิตวัสดุกราฟก และวัสดุเพื่อการจัดแสดงส่ือ เชน แผนภาพโปรงใส แผนภูมิ

โปสเตอร แผนสถิติ แผนภาพ การจัดแสดงวัสดุ การจัดนิทรรศการ และวัสดุสําหรับการผลิต
รายการโทรทัศน

3. การผลิตวัสดุภาพถายตาง ๆ เชน การถายลางอัดขยายภาพนิ่ง  การถายทํา
ภาพยนตรโทรทัศน เปนตน

4. การติดตั้งระบบตาง ๆ เชน ระบบโทรทัศน  ระบบเสียง  เปนตน
5. การซอม และบํารุงรักษาเคร่ืองมือเทคโนโลยีการศึกษา
6. การควบคุมการใชเคร่ืองมือเทคโนโลยีการศึกษา
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หนาที่ของเจาหนาที่บริการส่ือ (สุรชัย  สิกขาบัณฑิต 2528 : 66) มีดังนี้คือ
1. เตรียมและดําเนินการและรับใบส่ังตาง ๆ
2. ปฏิบัติการพิธีการวัสดุ
3. บันทึกระเบียบ ทะเบียน ทําบัญชีตาง ๆ
4. พิมพหนังสือโตตอบ รายงาน และบรรณานุกรม

เจาหนาที่ทั้งหมดจะตองทํางานรวมกัน และใหความรวมมือกันเพื่องานของศูนยฯ  จึง
จะดําเนินการไปดวยดี

2. Non – Professional Staff (Media Aids) ไดแก ผูชวยงานการบริการ เชน
ผูทําหนาที่ในงานธุรการ  นักการภารโรง (อาจรวมถึงพนักงานขับรถ) เปนตน

ฯลฯ
แผนภูมิที ่22 สรุปบุคลากรของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
ที่มา : วนิดา  จึงประสิทธิ,์ การบริหารและบริการงานโสตทัศนศึกษา (นครปฐม : โรงพิมพ
          มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร, 2532), 16.

หัวหนาศูนย
(Media Specialist)

คณะผูรวมงาน
(Media Staff)

Professional Staff Non – Professional Staff

Media Specialist Media Technician ธุรการ เสมียนพิมพดีด นักการภารโรง

ชางภาพ ชางอิเล็กทรอนิกสชางเขียน
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   Edwards (1973 : 119) กลาวถึงคุณสมบัติของเจาหนาที่ในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
วา  จะตองมีคุณสมบัติดังนี้

 1.  เจาหนาที่ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาจําเปนตองใชทักษะอ่ืน ๆ มากกวาทักษะทาง
หองสมุด

 2.  เปนผูรับผิดชอบในเร่ืองตาง ๆ ทั้งหมดมากกวาเปนเพียงบรรณารักษ
 3.  ทําหนาที่เปนผูอํานวยการศูนย และทําหนาที่ประสานงาน  อํานวยการในการเลือก

ซื้อ ผลิต จัดเก็บ จัดการกับส่ือทั้งหมด
 4.  อํานวยการในการใชส่ือเหลานั้น
 5.  อํานวยการใหการบริหารงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาใหเปนไปอยางมีระบบ

โดยคํานึงถึงความตองการของโรงเรียนในปจจุบัน และอนาคตดวย

     Trump (1973 : 26) กลาววา “… บุคคลในศูนยเทคโนโลยีการศึกษาตองมีผูชวยการ
สอน  ซึ่งอาจจะเปนนักศึกษาปสุดทาย  แมบานหรือครูปลดเกษียณแลวดูแลใกลชิด  ผูชวยการ
สอนไมเพียงแตจะชวยใหครูประหยัดเวลาคาใชจายและยังชวยไมใหครูสอนนักเรียนมากเกินไป
จนผิดหลักของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ผูชวยเหลานี้จะคอยตอบคําถามเด็กนักเรียน และดูแล
อุปกรณ  ชวยประเมินผลผูชวยศูนยจะแตกตางจากบรรณารักษตรงที่ผูชวยจะเชี่ยวชาญในสาขา
วิชานั้นๆ …”

    ส่ือในศูนยบริการส่ือหรือศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  จะจํานวนมากนอยเพียงใดข้ึนอยู
กับปริมาณของหนวยงานนั้น ๆ ปริมาณอาจจํากัดอยูในขอบเขตของระดับงาน เชน ศูนยบริการส่ือ
ในระดับโรงเรียน  มีปริมาณงานนอยกวางานเทคโนโลยีการศึกษาในมหาวิทยาลัย

      นอกจากนี้  ทรรศนียา  กัลยาณมิตร และคนอ่ืน ๆ (2525 : 39 – 45) ไดศึกษาถึงแบบ
จําลองศูนยส่ือการศึกษาของสถาบันฝกหัดครูที่มีนักศึกษา 1,000 คน  โดยสรางแบบจําลองศูนย
ส่ือการศึกษา  กําหนดโครงสราง และหนาที่ในงานดานตาง ๆ พบวาเกณฑที่เหมาะสมของ
บุคลากรนั้นประกอบดวย ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงเกณฑที่เหมาะสมของบุคลากรในศูนยส่ือการศึกษาของสถาบันฝกหัดครู ที่มี
   นักศึกษา 1,000 คน

ประเภท วุฒิ จํานวน
หัวหนาศูนย ปริญญาโท 1
ผูชวยหัวหนาศูนยฯ ปริญญาตรี 3
เจาหนาที ่/ พนักงาน ปวช. 10
เจาหนาทีธุ่รการ และพิมพดีด พาณิชย 2
นักการ ป. 6 3

รวมบุคลากรทั้งหมด 19

   บุคลากรดําเนินงานทั้งฝายบริหาร บริการ และฝายผลิตตองเปนผูที่มีความรู  ความ
สามารถในงานดานเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยตรง และตองมีจํานวนเพียงพอ และเหมาะสม

   จากขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับบุคลากรของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา สรุปไดคือ บุคลากร
ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ควรประกอบดวยบุคลากรในดานตาง ๆ ดังนี้

     1.  บุคลากรดานการบริหาร  ประกอบดวย  หัวหนาศูนย  หัวหนาฝายตาง ๆ มีวุฒิทาง
การศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือสูงกวาทางการศึกษา หรือเทคโนโลยีการศึกษา  มีความรู
ประสบการณทางโสตทัศนศึกษา  จิตวิทยา  การบริหาร  การจัดการ  มีบุคลิกภาพการเปนผูนํา
และมนุษยสัมพันธด ี  มีหนาที่บริหารงานทั่วไปภายในเทคโนโลยีการศึกษา  ติดตาม และประเมิน
ผลการทํางานภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

     2.  บุคลากรดานธุรการ ประกอบดวยบุคลากรดานบัญชี การธุรการ มีวุฒิทาง
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพตามสายงานที่เกี่ยวของ  มีหนาที่จัดทําเอกสาร รับ – สง หนังสือ
ทําบัญชี การเบิก – จาย การติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ

     3.  บุคลากรดานบริการ  ประกอบดวย  บุคลากรดานการยืม – คืนส่ือการสอน  ดาน
บริการสารสนเทศ เผยแพร ประชาสัมพันธ ประสานงานบุคคล มีวุฒิทางการศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพตามสายงานที่เกี่ยวของ  มีหนาที่รับผิดชอบการใหบริการตาง ๆ ดูแลวัสดุ
อุปกรณ และการจัดเก็บรักษา
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     4.  บุคลากรดานวิชาการ ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญฯ ผูชํานาญการทางดานวิชาการ
มีวุฒิทางการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา  มีหนาที่ใหคําแนะนํา ปรึกษา ชวยเหลือเกี่ยว
กับงานวิชาการ และการจัดอบรม

5. บุคลากรทางดานชาง ประกอบดวย ชางเทคนิค ชางภาพ ชางกราฟก ชางไฟฟา มี
วุฒิทางการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือ ปวส. ตามสายงานที่เกี่ยวของมีหนาที่ให
บริการ และชวยเหลือในดานการจัดทํา ผลิต ซอมแซม บํารุงรักษา ตรวจเช็คเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ
ตาง ๆ ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา

    6.  พนักงานทําความสะอาดหรือนักการภารโรง  ทําหนาที่ในการดูแลรักษาความ
สะอาดในบริเวณอาณาเขตของศูนยทั้งหมด และอาจรวมถึงพนักงานขับรถดวย

    2.9 วัสดุ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวกภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

                      การจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษานั้น  วัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชประจํา
สํานักงานตาง ๆ เปนส่ิงจําเปนที่ตองมีภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  เพื่อจะดําเนินการให
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเปนหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ  ตองคํานึงถึงองคประกอบสําคัญ เชน
งบประมาณ การบริการ  การบริหารจัดการ  การจัดสรรพื้นที่ และที่สําคัญ คือ  วัสดุ  อุปกรณ
โสตทัศน   ที่มีความจําเปนไมนอยไปกวาองคประกอบอ่ืน ๆ ดังนั้นควรมีการจัดเตรียมใหพรอม
และสอดคลองกับวัตถุ-ประสงค  การใชสอย  รวมทั้งองคประกอบในดานตาง ๆ ดวย

                     วัสดุอุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกที่ตองมีไวภายในศูนยเทคโนโลยีการ
ศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ (2523 : 70 – 72) ไดแบงไวเปน 2 ประเภท คือ
อุปกรณ และวัสดุ สรุปไดดังนี้

         1.  อุปกรณ
          1.1 อุปกรณประจําสํานักงาน ประกอบดวย

          1.1.1 อุปกรณประจําสํานักงานทั่วไป เชน โตะ เกาอ้ี ชั้นวางของ เปนตน
          1.1.2 อุปกรณที่ใชในหองสมุด เชน โตะ เกาอ้ีสําหรับนั่งศึกษา  เคร่ืองดู

สไลด เปนตน
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1.2 อุปกรณการผลิต ประกอบดวย
1.2.1 อุปกรณสําหรับผลิตวัสดุกราฟก เชน เคร่ืองเขียนตาง ๆ เคร่ือง

อัดสําเนา เปนตน
         1.2.2 อุปกรณสําหรับการผลิตภาพ เชน กลองถายรูป เคร่ืองสําเนาภาพ

เปนตน
1.2.3 อุปกรณสําหรับผลิตรายการวิทยุ – โทรทัศน เชน กลองถาย

โทรทัศน โทรทัศนตรวจสอบภาพ เคร่ืองบันทึกเสียง เปนตน
       1.3 อุปกรณสําหรับบริการ ประกอบดวย

       1.3.1  อุปกรณบริการใหยืม เชน เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ เคร่ืองฉายภาพ
ทึบแสง  เคร่ืองฉายภาพยนตร เปนตน

1.3.2  อุปกรณประจําหองโสตทัศนศึกษา  ซึ่งบางคร้ังอาจจัดเปน
หองประชุมหรือหองฝกอบรมตามความตองการได  จึงควรมีอุปกรณประจําหองอยูดวย เชน เคร่ือง
ฉายสไลด  เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ  จอฉาย เปนตน

        2.  วัสดุ
         2.1 วัสดุประจําสํานักงาน ประกอบดวย

         2.1.1 วัสดุประจําสํานักงานทั่วไป ไดแก วัสดุส้ินเปลือง เชน กระดาษ
โรเนียว ดินสอ ลวดเย็บกระดาษ เปนตน และวัสดุกึ่งส้ินเปลือง เชน ตรายาง พรม เปนตน

         2.1.2 วัสดุที่ใชในหองสมุด เชน บัตรรายการ ใบเสร็จ กระดาษหุม
ปกหนังสือ  เปนตน

         2.2 วัสดุสําหรับผลิต ประกอบดวย
         2.2.1 วัสดุผลิตงานกราฟก เชน แผนอาซีเตท สีโปสเตอร ปากกาเขียนแบบ

กระดาษ เปนตน
         2.2.2 วัสดุสําหรับผลิตภาพถาย เชน ฟลมถายรูป กระดาษอัดรูป เปนตน
         2.2.3 วัสดุสําหรับการบันทึกเสียง เชน เทปบันทึกเสียง แผนเสียง เปนตน

         2.3 วัสดุสําหรับบริการใหยืม ประกอบดวย
         2.3.1 วัสดุส่ิงพิมพ เชน หนังสือ เอกสาร เปนตน
         2.3.2 โสตทัศนวัสดุ เชน เทปบันทึกเสียง  เทปบันทึกภาพ เปนตน
         2.3.3 ภาพและภาพถาย เชน สไลด ภาพโปรงใส แผนที่ เปนตน
         2.3.4 วัสดุอ่ืน ๆ เชน หุนจําลอง ของเลียนแบบ เปนตน
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     บุญเหลือ  ทองเอ่ียม และสุขสวัสดิ์  ภาษิต (2522 : 34 – 44) กลาวไววา  เมื่อมีการจัด
ตั้งศูนยโสตทัศนศึกษา หรือศูนยเทคโนโลยีการศึกษาแลว  ส่ิงจําเปนที่จะตองมีไวภายในศูนยเพื่อ
ชวยในการทํางาน และประกอบการเรียนการสอนก็คือ โสตทัศนวัสดุอุปกรณ (Audio Visual
Material & Equipment) ซึ่งในการแบงประเภทของโสตทัศนวัสดุอุปกรณนั้นแบงไดเปน 2 ประเภท
คือ อุปกรณ (Equipment) และวัสดุ (Material)

    1.  อุปกรณ (Equipment)
    1.1 อุปกรณประจําสํานักงาน

    1.1.1 อุปกรณประจําสํานักงานทั่วไป เชน
 1.1.1.1 โตะ เกาอ้ี
 1.1.1.2 ตูเก็บวัสดุ และอุปกรณ
 1.1.1.3 ตูเก็บเอกสาร
 1.1.1.4 ชั้นวางของ
 1.1.1.5 โตะเขียนแบบ
 1.1.1.6 เคร่ืองพิมพดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 1.1.1.7 นาฬิกา
 1.1.1.8 เคร่ืองมือสําหรับซอมอุปกรณ
 1.1.1.9 รถเข็นอุปกรณ

     1.1.2 อุปกรณที่ใชในหองสมุด
  1.1.2.1 โตะ เกาอ้ีสําหรับนั่งศึกษาเปนรายบุคคล
  1.1.2.2 โตะ เกาอ้ีสําหรับนั่งอานเปนกลุม
  1.1.2.3 โตะ เกาอ้ีสําหรับใชในการประชุมปรึกษาหารือ
  1.1.2.4 เคร่ืองดูสไลด
  1.1.2.5 เคร่ืองบันทึกเสียงพรอมหูฟง
  1.1.2.6 เคร่ืองเลนแผนเสียง
  1.1.2.7 เคร่ืองฉายไมโครฟลม

           1.2 อุปกรณการผลิต
     1.2.1 อุปกรณสําหรับผลิตวัสดุกราฟก

  1.2.1.1 เคร่ืองผนึกแหง
  1.2.1.2 เคร่ืองพิมพดีด
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 1.2.1.3 เคร่ืองอัดสําเนา
 1.2.1.4 ที่ตัดกระดาษ
 1.2.1.5 เคร่ืองประดิษฐอักษร

    1.2.2 อุปกรณสําหรับการผลิตภาพ
 1.2.2.1 กลองถายรูปขนาด 35 ม.ม. พรอมฟลเตอรตาง ๆ
 1.2.2.2 เคร่ืองขยายรูป และอุปกรณที่ใชในหองมืด
 1.2.2.3 เคร่ืองก็อปปภาพ และขาตั้งกลอง
 1.2.2.4 เคร่ืองตัดตอเทป

    1.2.3 อุปกรณสําหรับการผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา
 1.2.3.1 กลองถายโทรทัศน
 1.2.3.2 เคร่ืองบันทึกเทปโทรทัศน
 1.2.3.3 ชุดควบคุมการบันทึกเทปโทรทัศน
 1.2.3.4 ไฟชนิดตาง ๆ
 1.2.3.5 เคร่ืองมอนิเตอรสําหรับโทรทัศน
 1.2.3.6 สายเคเบิ้ลสําหรับสงโทรทัศนวงจรปด
 1.2.3.7 เคร่ืองบันทึกเสียงและหองบันทึกเสียง

          1.3 อุปกรณสําหรับบริการ
    1.3.1 อุปกรณสําหรับบริการใหยืม

 1.3.1.1 เคร่ืองใชที่เปนไฟฟา
 1.3.1.2 เคร่ืองฉายภาพทึบแสง
 1.3.1.3 เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ
 1.3.1.4 เคร่ืองฉายสไลด
 1.3.1.5 เคร่ืองบันทึกเสียง
 1.3.1.6 เคร่ืองเลนแผนเสียงพรอมหูฟง
 1.3.1.7 จอภาพ
 1.3.1.8 กลองถายรูป
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  1.3.2 อุปกรณประจําหองโสตทัศนศึกษา  ซึ่งอาจจัดเปนหองประชุมหรือ
หองเรียน  ควรจะมีอุปกรณเหลานี้ประจําอยูในหองโสตทัศนศึกษาดวย ซึ่งไดแก

1.3.2.1 เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ
1.3.2.2 เคร่ืองฉายภาพทึบแสง
1.3.2.3 เคร่ืองฉายภาพสไลด
1.3.2.4 เคร่ืองบันทึกเสียง
1.3.2.5 เคร่ืองเลนแผนเสียง
1.3.2.6 เคร่ืองขยายเสียง
1.3.2.7 จอภาพ

  2.  วัสดุ (Material)
  2.1 วัสดุประจําสํานักงาน

  2.1.1 วัสดุประจําสํานักงานทั่วไป
 2.1.1.1 วัสดุส้ินเปลือง เชน กระดาษ น้ําหมึก ฯลฯ
                                     2.1.1.2 วัสดุงานบาน เชน  ผงซักฟอก ไมกวาด ฯลฯ
                                     2.1.1.3 วัสดุไฟฟา เชน สายไฟ ฟวส ฯลฯ

  2.1.2 วัสดุที่ใชในหองสมุด
2.1.2.1 วัสดุที่ใชทําบัตรรายการ
2.1.2.2 วัสดุที่ใชในการซอมส่ิงตีพิมพ
2.1.2.3 วัสดุที่ใชสําหรับการรับจายวัสดุ เชน ใบเสร็จรับเงินคาปรับ

ใบจองวัสดุอุปกรณ สมุดจดสถิติตาง ๆ
   2.2 วัสดุสําหรับผลิต

   2.2.1 วัสดุสําหรับผลิตวัสดุกราฟก
2.2.1.1 แผนอาซิเตทเพื่อทําภาพโปรงใสแบบตาง ๆ
2.2.1.2 กระดาษขาวหลังเทา
2.2.1.3 กระดาษโรเนียว
2.2.1.4 ดินสอ น้ําหมึก ปากกา และสีตาง ๆ
2.2.1.5 กาวตาง ๆ

   2.2.2 วัสดุที่ใชในการผลิตภาพถาย
2.2.2.1 ฟลมถายรูปขนาด 35 ม.ม. ทั้งสีและขาวดํา
2.2.2.2 ฟลมสไลด
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2.2.2.3 น้ํายาสําหรับลาง และอัดขยายรูป
2.2.2.4 กระดาษอัดรูป
2.2.2.5 มวนวีดีโอเทป

   2.2.3 วัสดุที่ใชในการบันทึกเสียง
2.2.3.1 เทปบันทึกเสียงแบบมวน
2.2.3.2 เทปบันทึกเสียงแบบตลับ

   2.3 วัสดุสําหรับบริการใหยืม
   2.3.1 วัสดุส่ิงพิมพ ไดแก

2.3.1.1 หนังสือตํารา
2.3.1.2 หนังสืออางอิง
2.3.1.3 หนังสือเพิ่มพูนความรู
2.3.1.4 นิตยสารและส่ิงพิมพ
2.3.1.5 จุลสารและส่ิงตีพิมพอ่ืน ๆ
2.3.1.6 ไมโครฟลม
2.3.1.7 โปรแกรมการสอน
2.3.1.8 วัสดุประกอบการคนควา เชน คูมือครู และประมวลการสอน

  2.3.2 โสตทัศนวัสดุ
2.3.2.1 เทปบันทึกเสียง
2.3.2.2 วีดีโอเทป

  2.3.3 ภาพและภาพถาย
2.3.3.1 ภาพชุด
2.3.3.2 สไลดขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว
2.3.3.3 ภาพโปรงใส
2.3.3.4 แผนที่
2.3.3.5 ภาพพิมพ

   2.4 วัสดุอ่ืน ๆ
   2.4.1 ของจริง
   2.4.2 ของตัวอยาง
   2.4.3 หุนจําลองและของลอแบบ

ฯลฯ
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    ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2526 : 67 – 68) กลาวถึง เคร่ืองมือโสตทัศนตาง ๆ ที่พึงมีในศูนย
บริการส่ือการสอน หรือศูนยเทคโนโลยีการศึกษา มีดังนี้

   1.  เคร่ืองฉาย (Projectors)
   1.1 เคร่ืองฉายสไลด
   1.2 เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ
   1.3 เคร่ืองฉายภาพทึบแสง
   1.4 เคร่ืองดูสไลด (Slide Viewers)
   1.5 เคร่ืองอานไมโครฟลม

   2.  เคร่ืองเสียงและโทรทัศน (Audio – Television)
   2.1 เคร่ืองเลนแผนเสียง
   2.2 เคร่ืองบันทึกเสียงแบบมวน และแบบตลับ
   2.3 เคร่ืองขยายเสียง
   2.4 ไมโครโฟน ลําโพง มิกเซอร (Mixer) และอุปกรณ
   2.5 เคร่ืองรับวิทยุ
   2.6 เคร่ืองรับโทรทัศน
   2.7 เคร่ืองเลน และบันทึกเทปโทรทัศน
   2.8 ตูฟง (Listening Station)
   2.9 อุปกรณอํานวยความสะดวกในการใชโทรทัศนวงจรปด

   3.  เคร่ืองมือถายภาพ
   3.1 กลองถายภาพนิ่ง (แบบ 35 มิลลิเมตร และ 4 x 5 นิ้ว)
   3.2 เคร่ืองมือหองมืด (Darkroom Equipment)
   3.3 เคร่ืองถายกอปปรูป (Photocopier)
   3.4 สามขา (Tripods)
   3.5 ไฟถายรูป

  4.  เคร่ืองมือกราฟก
  4.1 เคร่ืองประดิษฐตัวอักษร

   4.2 เคร่ืองอัดแหง (Dry – Mount Presses)
   4.3 เคร่ืองตัดกระดาษ
   4.4 เคร่ืองเขียนตาง ๆ
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   4.5 เคร่ืองถายเอกสาร
   4.6 เคร่ืองถายภาพโปรงใส

     5. อ่ืน ๆ
  5.1 จอฉาย
  5.2 ปายนิเทศ แผนปายผาสําลี กระเปาผนัง แผนปายแมเหล็ก และอ่ืน ๆ
  5.3 เคร่ืองเย็บกระดาษ
  5.4 ขาตั้งแผนที่ แผนภูมิ
  5.5 รถเข็น

   วนิดา  จึงประสิทธิ ์(2532 : 41) ไดแบงส่ือการศึกษาเปนประเภทใหญ ๆ ได 3 ประเภท
คือ ประเภทอุปกรณ ไดแก เคร่ืองฉายภาพยนตร  เคร่ืองฉายสไลด  เคร่ืองบันทึกเสียง  เคร่ืองรับ
วิทยุโทรทัศน  อีกประเภทหนึ่ง คือ ประเภทวัสดุ ไดแก หนังสือ แผนภูมิ รูปภาพ หุนจําลอง ฟลม
ตาง ๆ แผนเสียง ประเภทสุดทาย ไดแก ประเภทเทคนิคหรือวิธีการ เชน การแสดง  การสาธิต  การ
จัดนิทรรศการ  การศึกษานอกสถานที่ เปนตน  ทัศนูปกรณประเภทวัสดุนั้น  บางชนิดไดใชโดย
อิสระดวยตัวของมันเอง เชน แผนที่ กราฟ ภาพถาย กระบะทราย แตวัสดุประเภทนั้นดวยตัวของ
มันเอง  แลวไมสามารถจะส่ือเนื้อหาใหผูเรียนไดเลย  ถาไมใชควบคูไปกับอุปกรณ เชน เทปโทร
ทัศน เทปบันทึกเสียง ฟลมตาง ๆ หรือแผนเสียง เปนตน

   ศิริพงษ  พยอมแยม (2533 : 15 – 16) ไดแยกประเภทของส่ือทางการศึกษาไดดังนี้
1. ประเภทวัสดุหรือส่ือประเภทวัสดุ  (Audio  –  Visual Materials)   ไดแก   พวกส่ือ

ที่ทําหนาที่เก็บความรูในลักษณะภาพ เสียง อักษรในรูปแบบตาง ๆ ที่ผูเรียนสามารถใชเปนแหลง
ประสบการณหรือศึกษาไดอยางแทจริง และกวางขวาง  โดยจัดแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ

   - วัสดุที่เสนอความรูไดจากตัวเอง   เชน  หนังสือเรียน  ตํารา  ของจริง  หุนจําลอง
รูปภาพ แผนที่ ปายนิเทศ ฯลฯ

   - วัสดุที่ตองอาศัยส่ือประเภทเคร่ืองกลไกเปนตัวนําเสนอความรู    เชน    ฟลม
ภาพยนตร แผนสไลด ฟลมสตริป เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ ฯลฯ

2. ประเภทอุปกรณหรือส่ือประเภทเคร่ืองมือหรือโสตทัศนูปกรณ  (Audio  –  Visual
Equipment)  เปน Hardware หรือ Devices ไดแก ส่ือที่เปนตัวกลางหรือทางผานของความรูที่
ถายทอดจากผูสอนไปยังผูเรียน  ตัวของส่ือประเภทนี้แทบจะไมมีประโยชนตอการส่ือความหมาย
เลย  ถาหากไมมีความรูในรูปแบบตาง ๆ ที่เปน Software มาปอนผานส่ือประเภทนี้ไดแก
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เคร่ืองฉายหรือเคร่ืองรับตาง ๆ เชน เคร่ืองฉายภาพยนตร เคร่ืองฉายสไลด เคร่ืองเลนแผนเสียง
เคร่ืองรับวิทยุ เคร่ืองรับโทรทัศน เปนตน

3. ประเภทกิจกรรมหรือส่ือประเภทเทคนิคหรือวิธีการตาง ๆ เปนเทคนิคหรือเปน
ตัวกลางในขบวนการเรียนการสอน  โดยไมจําเปนตองใชวัสดุหรือเคร่ืองมือเทานั้น  แตตองอาศัย
เทคนิค และกลวิธีตาง ๆ ควบคูกันไป  เพื่อชวยใหการเรียนการสอนบรรลุถึงเปาหมายอยางมีประ
สิทธิภาพ เชน ประสบการณตาง ๆ การสาธิต การแสดง บทบาท การแสดงละคร การแสดงหุน การ
ศึกษานอกสถานที่  การจัดนิทรรศการ  ตลอดจนเทคนิคในการเสนอบทเรียนดวยส่ือประเภทวัสดุ
และเคร่ืองมือ เปนตน

   ทวีวัฒน  วัฒนกุลเจริญ (2543 : 57) ไดสรุปและใหขอเสนอแนะวา  ศูนยวิทยาบริการ
หรือศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ควรมีวัสดุ อุปกรณ และส่ือการสอนเพื่อการบริการ  โดยแยกออก
เปนหมวดหมู ไดดังนี้

  1.  ส่ือการสอนประเภทส่ือส่ิงพิมพ   ไดแก   หนังสือ   แบบเรียน  ตํารา  เอกสาร
วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ ฯลฯ

2. ส่ือการสอนประเภทส่ือกราฟก   และภาพถาย   ไดแก   ภาพถาย  แผนภูมิ
แผนสถิติ การตูน งานเขียน เคร่ืองประดิษฐตัวอักษร เคร่ืองอัดแหง เคร่ืองพิมพดีดพิเศษ เคร่ืองตัด
กระดาษ เคร่ืองเขียนตาง ๆ เคร่ืองถายเอกสาร เคร่ืองถายภาพโปรงใส เคร่ืองโรเนียว กลองถาย
ภาพนิ่ง ขนาด 35 มม. กลองถายภาพยนตร เคร่ืองมือหองมืด เคร่ืองถายกอบปรูปสามขา ไฟถาย
รูป

3. ส่ือการสอนประเภทส่ือเสียง และโทรทัศน ไดแก  เคร่ืองเลนแผนเสียง  เคร่ืองเลน
เทปบันทึกเสียงแบบมวน และแบบตลับ  เคร่ืองขยายเสียง  ไมโครโฟน  ลําโพง  มิกเซอร และ
อุปกรณ  เคร่ืองรับวิทยุ  เคร่ืองรับโทรทัศน  เคร่ืองเลนเทปโทรทัศน  เคร่ืองขยายภาพโทรทัศน
(Imagemagnifier televison unit) ตูฟงเสียง

4. ส่ือการสอนประเภทส่ือฉาย ไดแก เคร่ืองฉายภาพยนตร ขนาด 8 และ 16 มม.
เคร่ืองฉายฟลมแบบตลับ (filmloop) เคร่ืองฉายสไลด  เคร่ืองฉายฟลมสตริป  เคร่ืองฉายขามศีรษะ
เคร่ืองฉายภาพทึบแสง  เคร่ืองดูฟลมสตริป (filmstrip viewer) เคร่ืองดูสไลด (Slide viewer) เคร่ือง
ฉายไมโคร (microprojector) เคร่ืองอานไมโครฟลม, LCD, DLP, Visualizer
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  5.  ส่ือการสอนประเภทกิจกรรม และวิธีการ (Activities) เปน Techniques หรือ
Methodes ที่สามารถนํามาใชในการจัดกิจกรรมภายในศูนยวิทยบริการ หรือศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา  ไดแก การแสดงบทบาทสมมติ  การแสดงละคร การจัดนิทรรศการ การสาธิต
การฝกอบรม  การฝกปฏิบัติ

6. ส่ือการสอนประเภทส่ืออิเล็คทรอนิกส  ไดแก  ส่ือประเภทซีดีรอม และมัลติมีเดีย
ส่ือประเภทไมโครคอมพิวเตอร  การสืบคนขอมูลทางอินเตอรเนต

     นอกจากประเภทของส่ือที่แบงตามขางตนแลว  ยังสามารถจําแนกประเภทส่ือที่สมควร
จัดใหบริการภายในศูนย  โดยแบงตามประเภทของส่ือการสอนออกเปน 3 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทวัสดุหรือส่ือประเภทส่ือวัสดุ  (Audio  – Visual Materials) ไดแก พวกส่ือ
ที่ทําหนาที่เก็บความรูในรูปแบบของภาพ เสียง อักษรในรูปแบบตาง ๆ ที่ผูเรียนสามารถใชเปน
แหลงประสบการณ หรือศึกษาไดอยางแทจริง และอยางกวางขวาง

2. ประเภทอุปกรณ หรือส่ือประเภทเคร่ืองมือหรือโสตทัศนูปกรณ (Audio – Visual
Equipment)  เปน   Hardware  ไดแก  ส่ือที่เปนตัวกลาง  หรือทางผานของความรูที่ถายทอดจาก
ผูสอนไปสูผูเรียน  ตัวส่ือประเภทนี้แทบไมมีความหมายเลย  ถาหากวาไมมีความรูในรูปแบบตาง ๆ
ที่เปน Software มาปอนผานส่ือประเภทนี ้ไดแก เคร่ืองฉาย และเคร่ืองรับตาง ๆ เปนตน

3. ประเภทกิจกรรม  หรือส่ือประเภทเทคนิค  หรือวิธีการตาง ๆ เปนตัวกลางหรือ
กระบวนการเรียนการสอน  โดยไมจําเปนตองการวัสดุ หรือเคร่ืองมือเทานั้น  แตตองอาศัยเทคนิค
และกลวิธีตาง ๆ ควบคูกันไป  เพื่อชวยใหการเรียนการสอนบรรลุถึงเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
เชน ประสบการณตาง ๆ การสาธิต  การแสดง  บทบาท  การแสดงละคร  การศึกษานอกสถานที่
การจัดนิทรรศการ

     สรุปการกําหนดวัสดุอุปกรณ    เคร่ืองมือ    ส่ือการศึกษา    ในศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา  ผูวิจัยไดคนควาขอมูลจากงานวิจัย    และความคิดเห็นของนักเทคโนโลยี  นํามาอางอิง
เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําตนแบบชิ้นงาน  พอสรุปไดดังนี้

1. ประเภทอุปกรณ (Hardware) ไดแก เคร่ืองฉายภาพยนตร  เคร่ืองฉายสไลด
เคร่ืองบันทึกเสียง  เคร่ืองรับวิทยุ  เคร่ืองเลนเทปวีดิทัศน  เคร่ืองขยายเสียง  เคร่ืองฉายภาพขาม
ศีรษะ  ไมโครโฟน  ลําโพง  เคร่ืองคอมพิวเตอร

  2.  ประเภทวัสดุ (Software) ไดแก หนังสือ แผนภูมิ รูปภาพ แผนที่ ลูกโลก หุนจําลอง
แผนดิสก แผนเสียง มวนเทป ฟลม แผนซีดีรอม แผนดิสก
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  3.  ประเภทเทคนิคและวิธีการ  ไดแก  การจัดการเรียนการสอนแบบศูนยการเรียนการ
สอนเปนคณะ การจัดทัศนศึกษา การแสดงการสาธิต  การบรรยาย  การจัดนิทรรศการ  การสืบคน
ขอมูลทางอินเตอรเน็ต  การเรียนผาน Web ฯลฯ

    นอกจากนี้ยังรวมถึงวัสดุอุปกรณ  เคร่ืองมือที่ใชในสํานักงาน  ใชในการผลิต และใชใน
งานบริการ เชน โตะ เกาอ้ี ตูเอกสาร ชั้นวางของ เคร่ืองพิมพดีด ปากกา ดินสอ อุปกรณทําความ
สะอาด เคร่ืองมือซอมบํารุง เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองมือการผลิตงานกราฟก เคร่ืองอัดสําเนา
เคร่ืองประดิษฐอักษร เคร่ืองคอมพิวเตอร เคร่ืองรับโทรศัพท ฯลฯ

     2.10 งบประมาณของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

             คําวา “งบประมาณ” ในภาษาอังกฤษใชคําวา “Budget” (ไตรรัตน
โภคพลาภรณ 2530 : 456) มีผูกลาววามีที่มาจากคําภาษาฝร่ังเศสโบราณวา “Bougette” แตตาม
ราชาศัพทเดิมในประเทศอังกฤษ Budget หมายถึง กระเปาหรือถุงของรัฐบาล ซึ่งเสนาบดี (รัฐ
มนตรีวาการกระทรวงการคลัง) ของกษัตริยใชบรรจุเอกสารตาง ๆ ที่แสดงถึงความตองการของ
ประเทศ และทรัพยากรที่มีอยู และตอ ๆ มาจนถึงปจจุบัน  ความหมายของคําวา Budget ก็เปล่ียน
แปลงไปไดหลายความหมาย  แลวแตจะใหความหมายในลักษณะใด

             คําวา “งบประมาณ” ตามความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2525 (2525 : 205) ไดใหความหมายไววา คือ บัญชีหรือจํานวนเงินที่กําหนดไวเปนรายรับ
รายจาย

             นิยามของคําวา “งบประมาณ” นั้น  มีนักวิชาการในประเทศไทยไดใหนิยามใน
ลักษณะตาง ๆ ดังนี้

             ไพศาล  ชัยมงคล (2517 : 20) กลาววา งบประมาณ คือ เอกสารอยางหนึ่ง
ประกอบดวยขอความ และตัวเลข  ซึ่งเสนอขอรายจายเพื่อรายการ และวัตถุประสงคตาง ๆ ขอ
ความจะพรรณนาถึงรายการคาใชจาย เชน เงินเดือน ครุภัณฑ คาใชสอย เปนตน หรือวัตถุประสงค
เชน การเศรษฐกิจ การศึกษา การปองกันประเทศ เปนตน และมีตัวเลขแนบอยูดวยทุกรายการหรือ
ทุกวัตถุประสงค  อาจพิจารณาคําวางบประมาณไดวาเปนพฤติกรรมที่ตั้งใจไว (Intended
Behavior) และการพยากรณ (Prediction)
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           การคํานวณตัวเลขเพื่อการจัดหางบประมาณในแตละคร้ัง  ผูจัดทํางบประมาณจะ
ตองพิจารณาอยางรอบคอบละเอียดทุกแงทุกมุม และอยางระมัดระวัง  ดังนั้นผูจัดทํางบประมาณ
จะตองทําการสํารวจความตองการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ตลอดจนถึงความตองการของ
อาจารย และผูรับบริการ  โดยกระทําดังนี้

1. สํารวจสถานภาพ  ส่ิงอํานวยความสะดวก  เคร่ืองมือโสตทัศนะตาง ๆ ที่มี
ประจําการอยู

2. สํารวจความตองการในดานบริการใหม ๆ โดยใชแบบสํารวจหรือขอเสนอแนะ
บริการใหม ๆ จากอาจารย และผูใชบริการ

3. พิจารณาดูวาควรจะเพิ่มบริการอะไรกอนจะทราบไดจากแบบสอบถาม  ขอ
เสนอแนะวาบริการไหนที่ตองการมากที่สุด และตองการรองลงมาตามลําดับ

          4.  การปฏิบัติการ  ควรยึดถือรากฐานตอไปนี้
         4.1 ดูสภาวะปจจุบันของบรรดาอาจารย และความสะดวกสบายตาง ๆ
         4.2 ใหมีโครงการระยะยาว 5 ป หรือ 10 ป เพื่อปรับปรุงใหถึงระดับที่เพียงพอ

          5.  จัดทําตารางแสดงโครงการที่จะจัดซื้อ  เพื่อจะไดมองเห็นโฉมหนาของ
การบริการในอนาคต เชน

         5.1 การซื้อเคร่ืองมือใหมเพิ่มเติม
         5.2 ซื้อเคร่ืองมือมาแทนที่ของเกาที่ชํารุดเสียหาย ใชการไมได
         5.3 ซื้อวัสดุที่จะนํามาใชกับเคร่ืองมือเหลานั้น เชน ภาพยนตร สไลด ฟลมสตริป

มวนเทปบันทึกเสียง มวนเทปบันทึกภาพ แผนซีดี เคร่ืองคอมพิวเตอร ฯลฯ
    5.4 ซื้อวัสดุที่จะนํามาผลิต
    5.5 แสดงรายการบํารุงรักษา  ซอมแซมเคร่ืองมือและวัสดุตาง ๆ

        6.  จัดระเบียบสําหรับเคร่ืองมือ และวัสดุเพื่อกําหนดการจัดหาในระยะยาว
        7.  กําหนดการกอสรางแตละป

         7.1 อาคารที่จะกอสรางใหมจะตองคํานึงถึงความสะดวกสบายในการใช
เคร่ืองมือ

         7.2 อาคารเกาที่มีอยูเดิมควรดัดแปลงใหเกิดประโยชนในดานอ่ืน ๆ เชน
ดัดแปลงใชเปนหองมืด เปนตน  แตตองคํานึงถึงความสะดวกสบายเร่ืองไฟฟาหรือน้ํา เปนตน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



98

     ประเภทของงบประมาณ

      แหลงงบประมาณสําหรับการดําเนินงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษานั้น  องอาจ
จิยะจันทน (2523 : 86) และวนิดา  จึงประสิทธิ ์(2532 : 163 – 164) มีความเห็นสอดคลองกันวา
งบประมาณที่จะนํามาดําเนินการไดมาจาก 2 แหลง หรือแบงงบประมาณออกเปน 2 ลักษณะ ดัง
นี้

1. งบประมาณแผนดิน  เปนงบประมาณที่ไดจากเงินของรัฐ  ซึ่งแบงสวนใหแก
สถานที่ราชการทุกแหง  อยูในความควบคุมของกระทรวงการคลังกับสํานักงบประมาณ  ซึ่งภายใน
สถานที่ราชการก็จําแนกงบประมาณออกเปนสวนตาง ๆ ตามความเหมาะสมของแตละหนวยงาน

2. งบพิเศษ  เปนงบประมาณสวนที่เปนของสถานที่ราชการแตละแหงหาไดเอง เชน
อาจไดจาก

      - เงินคาบํารุงการศึกษา
      - เงินที่มีผูบริจาคเปนของขวัญจากภายนอกสถานศึกษา
      - สมาคมตาง ๆ เชน สมาคมครู และผูปกครองหรือหนวยงานบริษัทหางราน
      - คาเชารานคา
      - การจัดหารายไดพิเศษ ไดแก

  1.  การฉายภาพยนตร
  2.  การแสดงละคร
  3.  การจัดนิทรรศการ
  4.  การจัดกิจกรรมตาง ๆ
  5.  การจัดอภิปราย
  6.  การผลิตวัสดุที่นาสนใจออกจําหนาย
  7.  จากชุมนุมตาง ๆ เชน ชุมนุมถายรูป

    จริยา  เหนียนเฉลย (2539 : 140) กลาววา  เงินงบประมาณสําหรับศูนยควรมีจํานวน
เพียงพอในดานเคร่ืองมือ  การทําการวิจัยและพัฒนา  เพื่อที่ศูนยจะไดมีการพัฒนาในดานตาง ๆ
การคิดคาบริการจากหมวดวิชาอ่ืน ๆ ที่มาใชบริการ  ไมใชส่ิงที่ถูกตองเพียงพอที่จะนําเงินนั้นมา
ดําเนินงานของศูนย  แตควรจะเปนเงินทุนที่ทางสถานศึกษาจัดหาใหโดยตรงจะดีกวา
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    นัยนา  นุรารักษ (2539 : 125) กลาววา  แหลงงบประมาณที่ศูนยฯ จะจัดหาเพื่อใชใน
การดําเนินงานไดมาจากแหลงดังตอไปนี้

    1.  งบประมาณแผนดิน
    2.  เงินบริจาคจากผูมีจิตศรัทธา
    3.  เงินสนับสนุนพิเศษจากภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศ และตางประเทศ

    ประทับใจ  สิกขา (2540 : จ) กลาววา  งบประมาณของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
ควรมีการจัดทําแผนการใชงบประมาณ  ทั้งแผนระยะส้ัน และระยะยาว  เมื่อไดรับงบประมาณแลว
ตองรีบดําเนินการใชงบประมาณที่ไดรับตามแผนงานที่วางไวใหเกิดประสิทธิภาพ นั่นคือ การใชงบ
ประมาณใหตรงเวลา  ใหไดผลมากที่สุด และจะตองดําเนินการตามลําดับความสําคัญกอนหลัง  มี
การตรวจสอบการใชงบประมาณเปนระยะ  เพื่อใหการใชงบประมาณเปนไปอยางไดผลมากที่สุด
ซึ่งแหลงงบประมาณมาจาก 2 แหลงไดแก งบประมาณแผนดิน และเงินรายไดที่สวนราชการจัดหา
ไดเอง  ทั้งนี้การใชจายงบประมาณจะตองไมขัดตอระเบียบของกระทรวงการคลัง

    ทวีวัฒน  วัฒนกุลเจริญ (2543 : 61) ไดใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ  สามารถสรุป
แหลงงบประมาณที่จะสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยสวนใหญจะเปนเงินที่ไดจากแหลงตาง ๆ
ดังนี้

     1.  งบประมาณแผนดิน
     2.  งบพิเศษ เชน การฝกอบรม การจัดกิจกรรม การจําหนายส่ือการสอน ฯลฯ
     3.  งบชวยเหลือจากองคกรตาง ๆ ทั้งภายใน และนอกประเทศ
     4.  เงินบริจาค

     โดยงบประมาณสวนใหญนั้นนํามาใชในเร่ืองตาง ๆ เชน หมวดเงินเดือน  หมวดคาจาง
หมวดคาใชสอย  หมวดคาสาธารณูปโภค  หมวดคาครุภัณฑ  หมวดคาที่ดิน และคากอสราง
หมวดคาวัสดุ  หมวดเบ็ดเตล็ด  การจัดสรรงบประมาณสวนใหญจะตองเปนไปตามกระบวนการ
ส่ังจายตามระเบียบของราชการ
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  ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณ

  หลักสําคัญสําหรับการพิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณ และการเงินของศูนยบริการส่ือ
การสอน  ควรมีดังตอไปนี้

 1.  ศูนยบริการส่ือการสอนใดก็ตาม  ควรมีฐานะทางการเงินที่พอเพียง และมั่นคง
ตลอดจนมีงบประมาณที่ไดรับเปนเอกเทศ

 2.  งบประมาณที่ไดรับ  ควรกอใหเกิดผลสะทอนมาสูความตองการของศูนยอยางแทจริง
 3.  นโยบายของศูนยในเร่ืองงบประมาณ  ควรไดรับการตรวจตราใหถูกตองชัดเจนใน

สวนที่เกี่ยวกับการกําหนด  การไดมา และการใชจาย
 4.  เพื่อใหการศึกษาไดเกิดประโยชนมากที่สุด  งบประมาณควรมีทั้งสวนที่เปนไปใน

ระยะเวลายาว และความตองการที่เปนกรณีฉุกเฉิน
 5.  งบประมาณควรไดรับการสนับสนุนอยางเพียงพอ และดวยความรวมมือจาก

งบประมาณสวนกลาง  ทั้งนี้ผูแทนทางดานการบริการของศูนยตองเตรียมพรอมไว
 6.  ควรมีแผนงานที่แนนอนเพื่อการบริการที่เพิ่มข้ึน และแรงสนับสนุนของชุมชนตอ

โครงการของศูนย  การเตรียมอาจรวมทั้งการวัดผล การตรวจสอบความตองการของวัสดุ  ทั้งใน
แผนงานระยะยาว และฉุกเฉิน

 7.  ราคาของทั้งหมดสัมพันธกับขบวนการดําเนินงานในการผลิตวัสดุ    การจัดซื้อ
เคร่ืองมือ และจางบุคคลสําหรับใชในโครงการ

 8.  สมาชิกของคณะสามารถใชวัสดุอุปกรณจากศูนยได  ปราศจากขอบเขตจํากัด
มากกวาการตั้งขอบังคับการใช

9. เจาหนาที่ของศูนยควรจะรับผิดชอบเปนพิเศษ  ตอการตรวจสอบในเร่ืองการเลือกซื้อ
วัสดุ และอุปกรณทุกชนิด

10. สถาบันควรมีนโยบายที่แนชัดในสวนที่เกี่ยวของกับการกําหนด  การไดมาและมูลคา
ของงบประมาณ

11. การจัดงบประมาณจะตองมีงบสําหรับอุปกรณที่มาแทนที่ของเดิมที่สูญหายไปหรือที่
ใชการไมได

12. การเตรียมเงินในระยะยาว  รวมถึงการแบงเพื่อการขยายตัวของบริการทางวัสดุ
โดยการเพิ่มคุณภาพ และขอบเขตโปรแกรมการสอนใหกวางขวางข้ึน
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   ขั้นในการดําเนินงานของบประมาณ
1. หัวหนาศูนยปรึกษากับหัวหนาภาคหลักสูตร หรือฝายวิชาการ  ผูประสานงานและ

ครูเกี่ยวกับความตองการ  เพื่อไปสูจุดมุงหมายที่วางไว
    2.  หัวหนาศูนยเตรียมงบประมาณ  โดยตั้งคําถามถึงการเสนอเร่ืองราวความจําเปนใน

เร่ืองงบประมาณ  แลวตอบคําถามแตละเร่ืองเพื่อใหเขากับจุดมุงหมาย
    3.  เพื่อความเหมาะสม  หัวหนาศูนยควรจัดใหมีการอภิปรายถึงขอเสนอ  ในเร่ือง

งบประมาณอยางยุติธรรมกับผูบริหารของสถานศึกษา
    4.  เขียนหัวขอเร่ืองของงบประมาณที่จะเสนอในปจจุบันไปยังสมาชิก  เพื่อใหเขา

เหลานั้นไดเลือกตามลําดับกอนหลังสําหรับบริการใหม ๆ ที่จะเพิ่มข้ึน
    5.  การแสดงงบประมาณ  ตองเปนไปตามแบบแผนที่ไดทําไวอยางสมบูรณ

    การบริหารงบประมาณ

          เมื่อไดงบประมาณแลว  หัวหนาศูนยบริการส่ือการสอนก็จะดําเนินการใชงบประมาณ
ตามหลักการ ดังนี้

   1.   ใชงบประมาณตามที่ไดตั้งไว  ในการจัดหาอาจทําไดโดยการสํารวจราคาจาก
หางราน หรือจากการประกวดราคา และซื้อจากผูที่เสนอราคาต่ํา เปนตน

2. ในการใชจายเงินงบประมาณ  จะไมมีการนําเงินในบัญชีหนึ่งไปจายในอีกบัญชี
หนึ่ง (จายผิดประเภท) แตบางทีอาจมีการสลับเงินงบประมาณในการนําไปใชบาง  เพื่อเปนการยืด
หยุน และใหการบริการดําเนินไปดวยดี  แตตองไมผิดระเบียบของทางราชการ

    งบประมาณที่จะสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  สวนใหญ
จะไดมาจากงบประมาณแผนดิน  การจัดสรรจึงตองเปนไปตามแผน และกระบวนการส่ังจายตาม
ระเบียบทางราชการดังนั้น  การจัดงบประมาณจึงเปนส่ิงจําเปนตอการดําเนินงานของศูนย
เทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อใหการบริหารงาน และการดําเนินงานเปนไปอยางคลองตัว  รวมทั้ง
เปนสวนสําคัญในการจัดซื้อเคร่ืองมือเทคโนโลยีทางการศึกษาใหม ๆ ใหพอเพียงตอการบริการ  ซึ่ง
ถือวาเปนการวางแผนอยางมีระบบ และเอ้ือตอการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ

     จากงานวิจัย ขอสรุป และขอเสนอแนะขางตน  สามารถสรุปแหลงงบประมาณที่จะ
สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาไดจากแหลงตาง ๆ ดังนี้

     1.  งบประมาณแผนดิน
     2.  เงินบํารุงการศึกษา
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    3.  เงินสนับสนุนจากสมาคมผูปกครอง และครู
    4.  เงินบริจาคจากผูมีจิตศรัทธา และหนวยงานตาง ๆ
    5.  เงินจากการจัดหารายไดพิเศษ เชน จัดฉายภาพยนตร  การแสดงละคร  การ

ทอดผาปาการศึกษา ฯลฯ

    โดยงบประมาณที่ไดมานั้น  จะตองมีโครงการหรือแผนงานใชงบประมาณทั้งระยะส้ัน
และระยะยาว  เพื่อเกิดประสิทธิภาพตอการพัฒนาการศึกษา และเทคโนโลยีการศึกษา

   2.11 ลักษณะ ท่ีตั้ง และพื้นท่ีของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

            ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  จะประกอบดวยวัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ  ตลอดจน
ส่ิงตาง ๆ ที่จะใหบริการสนับสนุนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด  ไมวาจะเปนการศึกษาในลักษณะกลุม
ใหญ กลุมยอย หรือการศึกษาเปนรายบุคคล  จึงควรตั้งอยูในแหลงกลางของบริเวณสถาบัน
การศึกษา  เพื่อเปนการสะดวกแกผูมาติดตอขอใชบริการ  การปฏิบัติงาน และความปลอดภัยของ
โสตทัศนวัสดุ และโสตทัศนูปกรณที่มีอยู  ดังนั้นสถานที่ตั้ง และพื้นที่ของศูนยเทคโนโลยีตองมี
ขนาดใหญ และมีพื้นที่มากพอสมควร  ซึ่งเปนเร่ืองที่จะตองวางแผน และจัดการอยางรอบคอบ
เปนระบบ  ตลอดจนมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของสถาบันการศึกษานั้น ๆ เปนสําคัญ
จะตองอาศัยการทํางานที่ประสานสัมพันธกันทุก ๆ ฝาย  ตั้งแตฝายผูบริหารสถานศึกษา  ฝาย
อาคารสถานที่  สถาปนิกผูออกแบบกอสราง  หัวหนาหรือผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
รวมทั้งครู อาจารย ผูสอนในสถาบันการศึกษานั้น ๆ ดวย  ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็วตอการ
ทํางานใหบริการตอไป

          ท่ีตั้งของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ไดมีผูใหแนวคิด ไวดังนี้
            หลักการเลือกที่ตั้งอาคารสถานที่ (กรมสามัญศึกษา. 2523 : 61 – 62) ควร

ยึดหลักดังนี้
         1.  อยูใกลชุมชน  ติดถนนใหญ  มีรถผานไป – มา ไดสะดวกในการรับสงวัสดุ และ

อุปกรณ  ตั้งอยูในที่ซึ่งผูใชบริการมาถึงไดงาย  ไมควรตั้งอยูที่ในที่มีการจราจรคับคั่ง และควรอยู
หางจากเสียงรบกวนทั้งหลาย

         2.  ควรพิจารณาถึงภูมิประเทศ เชน อยูในที่สวยงาม อากาศดี
         3.  มีบริเวณกวางขวางสามารถขยายศูนยเทคโนโลยีการศึกษาตอไปไดในอนาคต
         4.  ใกลตัวอาคารไมควรปลูกตนไมใหญ  เพราะจะทําใหบังแสงสวาง และขัดขวาง

ทางระบายอากาศ
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       5.  ไมควรตั้งอยูใกลชิดอาคารอ่ืน ๆ ที่สูงกวามากเกินไป  เพราะจะบังทิศทางลม
และแสงสวาง

       6.  ภายในอาคารควรออกแบบใหมีการติดตอถึงกันไดสะดวก
       7.  สรางดวยส่ิงที่ทนทาน ราคาไมสูงนัก และสวยงามนาดู
       8.  กําหนดขนาดของหองแตละหองเทาที่จําเปน  เพื่อเปนการประหยัด และไมเกิด

การสูญเปลาของพื้นที่

    วนิดา  จึงประสิทธิ ์(2532 : 114) กลาววา  การเลือกพื้นที่ที่ตั้งของศูนยเทคโนโลยีทาง
การศึกษา  ควรยึดหลักดังนี้

1. เลือกสถานที่ที่ตั้งเปนใจกลางหรือศูนยกลางของสถานศึกษาตาง ๆ เพื่อสะดวกใน
การบริการ

2. มีความเปนเอกเทศ  สามารถขยายตอเติมไดในอนาคต
3. เลือกสถานที่ที่มีเสียงรบกวนนอยที่สุด
4. ไมควรเลือกสถานที่ตั้งอยูใกลกับตึก หรืออาคารอ่ืน ๆ ที่สูงกวา

    ศิริพงศ  พยอมแยม (2533 : 158) ใหหลักการในการเลือกสถานที่ในการจัดตั้งศูนย
เทคโนโลยีทางการศึกษาวา

1. เปนศูนยกลางของสถานศึกษาหรือใกลชุมชน และติดถนนใหญ  สะดวกในการรับ
สงวัสดุ อุปกรณ

2. อยูหางเสียงรบกวน
3. ลักษณะภูมิประเทศอยูในที่สวยงาม
4. มีบริเวณกวางขวางสามารถขยายศูนยตอไปได
5. มีแสงสวางพอเพียง
6. อยูในบริเวณที่ไมบังทิศทางลม

    นพรัตน  ชูไสว (2533 : 20) ไดกลาววา  ที่ตั้งของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  ควรตั้ง
อยูในบริเวณที่เปนศูนยกลางของสถานศึกษา  ผูใชบริการสามารถติดตอ และใชบริการไดอยาง
สะดวก  นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงส่ิงแวดลอม เชน แสง เสียง มลภาวะตาง ๆ และความชื้น

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



104

   จากงานวิจัย ขอสรุป และขอเสนอแนะขางตน  การเลือกที่ตั้งของศูนยเทคโนโลยี
การศึกษาเกิดประสิทธิภาพ และความสะดวกของผูใชบริการนั้นควรคํานึงถึงองคประกอบตอไปนี้

1. ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาควรเปนที่แยกเปนเอกเทศ  จัดตั้งอยูศูนยกลางของสถาน-
ศึกษาซึ่งสะดวกตอการเดินทาง หรือถาเปนสวนหนึ่งของอาคารควรอยูชั้นลางหรือชั้นที่ 2 ไมควร
จัดตั้งอยูชั้นบนสุดของอาคาร หรืออยูริมสุดของอาคารที่มีทางเดินยาวมาก ๆ เพราะจะเปน
อุปสรรคตอผูใชบริการ

2. ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาควรตั้งอยูหางจากเสียงรบกวน และมีมลภาวะทางอากาศ
สูง  เพราะจะเปนการรบกวนการคนควาของผูใชบริการ  แตถาศูนยติดเคร่ืองปรับอากาศก็จะทําให
ปญหานี้ลดนอยลง

3. ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาไมวาจะเปนสวนหนึ่งของอาคารหรือเปนเอกเทศ  ควรมี
บริเวณกวางขวาง  สามารถขยายตัวอาคารออกไปไดในอนาคต  ดังนั้น  ในการวางแผนดําเนินงาน
จึงตองคิดในระยะยาวในอนาคตดวย  เพื่อใหสอดคลองกับการขยายตัวในอนาคต

4. ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาควรอยูหางอาคารที่สูงกวา และไมควรปลูกตนไมใหญใกล
ตัวอาคารเพราะจะบังแสงสวาง  บังทิศทางลมทําใหระบบการระบายอากาศไมดี และอาจไดรับ
อันตรายจากตนไมใหญ

5. ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาที่เปนอาคารเอกเทศ  ไมควรมีทางข้ึนที่ลาดชัน เพื่อความ
สะดวกในการเคล่ือนยายวัสดุอุปกรณ หรือสามารถแกไขดวยการจัดทําทางยกของโดยเฉพาะ

6. ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาที่ตั้งอยูในภูมิประเทศที่อาจเกิดข้ึน น้ําทวมได  ควรเตรียม
การปองกันปญหาที่อาจจะเกิดข้ึน  เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึน เชน ถาเปนอาคาร
เอกเทศควรยกพื้นใหสูงกวาปกติ เปนตน

     อาคารของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา

   ลักษณะของอาคารศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา

   วนิดา (นิ่มเสมอ) จึงประสิทธิ ์(2532 : 113) ไดกลาวถึงลักษณะของอาคารของ
ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาวามี 2 แบบ คือ

1. เปนอาคารที่ตอเติมหรือดัดแปลงจากอาคารเดิม  มักเปนศูนยบริการที่อยูอาคาร
เดียวกับการทํางานดานอ่ืน ๆ และสวนใหญเปนศูนยบริการขนาดเล็ก
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2. เปนศูนยบริการเอกเทศที่แยกจากอาคารอ่ืน  ซึ่งยังแยกออกไดอีก 2 ลักษณะ คือ
 - ศูนยบริการเอกเทศอาคารเดี่ยว เชน สถาบันวิทยบริการของจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เปนตน
   - ศูนยบริการเอกเทศที่เปนกลุมของอาคาร เชน สํานักเทคโนโลยีทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปนตน
3. สามารถขยายตอเติมไดในอนาคต

     นพรัตน  ชูไสว (2533 : 20) กลาวถึงลักษณะอาคารไววา
1. ตองมีการออกแบบโครงสราง และกําหนดพื้นที่ใชสอยโดยสถาปนิก และมัณฑนา

การ
                 2.  กําหนดส่ิงอํานวยความสะดวก และสาธารณูปโภคตาง ๆ ภายใน เชน เคร่ือง
ปรับอากาศ  ไฟฟา  ประปา  โทรศัพท  วัสดุอุปกรณ  เคร่ืองมือการสัญจรภายใน เชน ทางเดิน
ทางข้ึนลงระหวางชั้น  ทางลาดสําหรับรถเข็น

     3.  การแบงพื้นที่ใชสอยตามความเหมาะสมในแตละฝาย และภารกิจ
     4.  ตองมีสภาพแวดลอมที่ดี  ปราศจากมลภาวะเปนพิษ เชน เสียงรบกวน แสงแดด

สองโดยตรง  ฝุนละอองอยูใกลอาคารสูงกวาบังทางลม และรบกวนระบบการส่ือสาร

    การจัดสภาพภายในอาคารศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา

    ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2536 : 33) กลาวถึงการจัดสภาพภายในอาคารศูนยเทคโนโลยี
ทางการศึกษาไววา  การแบงพื้นที่ใชสอยสภาพภายใน  ควรตองคํานึงถึงสภาพทางกายภาพ และ
ทางสังคมใหเหมาะสมกับการใชงาน และกิจกรรม แบงไดดังนี้

1. พื้นที่ตอนรับ และจัดแสดงผลงาน  พื้นที่นี้ควรอยูสวนหนาของศูนย  สวนตอนรับ
อาจใชเปนบริเวณโลงหรืออาจเปนสวนที่มีหองโดยเฉพาะซึ่งอาจใชประโยชนในการประชุมการ
บรรยายสรุปแสดงผลงานของศูนยในหองนี้ควรมีส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ พรอมทั้งโสต
ทัศนูปกรณประเภทเคร่ืองเสียง และเคร่ืองฉายตาง ๆ สวนที่ใชจัดแสดงผลงานอาจใชบริเวณสวน
หนาดานนอกของศูนยเพิ่มข้ึนดวยก็ได

2. สวนบริหารและปฏิบัติงาน     สวนนี้ควรอยูถัดจากบริเวณที่เปนสวนตอนรับ    มี
เนื้อที่หรือบริเวณใชเปนที่ทํางานของหัวหนาศูนย  ซึ่งอาจมีหองเปนสัดสวนโดยเฉพาะ หรืออยูรวม
กับเสมียนพนักงานก็ได  ควรมีครุภัณฑมาตรฐาน เชน ตูเก็บเอกสาร โตะพิมพดีด เคร่ืองพิมพดีด
โทรศัพท ที่นั่งสําหรับผูมาติดตองาน สวนนี้ควรเปนบริเวณผูมาติดตองานจะเห็นไดงาย  เขามา
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ติดตองานไดสะดวก  มีตูบัตรรายการ  รายชื่อ  โสตทัศนูปกรณ  แบบฟอรมสําหรับการยืม และสง
คืนโสตทัศนูปกรณตาง ๆ เนื้อที่ของสวนนี้ข้ึนอยูกับบริเวณ และขอบขายของงานเปนสําคัญ

3. พื้นที่ตรวจซอมบํารุงโสตทัศนูปกรณ  ควรอยูใกลกับบริเวณที่ยืม และสงคืนโสต-
ทัศนูปกรณ  ควรมีส่ิงอํานวยความสะดวกในการตรวจซอมบํารุง เชน ปล๊ักไฟฟา ที่เก็บเคร่ืองมือ
ตรวจซอม เคร่ืองอะไหล เคร่ืองมือชนิดตาง ๆ สวนนี้ควรมีชองทางใหยกหรือเข็นเคร่ืองมืออุปกรณ
เขาไปไดสะดวก

4. พื้นที่เก็บโสตทัศนูปกรณ  บริเวณนี้ควรอยูจากสวนที่เปนแผนกตรวจซอม  ควรมี
เนื้อที่กวางขวางพอที่จะเก็บวัสดุ และเคร่ืองมือโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ที่มีอยูแลว และควรมีพื้นที่
สํารองไวสําหรับเก็บโสตทัศนูปกรณที่จะเพิ่มข้ึนในอนาคตอยางนอย 5 ป  หองเก็บควรมีทางเขา
ออกกวางพอ  เพื่อสะดวกในการเคล่ือนยายโสตทัศนูปกรณ  ควรมีการควบคุมแสงสวาง อุณหภูมิ
ความชื้น การถายเทอากาศ มีการปองกันอันตรายจากฝุนละออง และแมลงชนิดตาง ๆ นอกจากนี้
ควรมีหองที่ใชเก็บของหรือเคร่ืองมือที่ไมใชแลวเปนสัดสวน 1 หอง

      ในแผนกเก็บโสตทัศนูปกรณควรจัดหองเปนพิเศษพรอมดวยส่ิงอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ ใหอาจารยผูสอน จํานวน 3 – 5 คน  เขาไปเลือกหรือลองใชส่ือการสอนตาง ๆ ตามที่
ตองการไดดวยความสะดวกสบาย

5. สวนผลิต  เปนสวนที่อยูตอบใตสุดของศูนยหรืออาจแยกบางสวนที่จําเปนออกไป
ไมไกลจากศูนยนักก็ได  ควรมีเนื้อที่บริเวณสวนใหญใชเปนที่ผลิตของเจาหนาที่ประจําศูนย และ
ควรจัดใหมีสวนผลิตขนาดเล็กสําหรับใหผูสอนสามารถเขาไปผลิตส่ือการสอนดวยตนเองได

      แผนกผลิตประกอบดวย
- สวนผลิตวัสดุอุปกรณประเภทกราฟก ประกอบดวย หองทํางานของชางเขียน มี

โตะเขียนแบบ ตูเก็บวัสดุกราฟก เคร่ืองมือ วัสดุส้ินเปลือง และส่ิงอํานวยความสะดวกในการผลิต
- สวนผลิตอุปกรณภาพถาย ประกอบดวย หองมืด หองถายภาพบริการของหนวย

งานนี้ ไดแก การผลิตภาพนิ่ง ภาพยนตร สไลด ฟลมสตริป หองนี้ควรมีการควบคุมแสงสวาง การ
ถายเทอากาศ ควรมีตูเก็บอุปกรณการถายภาพที่แข็งแรง มีปล๊ักไฟฟา อางน้ํา พัดลมดูดอากาศ
พื้นหองควรทําดวยกระเบื้องที่ฉาบดวยวัสดุกันความชื้น

- สวนผลิตโสต และทัศนูปกรณ  สวนนี้ควรมีหองบันทึกเสียง หองบันทึกภาพ
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โทรทัศนเปนเอกเทศ   หองดังกลาวนี้ควรมีการควบคุมเสียง และแสงสวางที่ดี  ควรมีเคร่ืองปรับ
อากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิ และรักษาคุณภาพของเคร่ืองมือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกส  ผนังหองบุ
ดวยวัสดุปองกันเสียงสะทอน

  นพรัตน  ชูไสว (2533 : 20) ไดกลาวในการจัดสภาพภายในของศูนยเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาวา  นอกจากคํานึงถึงส่ิงแวดลอม และความชื้น  เพื่ออํานวยความสะดวกในการใชบริการ
และเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดแกโสตทัศนูปกรณ  ในการออกแบบตกแตงควรคํานึงถึง
หนาที่ใชสอย  ควรเปนระเบียบ  ความสวยงาม และสามารถดึงดูดความสนใจของผูมาใชบริการ
เปนประการสําคัญ

 1.  พื้นที่ทั้งหมดของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  ควรมีพื้นที่ทั้งหมด 12,090 –
21,749 ตารางฟุต

 2.  พื้นที่สําหรับการติดตอ และการแสดงวัสดุ  สําหรับการบริการตอนรับ และเปนหนวย
ควบคุมการบริการ  ตลอดจนการแสดงวัสดุ  ซึ่งจะเปนบริเวณที่ใชเขา – ออกภายในศูนย  จะใช
เปนที่สําหรับวางโตะบริการ ตูบัตรรายการ คูมือการใชบริการ และการติดตอยืมวัสดุอุปกรณตาง ๆ
ควรมีพื้นที่ประมาณ 800 – 1,000 ตารางฟุต

 3.  พื้นที่สําหรับการเรียนแบบอิสระ  ซึ่งมักจะทําเปนคูหาเพื่อการศึกษา  ดังนั้น ควรมี
พื้นที่สําหรับการเรียนแบบนี้ประมาณ 30 – 40 เปอรเซ็นต

4. พื้นที่สําหรับการอาน การดู และการฟงเปนรายบุคคล  ซึ่งควรมีพื้นที่ประมาณ 15 –
50 เปอรเซ็นต  โดยเฉล่ียนักเรียนตองการใชเนื้อที่ประมาณ 40 ตารางฟุตตอคน

5. พื้นที่สําหรับหองฉาย และการตรวจเนื้อหาวัสดุ  หองนี้มีการจัดเคร่ืองมือสําหรับ
ฉายวัสดุตาง ๆ สําหรับกลุมยอย และกลุมเล็ก และการตรวจเนื้อหาวัสดุ  ซึ่งควรจะมีพื้นที่
ประมาณ 900 – 1,000 ตารางฟุต

6. หองดําเนินงานของกรรมการ  ควรจะมีบริเวณพื้นที่พอสมควรสําหรับกรรมการ
ผูชํานาญงาน 4 คน และอาจใชเปนสถานที่ปรึกษา  วางแผนการจัดบริการ

7. หองเก็บ และซอมเคร่ืองมือ  ควรมีพื้นที่ประมาณ 520 – 800 ตารางฟุต
8. หองเตรียมงาน  สําหรับการทํางานของเจาหนาที่ฝายตาง ๆ ควรจะมีพื้นที่ประมาณ

300 – 400 ตารางฟุต
9. พื้นที่สําหรับการผลิต

- หองปฏิบัติการ ควรมีพื้นที่ 800 – 1,000 ตารางฟุต
  - หองมืด ควรมีพื้นที่ 150 – 200 ตารางฟุต
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    - หองเก็บวัสดุ ควรมีพื้นที่ 120 ตารางฟุต

10. พื้นที่สําหรับเตรียมงานของผูสอน  ควรจะมีพื้นที่ประมาณ 600 – 800 ตารางฟุต
11. พื้นที่สําหรับเก็บวัสดุที่ไมคอยไดใช และชํารุด  ควรจะมีพื้นที่ประมาณ 400 – 800

ตารางฟุต
12. พื้นที่สําหรับส่ิงอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ

- โทรทัศนเพื่อการสอน  ซึ่งมีหองผลิตรายการ และหองเตรียมงาน  ควรจะมีพื้นที่
ประมาณ 1,600 ตารางฟุต

  - วิทย ุและการบันทึกเสียง  ควรจะอยูใกลกับหนวยงานโทรทัศนเพื่อการสอน และ
ควรจะมีพื้นที่ประมาณ 500 ตารางฟุต

  - สํานักงานเพื่อเตรียมงาน และการจัดบริการ  ควรจะมีพื้นที่ประมาณ 900 –
1,000 ตารางฟุต

    เกณฑในการพิจารณาการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
    การดําเนินการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาแตละแหงนั้น  จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมี

การพิจารณาองคประกอบตาง ๆ ใหรอบคอบ  เพื่อวางแผน และดําเนินการจัดตั้งใหเกิดประสิทธิ-
ภาพตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  การดําเนินการจัดตั้งศูนยวิชาการตาง ๆ ไมวาจะเปนศูนยศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา  ศูนยส่ือการศึกษา  หรือศูนยการศึกษาจะมีขอกําหนด และขอควรคํานึงที่มี
ลักษณะคลาย ๆ กัน  นักเทคโนโลยีการศึกษาได  หลายทานไดวางแนวทาง และขอคํานึงในการ
พิจารณาจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาไวดังนี้

     Lacson (1987 - A) ไดเสนอรายการเกี่ยวกับการเตรียมการจัดตั้ง National Resource
Center (NRC) ตอการประชุม Regional Workshop โดยการเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้ง National
Resource Center ของประเทศที่กําลังพัฒนา และแนวทางสําหรับการพัฒนา และส่ิงอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติการ  ในรายการไดเสนอหลักการ 12 สวน  โดยที่ 3 สวนแรกจะเปน
ความตองการในการจัดตั้ง National Resource Center และอีก 8 สวน  เปนขอมูลของการจัดตั้ง
และการเตรียมความพรอมเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

     1.  การแสดงรายละเอียดของ Philippines National Resource Center
     2.  ผูใชและกลุมเปาหมาย
     3.  การผลิตวัสดุส่ือการสอน
     4.  การบริการจัดหา และใหคําปรึกษา
     5.  โครงสรางของสถานที่ตั้งของศูนยฯ และทางเลือกสําหรับการจัดตั้ง ซึ่งอาจจะแยก

ออกมาหรือเปนสวนหนึ่งของหนวยงาน
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6. การบริหาร ซึ่งรวมถึงงบประมาณ การวางแผน บุคลากร สถานที่ และเคร่ืองมือ
ตาง ๆ

 7.  การรวมมือในทองถิ่น และระหวางประเทศ
 8.  การประเมินผล

   ฉลองชัย  สุรวัฒนบูรณ (2528 : บทคัดยอ) ไดกําหนดเกณฑสําหรับสถานศึกษา
ที่จะดําเนินการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาวาควรคํานึงถึงองคประกอบเร่ืองตอไปนี้

 1.  วัตถุประสงคของการศึกษาของสถาบัน  บทบาทของสถาบัน และครูผูสอนเพื่อที่จะ
กําหนดนโยบายของการจัดตั้งศูนยใหตรงกับวัตถุประสงคของสถาบัน

2. ระบบทางการศึกษา กลาวคือ ระบบของการเรียนการสอนที่ครูเปนศูนยกลางหรือ
การใชระบบผูเรียนเปนศูนยกลาง  ถาหากวาครูเปนศูนยกลาง  ครูเปนผูเคร่ืองมือ และอุปกรณทาง
โสตทัศนศึกษาประยุกตกับการเรียนการสอนโดยตรง หรือการจัดการเรียนการสอนที่ผูเรียนเปน
ศูนยกลางจะตองมีการวางแผนกระบวนการเรียนรูที่ชัดเจน  โดยผูเรียนสามารถศึกษาดวยตนเอง
ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ซึ่งจะตองคํานึง และสนใจตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของ
ผูเรียนเปนสําคัญ

3. การจัดดําเนินงานศูนย  อาจจะจัดในรูปแบบใดแบบหนึ่งที่เหมาะสม เชน
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีการศึกษาไมจําเปนตองเปนนักเทคโนโลยีการศึกษา หรือบรรณารักษ
หรือในการพิจารณาองคประกอบเร่ืองบุคลากร  ประเด็นที่สําคัญคือ ตองเปนผูที่มีความรู ความ
สามารถ แกปญหาทางการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

4. ชนิดของสถานการณการเรียนการสอนที่จะตองใชส่ือการสอน เชน การจัดสถาน-
การณการเรียนการสอนแบบ Self – contained classroom คือ ผูเรียนไมจําเปนตองเรียนตาม
โปรแกรมเดียวกัน  ครูเปนผูจัดแบงผูเรียน และจัดองคประกอบอ่ืน ๆ ตามลักษณะความแตกตาง
ระหวางบุคคล  ซึ่งตองคํานึงถึงปญหาการเรียน และการจัดโปรแกรมตาง ๆ ใหสอดคลองกับความ
ตองการของแตละบุคคล

     เทื้อน  กองแกว (2528 : จ) ไดเสนอแนวคิดพื้นฐานในการจัดตั้งหนวยงานที่มีลักษณะ
เปนศูนยวัสดุการศึกษา  ซึ่งสรุปไดดังนี้

   1.  เปนพื้นฐานของการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย  การเรียนการสอนในเร่ืองของส่ือ
โดยใหมีส่ือการสอนครบทุกวิชา  เพื่อชวยประหยัดเวลาในการสอน  เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการสอน

2. การชวยเหลือผูสอนใหชวยเหลือตัวเองไดกอน
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3. การมีประสบการณจริงมีความหมายตอการนําปญหา และความตองการของกลุม
มาเปนแนวทางในการแกไขปญหา  โดยเร่ิมจากการทําจริง  รูผลการทํางาน  สรุป และนําไป
ประยุกตใช

4. ศูนยวัสดุการศึกษา  ไมจําเปนตองเต็มไปดวยส่ือการสอน  แตไมมีการใชส่ือเหลา
นั้น  แตถึงแมวาจะมีส่ือการสอนนอย  แตสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดคุมคา และรูจักใช
แหลงทรัพยากรทางการศึกษา (Education Research) มาบริการ

     และยังมีขอคิดเกี่ยวกับอาคารของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  บุญเหลือ  ทองเอ่ียม และ
สุขสวัสดิ์  ภาษิต (2531 : 20) เพิ่มเติมดังนี้

   1.  เนื้อที่  ควรมีขนาดพอเหมาะกับผูใช และสามารถขยายเพิ่มเติมไดในอนาคต
 2.  แสงสวาง  ควรใหมีแสงสวางพอดี และเขาถูกทิศทาง และเมื่อแสงสวางจาก

ธรรมชาตินอยเกินจําเปนตองใชแสงไฟเขาชวย  ควรมีแสงสวางเฉล่ียประมาณ 30 ฟุต
3. การถายเทอากาศภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ควรจัดใหมีประตูหนาตาง และ

ชองลมใหเพียงพอเพื่อใหระบายอากาศไดดี
4. เสียง  ควรหางไกลจากเสียงรบกวนอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนเสียงธรรมชาต ิหรือเสียงที่คน

กอข้ึน
5. ประตู หนาตาง ควรทําประตู หนาตาง 1 ใน 3 สวนของพื้นที่ทั้งหมด  เพื่อให

แสงสวางเขาไดอยางพอเพียง และชวยระบายอากาศดวย

    นอกจากนั้นยังไดกลาวถึงบุคคลที่เกี่ยวของกับดานอาคารสถานที่ของศูนยเทคโนโลยี
การศึกษาวาจะเกี่ยวของกับบุคคลดังตอไปนี้ (วนิดา (นิ่มเสมอ) จึงประสิทธิ.์ 2532)

  1.  ผูบริหารสถานศึกษา  เปนผูกําหนดนโยบายในการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา และมีสวนเกี่ยวของในการจัดหางบประมาณในการสรางหรือตอเติมอาคาร

2. ผูใชงาน ไดแก หัวหนาหรือผูอํานวยการ และบุคลากรของศูนยวิทยบริการ  ซึ่งเปน
ผูที่ทราบดีวาศูนยตองการเนื้อที่มากนอยเพียงใด และใชประโยชนเพื่ออะไรบาง และแตละสวน
ของเนื้อที่ควรมีลักษณะอยางไร

3. ผูออกแบบ  เปนผูแปลความตองการของผูใชงาน  เมื่อผสมผสานกับนโยบายการ
ดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาแลว  ใหออกมาเปนรูปราง  โดยผูออกแบบประกอบดวย
บุคคล 2 ประเภท คือ
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  3.1 สถาปนิก เปนผูออกแบบโครงสราง
  3.2 มัณฑนากร  เปนผูออกแบบการตกแตงภายใน (Interior design)

   สรุปพื้นที่ตั้ง  ลักษณะของอาคาร  การจัดสภาพภายในของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
ไดดังนี้

1. ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ควรตั้งอยูในแหลงใจกลางของสถาบันการศึกษา  เพื่อ
การติดตอ  การบริการไดสะดวกรวดเร็ว

2. มีขนาดพื้นที่ใหญพอสมควร  เพื่อจัดเคร่ืองมือส่ือสารทางการสอนในลักษณะกลุม
ใหญ  กลุมยอย หรือรายบุคคล  พรอมทั้งมีส่ืออยางเพียงพอสําหรับใหบริการ

3. ลักษณะของอาคาร  มีการควบคุมดานแสง  อุณหภูม ิและความชื้น และการ
ปองกันความเสียหายอันจะเกิดแกโสตทัศนูปกรณ

2.12  การประชาสัมพันธและการประสานความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา

 การดําเนินงานทุกเร่ือง  จําเปนตองมีการประชาสัมพันธ กลาวคือ การทําใหกลุม
เปาหมายทราบการดําเนินงาน กิจกรรม และบริการที่ดียอมสงผลใหมีผูเขามาใชบริการมากข้ึน
โดยหลักของการประชาสัมพันธที่ดีก็เพื่อสรางความเขาใจ และภาพลักษณที่ดีใหกับศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา

 วิจิตร  อาวะกุล (2534 : 67) กลาววา  การประชาสัมพันธ หมายถึง ความ
พยายามของสถาบันในการที่จะแสวงหาความสัมพันธ ความรวมมือ และการสนับสนุนจาก
ประชาชน  ตลอดจนธํารงไวซึ่งทัศนคติที่ดีของประชาชนตอสถาบันใหคงอยูตอไป

 ทวีวัฒน  วัฒนกุลเจริญ (2543 : 80, อางถึงในสุมุกดา  มวงศิริ 2541 : 21)
กลาววา  การประชาสัมพันธ หมายถึง การทํางานที่มีจุดมุงหมายเพื่อสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางกลุมคน สถาบัน และประชาชน  เพื่อใหไดมาซึ่งความรวมมือการยอมรับ สนับสนุน ความ
ศรัทธา และความไววางใจตอสถาบัน  โดยเปนการส่ือสารสองทาง สถาบันจะตองเปนผูส่ือสาร
และผูรับสารในเวลาเดียวกัน

 จากคําจํากัดความขางตน  การประชาสัมพันธ หมายถึง การดําเนินการอยางมี
แบบแผนขององคกร  สถาบันตอประชาชนหรือกลุมชนเพื่อใหกลุมชนมีความรู ความเขาใจในเร่ือง
ราวหรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อกอใหเกิดความสัมพันธอันด ี มีทัศนคติที่ดีตอสถาบัน  เกิดการยอมรับ
และสนับสนุนการดําเนินงานดานตาง ๆ ขององคกร หรือสถาบัน
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 งานประชาสัมพันธเปนงานที่ตองเขาไปสัมผัสกับกลุมคน  ซึ่งอาจมีขนาดเล็กหรือ
ใหญ  ดังนั้นจึงจําเปนตองอาศัยส่ือในการประชาสัมพันธดังนี้

1. การทําขาว  ทั้งที่ลงเปนขาวในเอกสารประชาสัมพันธของสถานศึกษา หรือ
ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเอง และการทําขาวเพื่อประกาศ เชน การประกาศผานเสียงตามสาย
ตามเปาหมายประกาศ เปนตน

2. การทําเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ  รูปแบบของเอกสารที่ใชในการประชา
สัมพันธ สามารถแบงตามลักษณะของรูปเลม เชน แผนปลิวโปสเตอร แผนพับ จุลสาร วารสาร
นิตยสาร หนังสือพิมพ หนังสือเลม เปนตน

3. การใชส่ือประเภทโสตทัศนูปกรณ  การใชส่ือประเภทนี้มีหลายลักษณะ เชน
การจัดทําสไลดประกอบเสียง  การผลิตรายการโทรทัศน  การจัดทํารายการวิทยุกระจายเสียง  การ
จัดแสดงขนาดยอย ปายนิเทศ นิทรรศการ โดยตองจัดทําอยางนาสนใจ

4. การนําเยี่ยมชมศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  วิธีการนี้เปนการเผยแพรผลงาน
และกระตุนใหผูใชบริการทราบขาวสาร  ขอมูลโดยตรง และสามารถสอดแทรกส่ิงที่ศูนยตองการให
ผูใชบริการรับทราบไดเปนอยางดี  รวมทั้งทําใหผูใชบริการสนใจอยากมาใชบริการของศูนยดวย

 จากงานวิจัย ขอสรุป ขอเสนอแนะขางตน  การประชาสัมพันธศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา หมายถึง การดําเนินกิจกรรมที่ทําข้ึนอยางมีแบบแผน  จุดประสงคเพื่อตองการเผยแพร
(Publicity) ใหการศึกษา (Education) ประกาศ (Declaration) แจงขาวคราว (To inform) ให
ความรู (Knowledge) ความเขาใจ (Understanding) เปนการสรางภาพลักษณที่ดี และถูกตอง
ของศูนยใหสาธารณชนหรือผูใชบริการทราบ  กอใหเกิดทัศนคติที่ดี ความรวมมือ การยอมรับ
สนับสนุน ความศรัทธา และความไววางใจ  ทั้งยังเปนการสรางความสัมพันธอันดีระหวางศูนยกับ
ผูมาใชบริการอีกดวย  ดังนั้นการประชาสัมพันธศูนยเทคโนโลยีการศึกษาตองเปนการส่ือสารสอง
ทาง  ศูนยจะตองเปนทั้งผูส่ือสาร และผูรับสารในเวลาเดียวกัน  เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริการใหสนองความตองการของผูใชบริการมากที่สุด

 การประชาสัมพันธของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  สามารถใชส่ือในการ
ประชาสัมพันธ  โดยสามารถแบงประเภทของส่ือที่ใชในการประชาสัมพันธของศูนยไดดังนี้

1. ส่ือประเภทส่ิงพิมพ (Printed Media) ไดแก เอกสาร แผนปลิว แผนพับ
โปสเตอร วารสาร นิตยสาร จุลสาร หนังสือพิมพ หนังสือเลม จดหมายเวียน  ซึ่งทั้งหมดนั้นอาจจะ
เปนส่ือของสถาบันหรือของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเอง
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2. ส่ือโสตทัศนะ (Audio – Visual Media) ไดแกการผลิตรายการโทรทัศน
การจัดทํารายการวิทยุกระจายเสียง การจัดทําสไลดประกอบเสียง หรือการนําเสนองานดวย
คอมพิวเตอร เปนตน

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

4. ส่ือบุคคล (Personal Media) ไดแก บุคลากรที่ทํางานในศูนย และการนํา
เยี่ยมชมศูนยส่ือประเภทนี ้ถือวาเปนส่ือที่กอใหเกิดความประทับใจ และสรางทัศนคติที่ดีตอผูใช
บริการไดมากที่สุด  หากบุคลากรใหบริการอยางเต็มความสามารถ  ผูมาเยี่ยมชมหรือผูมาใช
บริการยอมอยากมาใชบริการ  แตในทางตรงกันขาม  หากบุคลากรในศูนยใหบริการไมประทับใจ
หรือนําเสนอขอมูลผิดพลาดก็คือเปนการประชาสัมพันธการบริการในทางลบดวยเชนเดียวกัน

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

3.  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In – depth Interview)

  การสัมภาษณ (Interview)

  การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยโดยวิธีสัมภาษณ   หมายถึง   การที่ผูเก็บขอมูลซึ่ง
เรียกวา ผูสัมภาษณ  ไปคนหาความจริงโดยสอบถามกลุมตัวอยาง  ซึ่งเรียกวาผูถูกสัมภาษณหรือ
ผูใหสัมภาษณใหตอบออกมา  ซึ่งจะชวยใหไดขอมูลที่เกี่ยวกับขอความสวนตัว  บุคลิกภาพ  เจต
คติ ความคิดเห็น ฯลฯ ที่ใชมากในการวิจัยทางสังคมศาสตร และมนุษยวิทยา

  ประเภทของการสัมภาษณ  การสัมภาษณแบงเปน 2 ประเภท คือ

1. การสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Formal  interview) ผูสัมภาษณจะทําการ
สัมภาษณตามคําถามที่ไดสรางข้ึน และพิมพไวในแบบสัมภาษณ  ผูใหสัมภาษณทุกคนจะตอบคํา
ถามชุดเดียวกันอยางเดียวกัน  ผูสัมภาษณจะจดบันทึกคําตอบของผูใหสัมภาษณลงในแบบ
สัมภาษณนั้น  ขอดีของการสัมภาษณแบบนี้คือ ผูวิจัยสามารถจัดหมวดหมู  สรุปไดงาย และลด
เวลาในการสัมภาษณ
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2. การสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง  (Informal  interview)  เปนการสัมภาษณที่ไมมี
คําถามกําหนดไวแนนอน และผูใหสัมภาษณตอบไดโดยอิสระ  ผูสัมภาษณมีอิสระในการดัดแปลง
สถานการณใหเหมาะสม  ตามวัตถุประสงคในขณะสัมภาษณได  ในการสัมภาษณแบบนี้อาจมี
แนวการสัมภาษณ  ซึ่งจะมีหัวขอของขอมูลที่ตองการระบุไว  เพื่อใหผูสัมภาษณจะไดตั้งคําถามใน
แตละหัวขอเอง  ผูสัมภาษณจะตองมีความสามารถ และความชํานาญในการสัมภาษณมาก

  สวนประกอบของแบบสัมภาษณ

   แบบสัมภาษณโดยทั่วไปจะประกอบไปดวยสวนที่สําคัญ 3 สวน คือ (บุญชม  ศรีสะอาด
2535 : 50 – 77)

1. สวนแรก  เปนสวนที่ใชบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณ  เชน  ชื่อโครงการวิจัย
วัน เดือน  ป  ที่สัมภาษณ  ชื่อหมูบาน  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด  ฯลฯ  ในสวนนี้ผูสัมภาษณควร
กรอกไวลวงหนา

   2.  สวนที่สอง  เปนสวนที่ใชบันทึกรายละเอียดสวนตัวของผูใหการสัมภาษณ   เชน
เพศ  อายุ  อาชีพ  ศาสนา  สถานภาพสมรส  จํานวนบุตร ฯลฯ

3.  สวนที่สาม  เปนสวนที่เปนขอคําถาม และที่จะเปนคําตอบ  ตามจุดมุงหมายของ
การสัมภาษณ

   ขอควรคํานึงในการสัมภาษณ (เอกวิทย  แกวประดิษฐ 2539 : 92 – 93 ลักขณา
บรรพกาญจน  2542 : 129 – 130)

    1.  กําหนดวัตถุประสงคใหชัดเจน  คิดไววาตองการขอมูลเร่ืองใด
    2.  กําหนดแนวคําถามหรือใชแบบสัมภาษณไวกอน  ใหเรียงลําดับใหดี
    3.  ไมถามนอกเร่ือง
    4.  ใหผูถูกสัมภาษณพูดมาก ๆ
    5.  ไมแนะคําตอบ
    6.  ใชเทคนิคการสังเกตประกอบ
    7.  เปนกันเองกับผูถูกสัมภาษณ
    8.  ยั่วยุใหอยากตอบ อยากแสดงความคิดเห็น และตองจดบันทึกผลการสัมภาษณดวย
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    ขอด ี– ขอเสียของการสัมภาษณ

    ขอดี
    1.  ใชไดกับบุคคลทุกประเภท ทุกระดับการศึกษา
    2.  มีลักษณะยืดหยุนไดมากกวาการใชแบบสอบถาม อธิบายคําถามใหชัดเจน
    3.  ตรวจสอบขอมูลได  เพราะผูสัมภาษณรูไดวาผูตอบขัดแยงกันในแตละคําถามหรือ

ไม และรูวาผูตอบตั้งใจหรือไมตั้งใจตอบ

    ขอเสีย
    1.  ใชเวลามาก
    2.  หากผูสัมภาษณไมมีประสบการณ ไมชํานาญ ความรูไมด ีขอมูลที่ไดจะขาด

ความเชื่อถือได
    3.  หากตีความหมายผิด  ขอมูลที่ไดขาดความเปนปรนัยได
    4.  หากมีสภาพแวดลอมไมด ี สถานการณไมดี หรือผูตอบเกรงใจ ขอมูลที่ได

ไมสมบูรณไมตรงตามจริงได

    การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In – depth Interview)

    การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In – depth Interview) เปนแบบหนึ่งของการสัมภาษณ
แบบไมเปนทางการ (Informa Interview) การสัมภาษณแบบนี้เปนวิธีการที่ใชในการวิจัยเชิง
คุณภาพ และในทางสังคมศาสตร ทางมนุษยวิทยา

    การสัมภาษณแบบเจาะลึก  (In  –  depth  Interview)   หรือการสัมภาษณแบบมี
จุดความสนใจเฉพาะ (Focus Interview) หมายถึง การสัมภาษณที่ผูสัมภาษณมีจุดสนใจอยูแลว
พยายามหันความสนใจของผูถูกสัมภาษณใหเขาสูจุดที่สนใจ  บางคร้ังผูสัมภาษณอาจจะไม
ตองการทราบเหตุผลหรือขอเท็จจริงในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใดทุกข้ันตอน  เพราะอยูนอกขอบเขตของการ
วิจัยในขณะนั้น    จึงเลือกสัมภาษณเอาแตจุดที่ตองการ    ฉะนั้น    ลักษณะที่สําคัญของการ
สัมภาษณแบบนี ้ ผูวิจัยจะตองมีความรู และเขาใจในประเด็นหรือเร่ืองที่จะสัมภาษณ

    ศาสตราจารย ดร.สุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธุ (2539 : 288) ไดสรุปการสัมภาษณแบบเจาะ
ลึก (In – depth Interview) สอดคลองกับ ผูชวยศาสตราจารย เอ่ียม  คําดี  รองอธิการบดีฝาย
บริหาร  สภาวิจัยภาษา และวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สัมภาษณเมื่อวันที ่  3
พฤษภาคม  2545 ดังนี้
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    การสัมภาษณเจาะลึก หรือการสัมภาษณแบบเจาะลึก  เปนวิธีการเก็บขอมูลอีกวิธีหนึ่ง
ซึ่งผูวิจัยตองการไดขอมูลที่ไมไดมีการกําหนดโครงสรางของขอมูลที่ตองการเก็บไวแนนอนตายตัว
การสัมภาษณแบบนี้   เปนวิธีการเก็บขอมูลที่ตองอาศัยตามความพิเศษของผูสัมภาษณ  ในการ
ซักถามติดตามรายละเอียดเพื่อใหไดขอมูลที่ตองการ และติดตามประเด็นที่กําลังซักถามกันอยู

    วิธีการดังกลาวนี้  ในบางคร้ังเรียกวาการสัมภาษณในแนวลึก  และนิยมใชกันในการ
เก็บขอมูลจากประชากรที่มีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ  และเปนประชากรขนาดเล็ก เชน เก็บจากชน
ชั้นผูนํา  นักการเมือง  ผูนําทางวิชาการ  นักธุรกิจ และนักบริหารระดับสูง  ซึ่งดูเปนธรรมชาติ และ
สรางบรรยากาศเปนกันเองระหวางผูเก็บ และผูใหขอมูล  ไมเรงรัด  สามารถเก็บขอมูลปลีกยอยที่
นาสนใจไดมากกวาที่จะใชวิธีการเก็บขอมูลโดยมีแบบสอบถาม

    อยางไรก็ตาม  ผูสัมภาษณจําเปนจะตองกําหนดประเด็นตาง ๆ ไวลวงหนาวา  ตนเอง
จะตองซักถามในเร่ืองใดบาง   และจะตองพยายามซักถามใหไดครบประเด็น          แมวาจะปลอย
ใหผูสัมภาษณใหขอมูลใหรายละเอียดตาง  ๆ ที่นาสนใจไดตามความประสงค   ผูสัมภาษณจะตอง
ซักถามติดตามรายละเอียดตาง ๆ โดยพยายามใหการซักถามดําเนินไปอยางราบร่ืน และไดขอมูล
ตรงตามประเด็นที่ตองการ   ผูสัมภาษณควรมีแนวทางการสัมภาษณเจาะลึกไปดวย   เพื่อเปน
หลักประกันที่กํากับดูแล  การสัมภาษณเจาะลึก และควรทําการบันทึกขอความหรือถอยคําหลัก ๆ
ไวในที่วางเพื่อการบันทึก  เพื่อจะไดกลับมาทบทวนไดในภายหลัง

    วิธีการเก็บขอมูลดังกลาวนี้  เปดโอกาสใหผูใหสัมภาษณแสดงความคิดเห็น หรือใหขอ
มูลไดอยางเต็มที่  ซึ่งมีประโยชนอยางยิ่งตอการสรางความรูความเขาใจในทัศนคติของผูให
สัมภาษณในเร่ืองนั้น ๆ ส่ิงที่สําคัญคือความยุงยากในการประมวลผล  โดยปกติวิธีการเก็บขอมูล
เชนนี ้  มักจะใชกับการวิจัยเชิงคุณภาพมากกวาเชิงปริมาณ  หรือหากใชสวนในการวิจัยเชิง
ปริมาณจะเปนขอมูลเสริมความเขาใจ และชวยการตีความหมายผลที่ไดจากการวิเคราะหเชิง
ปริมาณ  เมื่อจะใชวิธีการดังกลาวอยางเปนเอกเทศ      เปนสวนหนึ่งของรายงาน      เพื่อเสริมการ
วิเคราะหเชิงปริมาณ  ผูวิจัยควรจะเลือกผูใหขอมูลที่เปนตัวแทนของประชากรกลุมตาง ๆ ที่เปนเปา
หมายของการวิจัยหรือเลือกกรณีที่สามารถชี้ประเด็นตาง ๆ ไดชัดเจน

    ปญหาของการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเจาะลึกนี้      โดยเฉพาะอยางยิ่งกับบุคคล
ชั้นผูนําในสังคม คือการนัดหมายเขาพบเพื่อการสัมภาษณ  ทั้งนี้เพราะบุคคลในระดับชนชั้นผูนํา
มักมีภารกิจมากมาย และมีกิจกรรมเรงดวนที่ตองทําอยูเสมอ  ผูสัมภาษณจะตองพรอมเสมอใน
การที่จะเขาพบในวันเวลาที่บุคคลเปาหมายสะดวกใหเขาพบ และผูสัมภาษณควรพยายามเก็บ
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ขอมูลใหครบในการพบปะคร้ังแรก  เพราะความประทับใจ และความรูสึกตาง ๆ ของบุคคลเหลานี้
ในบางเร่ืองบางปญหาจะเปล่ียนแปลงรวดเร็วตามขอมูลหรือขาวสารใหม  ๆ  ที่ไดรับ   นอกจากนั้น
การนัดหมายในคร้ังตอ ๆ ไป  อาจยากยิ่งข้ึนเมื่อผูใหสัมภาษณทราบถึงความนาสนใจ  หรือความ
ไมนาสนใจของปญหาดังกลาว หรือมีภารกิจอ่ืนที่คิดวาสําคัญยิ่งกวา  หากเปนการเก็บขอมูลที่มิใช
เปนชนชั้นผูนําระดับสูง  แมปญหาดังกลาวจะลดลงอยางมาก  แตก็ไมหมดส้ินไป  เพราะทุกคน
ตางมีภารกิจที่ตองปฏิบัติในแตละวันแมแตผูวางงาน

4. ระบบการศึกษา  และการดําเนินงานโสตทัศนศึกษา   ของโรงเรียนพระนารายณ

  นโยบายโรงเรียนพระนารายณ

   1.  มุงจัดพัฒนา   ปรับปรุงอาคารสถานที่   จัดบรรยากาศ  และส่ิงแวดลอมในโรงเรียน
ใหเอ้ืออํานวยประโยชนการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมทั้งใน และนอกหลักสูตร  เพื่อใหนักเรียน
รูสึกปลอดภัย และมีความสุข

2. มุงอบรมส่ังสอนใหนักเรียนมีความรูคูคุณธรรม    จริยธรรม   และจิตสํานึกอันดี
งาม, สงเสริมใหนักเรียนไดพัฒนาคุณภาพชีวิต  หางไกลจากยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง  มีสุข
ภาพพลานามัยที่ดี  อยูในสังกัดไดอยางเปนสุข

3. มุงพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหมีความรู  ความสามารถ  สรางขวัญกําลังใจ  และ
จัดสวัสดิการอยางเหมาะสม  เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูง
ข้ึน

4. สงเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู  โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญอยางตอเนื่อง  ผูเรียน
สามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มตามศักยภาพของแตละบุคคล และจัดการศึกษาตามหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

5. มุงสงเสริมการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน  การเรียนรูโดยการ
ปฏิบัติจริงจากสถานประกอบการ  สนับสนุนภูมิปญญาชาวบาน  มีการแลกเปล่ียนความรูความ
สามารถ และประสบการณของผูปกครอง ชุมชน และโรงเรียน  เพื่อพัฒนาทองถิ่น และการศึกษา
ของไทย

6. จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  เพื่อพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานการจัดการศึกษาใหเกิดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และรองรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก ตาม พ.ร.บ. 2542
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7. สงเสริมบุคลากรของโรงเรียนใหสามารถผลิตส่ือประสม  มีทักษะการใชเทคโนโลยี
เพื่อการสืบคนขอมูล เครือขาย การเรียนรูเพื่อการเรียนการสอนได  อยางมีประสิทธิภาพ และ
ผูบริหารมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

8. มุงจัดหาทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน  เพื่อสนับสนุนในการจัด
การศึกษา  การบริหารงบประมาณการกํากับติดตาม  ตรวจสอบ  การใชงบประมาณใหคุมคา และ
ประหยัดเหมาะสม

9. สงเสริม และพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับคนพิการ
และเด็กดอยโอกาสทางการศึกษา  ใหไดมีโอกาสเขาศึกษาในสถานศึกษาอยางเต็มศักยภาพ และ
สถานภาพ

    ขอมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

1. ประวัติโรงเรียนพระนารายณ

         “โรงเรียนพระนารายณ” เปนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญของ
กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยูที่ตําบลทาศาลา  อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี
หางจากศาลากลางจังหวัดลพบุรี  ออกไปตามเสนทางถนนพหลโยธิน ประมาณ 3 กิโลเมตรเศษ
มีเนื้อที ่56 ไร 3 งาน 26 ตารางวา

          ผูที่คิดริเร่ิมกอตั้งโรงเรียนข้ึนคือ นายชงค  วงษขันธ และนายสุพจน  วัฒนประดิษฐ
ตอมา  นายเจริญ  เจริญทรัพย,  พันเอก(พิเศษ) วิเชียร  ออนนุช,  นายประวัติ (ยง) งามพันธุดิศร
และคณะกรรมการชุดหนึ่งดําเนินการจัดหาซื้อที่ดินในทองที่ตําบลทาศาลา  อําเภอเมือง  จังหวัด
ลพบุรี  ซึ่งเปนที่ตั้งของโรงเรียนในปจจุบัน  ตอมานายโชดก  วีรธรรมพลูสวัสดิ์  ผูวาราชการจังหวัด
ลพบุรี  ไดยื่นเร่ืองขอจัดตั้งโรงเรียนตอกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งตอนแรกใชชื่อวา “โรงเรียนพิบูล 2”
แตทางคณะกรรมการเห็นวา  ควรใชชื่อเดิมของโรงเรียนประจําจังหวัดลพบุรี  จึงไดขอตั้งชื่อ
โรงเรียนไปยังกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ และไดประกาศจัดตั้งโรงเรียนข้ึน  เมื่อวันที่
8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2523 โดยใชชื่อวา “โรงเรียนพระนารายณ”

          หลังจากนั้นไดมีการกอสรางอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงแฝก  จํานวน 5
หองเรียน ทําถนนหินลูกรัง  ถมที่ และปรับปรุงพื้นที่  สรางอาคารเรียนชั่วคราว 20 หองเรียน  บาน
พักครู 3 หลัง  หองน้ํา – หองสวม 2 หลัง  ตลอดจนมีผูบริจาคสมทบอีกเปนจํานวนมาก
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    ในป พ.ศ. 2524 โรงเรียนไดรับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา  กอสรางอาคาร
เรียน 318ค  จํานวน 2 หลัง  อาคารโรงฝกงาน 2 ยนูิต  บานพักครู 1 หลัง  หองน้ํา หองสวม 2 หลัง
และอาคารเรียนชั่วคราว 18 หองเรียน  อีกทั้งยังไดรับเงินบริจาคจากผูปกครองนักเรียน และผูมีจิต
ศรัทธาจํานวนหนึ่ง  จึงสามารถสรางอาคารเรียนไดสําเร็จ และรับนักเรียนเขาเรียนไดจํานวน 40
หองเรียน

    ป พ.ศ. 2525 จํานวนนักเรียนมีเพิ่มข้ึนถึง 2,984 คน  ซึ่งตองใชหองเรียนทั้งหมด
จํานวน 60 โรงเรียนไดรับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษาสรางอาคาร 318ค  อีก 1 หลัง    โรงฝก
งาน 1 ยนูิต  บานพักครู 1 หลัง  บานพักภารโรง 1 หลัง  หองน้ํา หองสวม 1 หลัง และไดรับบริจาค
เปนวัสดุสรางสนามบาสเกตบอลจากนายพีรศักดิ์  ศิริพานิชกร  เปนเงิน 100,000 บาท  นอกจากนี้
ยังมีคณะครู – อาจารย นักเรียน ผูปกครอง และผูมีจิตศรัทธา รวมกันบริจาคสรางศาลารวมใจอีก
1 หลัง  ราคาประมาณ 200,000 บาท

    ป พ.ศ. 2529 โรงเรียนพระนารายณ  สมาคมผูปกครอง และครูโรงเรียน
พระนารายณ  กลุม ส.ว.น.พ. และผูมีจิตศรัทธา  ไดรวมกันสรางหอพระพุทธรูปประจําโรงเรียน
เพื่อเปนการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ที่ตองการใหมีพระพุทธรูปประจําสถานศึกษา
และเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 5 รอบ  ไดรับเงินบริจาคเปนคากอสรางทั้งส้ิน 178,250 บาท  โดย
ตั้งชื่อหอพระนี้วา “หอพุทธนวมินทร”

    ป พ.ศ. 2531 สรางอาคารเรียน 316ล เพิ่มอีก 1 หลัง งบประมาณ 4,540,000 บาท
    ป พ.ศ. 2533 สรางโรงฝกงานเพิ่มอีก 1 หลัง
    ป พ.ศ. 2535 สรางบานพักผูบริหาร 1 หลัง บานพักภารโรง 1 หลัง งบประมาณ

584,000 บาท
    ป พ.ศ. 2536 สรางบานพักภารโรง 1 หลัง ในวงเงิน 121,000 บาท และสรางลูว่ิง

มาตรฐานในวงเงิน 500,000 บาท
    ป พ.ศ. 2541 โรงเรียนพระนารายณ  ไดเปดทําการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  โดยเร่ิมรับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 จํานวน 2 หองเรียน
    ปจจุบัน  โรงเรียนพระนารายณมีนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนตน และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  ตามแผนการจัดชั้นเรียน 18 : 18 : 18 / 4 : 4 : 3 รวมจํานวนนักเรียน
2,880 คน  ครู – อาจารย 158 คน  ลูกจางประจํา 14 คน
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        ประกอบดวย
          1.  อาคารสถานที่

         1.1 ที่ดิน จํานวน 56 ไร 3 งาน 26 ตารางวา
         1.2 อาคารเรียน 4 หลัง
         1.3 อาคารเรียนชั่วคราว 3 หลัง (ขออนุญาตร้ือถอนแลว)
         1.4 อาคารโรงฝกงาน 8 หนวย
         1.5 หองน้ํา – หองสวม 8 หลัง
         1.6 โรงอาหารชั่วคราว 1 หลัง
         1.7 หอประชุม 005/2523 1 หลัง
         1.8 ศาลาประชาสัมพันธ 1 หลัง
         1.9 เรือนเพาะชํา 1 หลัง

   1.10 บานพักผูบริหาร 1 หลัง
         1.11 บานพักครู 10 หลัง
         1.12 บานพักภารโรง   4 หลัง

   2.  สภาพท่ัวไปในปจจุบัน

         โรงเรียนพระนารายณ  ตั้งอยูที่ตําบลทาศาลา  อําเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี
เพื่อใหการปฏิรูปการศึกษาดําเนินไปอยางถูกตอง  จึงไดสํารวจสภาพทั่วไปของชุมชนทาศาลา
เพื่อนํามาทําใหแผนปรับปรุงโรงเรียนตามวิธีการปฏิรูปการศึกษาในระดับโรงเรียน  ซึ่งพบวา
ประชากรสวนใหญมีอาชีพรับจาง  จึงทําใหรายไดของประชากรโดยเฉล่ียแลว ประมาณ 20,000
บาท/คน/ป  นับวาอยูในระดับคอนขางต่ํา  ทั้งนี้เนื่องจากวาประชากรสวนใหญในชุมชนทาศาลา
จบการศึกษาในข้ันต่ํา  กลาวคือสวนใหญจะจบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที ่ 4 ซึ่งในชุมชนนี ้  มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาเพียง 3 โรงเรียน และมีโรงเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาเพียง 1 โรงเรียนเทานั้น  ซึ่งสมควรจะไดรับการปรับปรุง  สงเสริมเพื่อเปนการ
ยกระดับการศึกษาใหสูงข้ึน  อันจะสงผลใหสภาพเศรษฐกิจ และสังคมดีข้ึนกวาเดิม

         ดังนั้น   ชุมชนในตําบลทาศาลา   จึงมีบทบาท  และความสําคัญอยางยิ่งในการ
ปฏิรูปการศึกษา  เพราะการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียน  จะตองมีการกระจายอํานาจการบริหาร
ในการศึกษาไปสูโรงเรียน  เพื่อใหทองถิ่น และชุมชน  มีสวนรวมในการบริหาร  การพัฒนาหลัก
สูตร  การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  พัฒนาคานิยม และเรียนการดํารงชีวิตตามธรรมชาติ  ตลอด
จนการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติใหสอดคลองกับโลกยุคโลกาภิวัฒน  โดยถือวาการพัฒนาโรงเรียน
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และสถานศึกษา  เปนสวนสําคัญยิ่งในการพัฒนาทองถิ่น และเปนสวนหนึ่งของการนําความเจริญ
ทางดานเศรษฐกิจไปสูทองถิ่น  อันจะทําใหการปฏิรูปการศึกษาเปนพื้นฐานสําคัญในการยกระดับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ไปสูความเลิศ และเปนพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ทองถิ่น และประเทศชาติตอไป

   ขอมูลเกี่ยวกับบุคลากร

   บุคลากร
    จํานวนครู
    ปริญญาโท 11 คน
    ปริญญาตรี           143 คน
    อนุปริญญาตรี   4 คน
    รวม           158 คน

     จํานวนนักเรียนปการศึกษา 2545

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปที ่1 720
มัธยมศึกษาปที ่2 413 427 840
มัธยมศึกษาปที ่3 431 156 887
มัธยมศึกษาปที ่4 160
มัธยมศึกษาปที ่5 57 103 160
มัธยมศึกษาปที ่6 60 61 121

รวม 2,880

  จํานวนลูกจางประจํา
  นักการภารโรง 10 คน
  ยาม   2 คน
  พนักงานขับรถ   2 คน
  รวม 14 คน
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   วิสัยทัศนของโรงเรียน

   วิสัยทัศนของโรงเรียนพระนารายณ

    โรงเรียนพระนารายณ  จัดการศึกษารวมกับชุมชนอยางเปนระบบ  เพื่อพัฒนาผูเรียนให
มีคุณภาพทั้งดานรางกาย  อารมณ  จิตใจ  สติปญญา   มีความรูความสามารถดานวิชาการ และ
วิชาชีพ  เปนบุคคลแหงการเรียนรู มีคุณธรรม จริยธรรม เห็นคุณคาทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม
ภูมิปญญาไทย  กาวทันเทคโนโลยี และสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

   พันธกิจ
    พัฒนาผูเรียน ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมีความเปน

ไทย มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ

   เปาหมาย
1. ใหผูเรียนมีความคิดสรางสรรค ใฝรู ใฝเรียน รักการอาน รักการเขียนและรักการ

คนควา  แสวงหาความรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
2. ใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธ-

ศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมอันพึงประสงค
3. ใหผูเรียนมีความเขาใจ และภาคภูมิใจในวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณ ีและ

เห็นคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น  สามารถดํารงชีวิตไดอยางสรางสรรค
4. ใหผูเรียนมีความรูอันเปนสากล  รูเทาทันการเปล่ียนแปลง และความเจริญกาวหนา

ทางวิทยาการ  มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี  ปรับวิธี
การคิด วิธีการทํางานไดเหมาะสมกับสถานการณ

5. ใหผูเรียนมีความรักประเทศชาติและทองถิ่น  มุงทําประโยชน และสรางส่ิงที่ดีงาม
ใหสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข

6. ใหผูเรียนไดมีสวนรวมกิจกรรมสงเสริมการศึกษา  การประกอบอาชีพ  รวมกับ
ชุมชนตามศักยภาพของตนเอง

7. ใหผูเรียนรักการออกกําลังกาย  ดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
8. ใหผูเรียนมีจิตสํานึกในการอนุรักษภาษาไทย ศิลป วัฒนธรรมประเพณ ีกีฬา

ภูมิปญญาไทย
9. ใหผูเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษส่ิงแวดลอม  การประหยัด

ทรัพยากรและพลังงาน
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   คุณลักษณะท่ีพึงประสงค
    1.  มีความรับผิดชอบตอตนเอง
    2.  เปนบุคคลแหงการเรียนรู
    3.  มีระเบียบวินัย
    4.  หางไกลยาเสพติดและโรคเอดส
    5.  มีความซื่อสัตย ประหยัดอดออม
    6.  มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย และระบอบประชาธิปไตย
    7.  รูจักดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
    8.  มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ
    9.  เห็นคุณคาความสําคัญของงาน และอาชีพสุจริต
    10. ตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษส่ิงแวดลอม  การประหยัดทรัพยากร และ

พลังงาน 
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   พันธกิจและแผนยุทธศาสตร
    โรงเรียนมีแผนพัฒนา และจุดเนนที่กําหนดข้ึนระหวางปการศึกษา 2545 ดังนี้
    1.  จุดเนนดานอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ
    2.  จุดเนนดานบุคลากร
    3.  จุดเนนดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
    4.  จุดเนนดานบริการ และการจัดการ

   จุดเนนดานอาคารสถานท่ีและวัสดุอุปกรณ
    พัฒนาอาคารสถานที่ใหอยูในสภาพแข็งแรง และเหมาะสมแกการเรียนรู  จัด

บรรยากาศและสภาพแวดลอมใหเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด รมร่ืน สวยงาม เนนจัดหาวัสดุ
อุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย และพัฒนาหองสมุดใหไดมาตรฐาน และเปนศูนยกลางแหง
การเรียนการสอน

   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
    โรงเรียนมีอาคารเรียน อาคารประกอบ พรอมที่จะใหบริการทางการศึกษา มีบรรยากาศ

และสภาพแวดลอมที่ดี  เอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนการสอน  กอใหเกิดความมั่นใจแกนักเรียน
ครู – อาจารย และผูปกครอง และชุมชน  มีวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนที่ทันสมัย  มีหองสมุดที่
ไดมาตรฐาน และเปนศูนยกลางแหงการเรียนรู

   แผนการดําเนินงานตามจุดเนน

ยุทธศาสตร ปการศึกษา 2545
1. จัดสราง จัดหา ปรับปรุง

ซอมแซมอาคารเรียน
      อาคารประกอบ ใหพอเพียง
      และเหมาะสมเปนปจจุบัน

1. พัฒนาอาคารเรียนใหสวยงาม
2. พัฒนาโรงอาหารใหไดมาตรฐาน
3. พัฒนาสํานักงานหมวดวิชาทุกหมวดวิชา
4. พัฒนาสํานักงานบริหารทุกฝาย

2. จัดหาวัสดุอุปกรณการ
เรียนการสอนใหพอเพียง
เหมาะสม และทันสมัย

1. พัฒนาหองปฏิบัติการภาษาใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ
2. พัฒนาหองศูนยส่ือการเรียนการสอนใหครบทุกหมวดวิชา
3. มีส่ือวิดีทัศนที่ใชในการเรียนการสอนจํานวน 30 รายวิชา
4. หองเรียนสีเขียวเปดบริการแกนักเรียนใน

โรงเรียนและชุมชนตลอดเวลา
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ยุทธศาสตร ปการศึกษา 2545
3. จัดสรางปรับปรุงพัฒนา

ระบบสาธารณูปโภคให
เพียงพอ เหมาะสมกับ
การใชประโยชน

1. ซอมบํารุงถนนในบริเวณโรงเรียนใหอยูในสภาพที่ดีอยูเสมอ
2. ซอมบํารุงอุปกรณดับเพลิงใหอยูในสภาพที่ดีและใชการได
3. ซอมบํารุงที่ดื่มน้ําและที่กรองน้ําทุกที่ใหอยูในสภาพที่ดีอยู

เสมอ
4. จัดบรรยากาศและส่ิงแวด-

ลอมใหเปนระเบียบเรียบ
รอย สะอาด รมร่ืน และ
สวยงาม  โดยใชกระบวน

      การ ISO 14001

1. พัฒนาปรับปรุง ISO 14001
2. จัดระบบการจราจรใหเปนระเบียบ โดยมีเคร่ืองหมายจราจร

ที่ชัดเจน
3. ปรับปรุงปายคําขวัญ คําสุภาษิต หรือปายใหความรูติดตาม

ตนไม
4. ปรับปรุงหองน้ําหองสวมทั้งของครู และนักเรียนใหสะอาด

และไมมีกล่ินเหม็น
5. ทําปายนิเทศใหมีประโยชนและนาสนใจ

5. ปรับปรุงพัฒนาหองสมุด
โดยขยายพื้นที่ใหบริการ
เพิ่มข้ึน

1. ใหบริการผูปกครองนักเรียนและบุคคลภายนอกยืมหนังสือ
ได

2. พัฒนาหองสมุดเสียงใหเพิ่มมากข้ึนอีก
3. ปรับปรุงหนังสือที่ชํารุดใหอยูในสภาพที่ใชไดอยูเสมอ

  จุดเนนดานบุคลากร
  พัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถ เจตคติ ความเชื่อ วิสัยทัศน และบทบาทของครู –

อาจารย ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหนาที่ทั้งรูปแบบ เนื้อหา วิธีการ และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  จูงใจใหบุคลากรไดรับการพัฒนาอยูสม่ําเสมอ อยางนอยปละ 2 คร้ัง  สงเสริมใหไดรับ
สวัสดิการที่เหมาะสม  เพื่อสรางขวัญกําลังใจ และความมั่นคงในอาชีพครู

   บุคลากรมีความรู ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ วิสัยทัศน เกิดขวัญกําลังใจ ทุมเท
เสียสละ และมุงมั่นปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพ
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   แผนการดําเนินตามจุดเนน

ยุทธศาสตร ปการศึกษา 2545
1. พัฒนาบุคลากรอยาง

ตอเนื่อง จริงจัง และหลาก
หลายทั้งรูปแบบวิชาการ
และเนื้อหา

1. จัดประชุมทําแผนปฏิบัติการประจําป
2. จัดประชุมสัมมนาเร่ืองการจัดทําหลักสูตรทองถิ่น (ตอเนื่อง)
3. จัดประชุมอบรมครูดานคุณธรรม
4. จัดประชุมเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา (เพิ่มเติม)
5. จัดประชุมสัมมนาเร่ืองการวิจัยในชั้นเรียน (ตอเนื่อง)
6. มีการประกันคุณภาพภายนอก
7. สงครูเขาประชุมอบรมที่เห็นวาเปนประโยชนจริง ๆ ที่หนวย

งานอ่ืนจัดข้ึน
8. จัดศึกษาดูงานทั้งโรงเรียน 1 คร้ัง

2. จัดสวัสดิการ และกิจกรรม
สรางขวัญกําลังใจแก

      บุคลากรในรูปแบบ และ
      วิธีการที่หลากหลาย
      สม่ําเสมอ และทั่วถึง

1. จัดสวัสดิการเงินกูใหมากข้ึน
2. จัดสวัสดิการคารักษาพยาบาล
3. จัดกิจกรรมอวยพรวันเกิด
4. จัดกิจกรรมวันสงทายปเกาตอนรับปใหม
5. เยี่ยมไขครู บิดา มารดา บุตรธิดา และสาม ีภรรยา
6. พิจารณาความดีความชอบ
7. จัดกิจกรรมสรางสรรคกับหนวยงานอ่ืน
8. จัดทัศนศึกษา
9. ยกยองครูที่มาปฏิบัติงานโดยไมมีวันลา

   จุดเนนดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
    พัฒนาหลักสูตรทุกกลุมวิชา ปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนย

กลาง  พัฒนาการเรียนการสอนทั้งวิชาสามัญ และวิชาชีพ  ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม
พัฒนาบุคลิกภาพ และสรางภูมิคุมกันจากสารเสพติด และโรคเอดส พัฒนารูปแบบ และวิธีการ
วัดผลประเมินผล  ตลอดจนสรางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหเปนที่ยอมรับ
ของคนโดยทั่วไป
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   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
   นักเรียนมีการพัฒนาทั้งดานสติปญญา รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมเปนผูที่มี

ความรู ความสามารถ ความดี และความสุข  สามารถศึกษาตอ ประกอบอาชีพ ปรับตัว และดํารง
ชีวิตไดอยางเปนความสุข และประสบความสําเร็จในสภาพสังคมของความเปนไทยในสังคมโลก
ยุคโลกาภิวัฒน

   แผนการดําเนินงานตามจุดเนน

ยุทธศาสตร ปการศึกษา 2545
1. พัฒนากระบวนการเรียน

การสอน โดยเนนนักเรียน
      เปนศูนยกลาง (ทุกราย
      วิชา)

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง
พัฒนาใหดีข้ึน

2. อบรมบุคลากรเร่ืองการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียน
เปนศูนยกลางพัฒนาใหดีข้ึน

3. พัฒนาแผนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางพัฒนาใหดี
ข้ึน

2. รณรงคปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรม และคานิยมที่ดี

      งาม พัฒนาสุขภาพ และ
      สรางภูมิคุมกันสารเสพติด
      และโรคเอดสในรูปแบบ
      และวิธีการที่หลากหลาย

1. ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมโดยตรงใหรายวิชา
สังคมศึกษา และรายวิชาอ่ืน ๆ

2. จัดกิจกรรมกีฬาภายใน
3. จัดทําบัตรสุขภาพนักเรียนทุกคน
4. จัดประกันอุบัติเหตุแกนักเรียน

   จุดเนนดานการบริหารและการจัดการ
  พัฒนาการบริหารโรงเรียนใหครอบคลุมภารกิจ รัดกุม คลองตัว เขมแข็ง และทันสมัย

พัฒนาระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหาร  พัฒนาระบบ
การวางแผนการใชแผนเปนเคร่ืองมือในการบริหารงาน  จัดระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานใหมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนสรางระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  เพื่อ
เปนการรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
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   ผลท่ีคาดวาจะไดรับ
    การบริหารงานของโรงเรียนเปนไปดวยความเรียบรอย ราบร่ืน รวดเร็ว บรรลุผลสําเร็จ

ตามความมุงหวังของโรงเรียน

ยุทธศาสตร ปการศึกษา 2545
1. การสรางระบบประกัน

คุณภาพการศึกษาของ
      โรงเรียนเพื่อใหเกิดการ
      ยอมรับในมาตรฐานการ
      จัดการศึกษา

1. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับธรรมนูญ
โรงเรียน

2. พัฒนาคูมือการดําเนินการดําเนินงานของกิจกรรมตาง ๆ
ตามจุดเนนที่กําหนด

2. พัฒนาคูมือการประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร

1.  พัฒนาแบบประเมินผลใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน

3. พัฒนาสํานักงานใหเปน
ระเบียบเรียบรอย สะอาด

      และสวยงาม

1.  พัฒนากิจกรรม 5ส ใหเหมาะสม

   จุดออนของโรงเรียน
    1.  นักเรียนขาดความกระตือรือรน และขาดความสนใจเรียน
    2.  ขาดขอมูลสารสนเทศเพื่อการเรียนรู และขอมูลเกี่ยวกับแหลงการเรียนรู  ที่ผูเรียน

สามารถศึกษาคนควาดวยตนเอง

   จุดแข็งของโรงเรียน
1. นักเรียนมีความสามารถใชภาษาไทย  ในเร่ืองส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพอยูใน

ระดับดี
2. นักเรียนมีความชื่นชม และเขารวมกิจกรรมดานศิลปะ ดนตรี กีฬา ดวยความ

เต็มใจ
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   โรงเรียนมีความคาดหวัง และกําหนดแผนในการพัฒนาโรงเรียนในอนาคตไว
ดังน้ี

   1.  ดานอาคาร และสิ่งกอสราง
   - มีความตองการโรงอาหารที่ไดมาตรฐาน สะอาด ที่นั่งรับประทานอาหารเพียงพอ

สําหรับนักเรียนทุกระดับชั้น
   - หอประชุมที่ขนาดมาตรฐาน  เพื่อใหนักเรียนเขาทํากิจกรรมพรอมกันทุกระดับชั้น

ดานลางหอประชุมสามารถจัดกิจกรรมเอนกประสงคได  อาคารเรียนถาวร 1 หลัง  เพื่อทดแทน
อาคารชั่วคราว  ซึ่งมีเสียงรบกวนบรรยากาศไมเหมาะสมแกนักเรียน

   - ที่จอดรถของบุคลากร  เพื่อความเปนระเบียบ และสวยงามของโรงเรียน

   2.  ดานนักเรียน
   - มีความตองการใหนักเรียนมีความรับผิดชอบ  กระตือรือรน  มีจริยธรรม และ

คุณธรรม  รักความสะอาด  ไมเกี่ยวของกับยาเสพยติด และอบายมุข  มีสุขภาพพลานามัยที่ด ี อยู
ในสังคมไดอยางเปนสุข

   - ใหนักเรียนเห็นคุณคาภูมิปญญาไทย  ทรัพยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดลอม

   3.  ดานหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน
   - จัดหาบุคลากรในทองถิ่นที่มีความสามารถพิเศษทางศิลปะ ดนตรี กีฬา ใหความรู

แกนักเรียน
   - พัฒนาดานการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึน และสอดคลองกับความตองการของ

ชุมชน  โดยเรงพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู
   - จัดทําส่ือการเรียนอยางหลากหลาย  เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรน

ในการเรียนรู
   - แนวคิดจะเปดภาษาที่ 2 ใหนักเรียนไดเลือกเรียน  คือ ภาษาอังกฤษ และภาษา

ญี่ปุน   โดยจางเจาของภาษามาสอน

   4.  ดานบรรยากาศและสิ่งแวดลอม
   - บรรยากาศภายในโรงเรียนใหมีความรมร่ืน สะอาด สวยงาม มีที่นั่งพักผอน

อยางเพียงพอ
   - ปลูกตนไมบนอาคารตามกันสาดทุกอาคารทุกชั้น

- จัดหาแหลงขอมูลเพื่อสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน
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   5.  ดานระบบการบริหาร
   - กําหนดบทบาทหนาที่ และจัดวางตัวใหเหมาะสมกับงานประเมินผลอยางตอ

เนื่อง  ดวยความโปรงใส และยุติธรรม  ตองการขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงาน
   - กระจายงานใหทั่วถึงกับบุคลากรทุกคนทุกฝาย
   - ปรับปรุงงานสารสนเทศใหมีระบบ และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน

   6.  การประกันคุณภาพการศึกษา
   - ยึดหลักการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางที่พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติไว
   - เปนที่ยอมรับศรัทธาของชุมชน และสังคมโดยทั่วไป

   แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

    โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน  พุทธศักราช 2521
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2533)

   โรงเรียนจัดการเรียนการสอน  เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  ทั้งดานสติ
ปญญา รางกาย จิตใจ สังคม เปนผูเห็นความสําคัญของการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  ส่ิงแวดลอม
รูจักคิด  วิเคราะห  มีความคิดรวบยอด  มีเจตคติที่ดี  รักสะอาด  รักการเรียน  มีระเบียบวินัย  มี
ความรับผิดชอบ  มีทักษะที่จําเปนตอการพัฒนาคน  พัฒนาอาชีพ และดํารงชีวิตอยูในสังคมอยาง
มีความสุข

   การกําหนดเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนในแตละรายวิชา  โรงเรียนไดกําหนดเวลาการ
จัดกิจกรรมการเรียนตามหลักสูตร ดังนี้

    ¶ รายวิชาที่มีหนวยการเรียน 0.5 หนวย  ใชเวลา 1 คาบเรียนตอสัปดาห
    ¶ รายวิชาที่มีหนวยการเรียน 1.0 หนวย  ใชเวลา 2 คาบเรียนตอสัปดาห
    ¶ รายวิชาที่มีหนวยการเรียน 1.5 หนวย  ใชเวลา 3 คาบเรียนตอสัปดาห
    ¶ รายวิชาที่มีหนวยการเรียน 2.0 หนวย  ใชเวลา 4 คาบเรียนตอสัปดาห
    ¶ รายวิชาที่มีหนวยการเรียน 2.5 หนวย  ใชเวลา 5 คาบเรียนตอสัปดาห
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    - โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนภาคเรียนละ 100 วัน หรือ 20 สัปดาห ปละ 200 วัน
หรือ 40 สัปดาห

    - โรงเรียนจัดกิจกรรมทางวิชาการ  วันสําคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี การกีฬา  ทัศนศึกษา

    - กิจกรรมตามหลักสูตร  โรงเรียนจัดใหมีกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี และกิจกรรม
ชุมนุมซึ่งมุงเนนใหนักเรียนรักสะอาด  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบตอตนเอง  ตอสังคม

  การประเมินผลในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย

  การประเมินผลการเรียนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปที ่ 6 พอสรุปได
เปนสาระสําคัญ ๆ ดังนี้

  1.  การประเมินผลเปนรายวิชา
  2.  การประเมินผลใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูของแตละรายวิชา
  3.  ประเมินผลทั้งเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน และตัดสินผลการเรียน

งานโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนพระนารายณ

  งานโสตทัศนศึกษา  เปนงานสนับสนุนการเรียนการสอน และงานการบริหารของ
โรงเรียนพระนารายณ  ที่อยูในฝายบริการ  ตั้งอยูที่อาคาร 3 ชั้นลางระหวางหอง 311 – 313
ไดแบงลักษณะของงานที่ดําเนินการออกเปน 3 สวน

  1.  งานหองโสตทัศนศึกษา
  2.  ศูนยโสตทัศนูปกรณ
  3.  ศูนยวีดิทัศน และส่ือเพื่อการศึกษา

  ในแตละสวนของงานนั้น  มีลักษณะของงาน และการใหบริการเพื่อการสนับสนุน
งานการเรียนการสอน และงานกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน  ดังตอไปนี้

งานหองโสตทัศนศึกษา
   1.   ใหบริการใชหองในการจัดการประชุม อบรม สัมมนา ที่จุคนไดประมาณ 150 คน
   2.   ใหบริการใชหองในการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนที่เปนกลุมใหญ 1 – 3

หองเรียน
3. ใหบริการใชหองเรียนในการจัดการเรียนการสอนดวยส่ือวีดิทัศน (โทรทัศนวงจรปด)
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4. ใหบริการจัดการเรียนการสอน การประชุม สัมมนาดวยโสตทัศนูปกรณ เชน
โทรทัศนวงจรปด  เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ สไลด เคร่ืองเสียง และเทคโนโลยีอ่ืน ๆ

5. ใหบริการในการขอใหหองประชุม สัมมนา กับหนวยงานสวนราชการทั้งภาครัฐ และ
เอกชนที่ขอใชเปนชั่วคราว

6. ใหบริการสถานที่ในการจัดตอนรับ กับผูมาเยี่ยมชมโรงเรียน และอ่ืน ๆ
งานศูนยโสตทัศนูปกรณ

1. ควบคุมบริการระบบแสง สี เสียง ใหกับการใชหองโสตทัศนศึกษาเพื่อดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ

2. ตรวจสอบ ควบคุม ซอม บํารุงรักษา จัดหา โสตทัศนูปกรณ และโสตทัศนวัสดุ  ใหมี
สภาพดีสมบูรณ พรอมใหบริการ

3. บริการโสตทัศนูปกรณ  โสตทัศนวัสดุ เพื่อการจัดการเรียนการสอน  การบริหารงาน
กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน

4. รวบรวม ผลิต จัดหา ส่ือและนวัตกรรมใหม ๆ ทางการศึกษา
5. เผยแพรความรู แนวคิด เกี่ยวกับส่ือ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม ๆ ทาง

การศึกษา
6. บริการบันทึกภาพนิ่ง  บันทึกวีดิทัศน  บันทึกแถบเสียง  พรอมการทําสําเนา

แถบบันทึกเสียง วีดิทัศน เพื่อการศึกษา และการจัดการเรียนการสอน
7. บริการรายการโทรทัศนทางสายเคเบิล กับหมวดวิชา ฝาย งานตาง ๆ ในโรงเรียน

ตั้งแตเวลา 07.00 – 16.00 น.

ศูนยวีดิทัศน และสื่อเพื่อการศึกษา

มุงสงเสริมนักเรียน
  1.  ใหรูจักการใชเวลาวางใหเปนประโยชน
  2.  รักการศึกษาหาความรูดวยตนเองจากส่ือฯ
  3.  สงเสริมการเรียนรูที่จะทําใหนักเรียน มีความรู มีผลการเรียนที่ดีข้ึน

ศูนยวีดิทัศนอยูท่ีไหน  มีอะไรในศูนยฯ
  ศูนยวีดิทัศน และส่ือเพื่อการศึกษา  อยูที่อาคาร 3 ชั้นลาง  ระหวางหองโสตทัศนศึกษา

กับหองฝายบริการ  จัดตั้งข้ึนเพื่อ
1. ใหบริการ  การศึกษาหาความรูดวยตนเองจากส่ือวีดิทัศนภายในหองศูนย กับ

นักเรียนโรงเรียนพระนารายณทุกคน  ในคาบวาง และคาบพักกลางวัน
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2. ใหบริการยืมมวนส่ือวีดิทัศน กับนักเรียน ครู – ผูปกครอง ไปใชศึกษาดวยตนเอง
ที่บาน

3. ภายในหองศูนยวีดิทัศน และส่ือเพื่อการศึกษา  ไดติดตั้งเคร่ืองรับโทรทัศนพรอม
เคร่ืองเลนวีดิโอเทป ไวจํานวน 5 ชุด แบงเปน 5 ชองบริการ  เพื่อไวใหบริการกับนักเรียนตามขอ 1

4. โรงเรียนโดยศูนยวีดิทัศนไดดําเนินการจัดหามวนส่ือวีดิทัศนเพื่อการศึกษา  ในราย
วิชาตาง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน และตอนปลาย
ไวใหบริการศึกษาคนควาดวยตนเองอยางหลากหลาย

การใชบริการศึกษาคนควาดวยตนเอง ภายในหองศูนยวีดิทัศน
   1.  เขาใชบริการไดทันทีทุกคร้ังที่หองเปด และมีอาจารยประจําอยูในหองศูนยวีดิทัศน
   2.  ลงชื่อ นามสกุล เพศ ชั้น หอง ในทะเบียนขอใชบริการทุกคร้ัง ทุกคน
   3.  ลงชื่อเร่ืองของวีดิทัศนที่ศึกษาทุกเร่ืองในชองที่กําหนดไว หรือชองหมายเหตุ
   4.  หยิบเอาแตเพียงมวนวีดิทัศนออกจากตู (กลองที่ใสมวนวีดิทัศนหามนําออกมาดวย)
   5.  ผูใดเปนผูหยิบมวนวีดิทัศนออกมา  ผูนั้นตองเปนผูเก็บ  เพื่อจะไดเก็บไมผิดที่เดิม
   6.  โปรดกรอเทปวีดิทัศนกลับกอนนําเขาเก็บทุกคร้ัง
   7.  ปดบานตูทุกคร้ัง  อยาเปดคางไว

การใชบริการยืมมวนสื่อวีดิทัศนไปศึกษาดวยตนเองท่ีบาน
   1.  ติดตอขอยืม และสงคืนมวนวีดิทัศนดวยตนเอง
   2.  จํานวนที่ยืมใหยืมไดไมเกินคร้ังละ 2 มวน
   3.  ยืมไดทุกวันศุกร และใหนําสงคืนในวันจันทร
   4.  ระหวางวันจันทร ถึงวันพฤหัสบดี  บริการใหยืมไดคร้ังละ 1 มวน และนําสงคืน

ในวันถัดไป
   5.  กอนการสอบปลายภาคเรียน 2 สัปดาห และระหวางปดภาคเรียน งดยืม
   6.  การสงคืนมวนวีดิทัศนเกินกําหนด ปรับวันละ 1 บาท ตอ 1 มวน
   7.  มวนวีดิทัศนที่ยืม ชํารุด สูญหาย ตองชดใชในราคามวนละ 300 บาท

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



งานธุรการ งานเทคนิค งานสงเสริมและพัฒนา

- งานประชาสัมพันธ
- งานพัสดุ-ครุภัณฑ
- งานสถิติ
- งานประเมินผลและ
   รายงานผล

- งานกราฟค
- งานซอม/บํารุงโสต
  ทัศนูปกรณ
- งานบริการโสตทัศน-
  งานผลิตส่ือโสตทัศน
- งานถายภาพ

- สํารวจความตองการ
  ของครู
- งานจัดฝกอบรม
- งานวิจัยและพัฒนาส่ือ
  การศึกษา
- งานสนับสนุนการใช
  ส่ือการศึกษา
- งานเผยแพร /
  นิทรรศการ

งานผลิต  / จัดหา
- งานบริการยืม-คืน
- งานบริการศึกษา
   ดวยตนเอง
- งานสถิติการให
  บริการ
- ขอมูลสารสนเทศ
  ส่ือ
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โครงสรางเดิมของงานโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนพระนารายณ

ผูอํานวยการโรงเรียน

         ผูชวยผูอํานวยการฝายบริการ

                                                                               หัวหนางานโสตทัศนศึกษา

           

  

แผนภูมิที่  24  แสดงโครงสราง (เดิม) ของงานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพระนารายณ
                     จังหวัดลพบุรี

คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา

ศูนยวีดิทัศนและส่ือ
เพ่ือการศึกษา
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บุคลากร
    1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา    ม ี  จํานวน  2  คน
          -  ปริญญาตรี    จํานวน  1  คน
          -  นักการภารโรง ชางไฟฟา   1  คน
     2. คณะกรรมการที่ปรึกษา   ประกอบดวย
         2.1  ผูอํานวยการโรงเรียนพระนารายณ

 2.2 ผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยีการศึกษา  หรือศึกษานิเทศดานเทคโนโลยี
การศึกษา

         2.3  ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนฝายบริการ
         2.4  ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ
         2.5  ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนฝายธุรการ
         2.6  ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนฝายปกครอง

                     2.7 หัวหนาหมวดวิชาตาง ๆ ในโรงเรียนพระนารายณ
สถานภาพทางดานโสตทัศนูปกรณ

    งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพระนารายณ   จังหวัดลพบุรี   ในปจจุบันมีสถานภาพทาง
ดานโสตทัศนูปกรณ    ดังนี้

ลําดับที่ รายการ จํานวนหนวย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ
จอฉายชนิดขาตั้ง
จอฉายชนิดแขวนผนัง
เคร่ืองรับโทรทัศนขนาดจอ 25 นิ้ว
เคร่ืองรับโทรทัศนขนาดจอ 20 นิ้ว
เคร่ืองเลนวีดีโอเทป
เคร่ืองฉายสไลด
เคร่ืองเทปซิงโครไนซ
เคร่ืองรับวิทยุพรอมเทปคาสเซท
ชุดเคร่ืองขยายเสียง  100  วัตต

2 เคร่ือง
1 จอ
1 จอ
1 เคร่ือง
20 เคร่ือง
8     เคร่ือง
2 เคร่ือง
1 เคร่ือง
1     เคร่ือง
5     เคร่ือง
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ลําดับที่ รายการ จํานวนหนวย
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33

ชุดเคร่ืองขยายเสียง  150  วัตต
ชุดเคร่ืองขยายเสียง  250  วัตต
ชุดเคร่ืองขยายเสียง  450  วัตต
ชุดเคร่ืองขยายเสียงระบบสเตอริโอ  300  วัตต
เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง ขนาด 8  ชอง
เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง ขนาด 12  ชอง
ชุดไมโครโฟนไรสาย
ไมโครโฟน
ไมโครโฟนชุดประชุมขนาด  6  ที่
ไมโครโฟนชุดประชุมขนาด  12  ที่
ตูลําโพงขยายขนาด   100   วัตต
ตูลําโพงภาคสนาม
กลองถายรูป    S L R  ขนาด 35   มม.
กลองถานรูปอัตโนมัติขนาด 35 มม.
ไฟแฟลชถายภาพ
กลองถายวีดีทัศน
IRD  ชุดรับสัญญาณทางไกลผานดาวเทียมพรอมจานดาว
เทียม
ชุดรับญาณดาวเทียม
จานรับสัญญาณจากดาวเทียมไทยคม  รุน DTH
จานรับสัญญาณจากดาวเทียมชนิดโปรง ขนาด 1.5 เมตร
แทน ถาย Copy  รูป
แทนอัดขยายรูขาว-ดํา
เคร่ืองฉายภาพยนตรขนาด 16 มม.

1 เคร่ือง
2    เคร่ือง
1 เคร่ือง
1 เคร่ือง
2    เคร่ือง
1 เคร่ือง
 4   ชุด
10   ตัว
1    ชุด
1    ชุด
2    ตู
2 ตู
1 ตัว
1 ตัว
1 ชุด
1 ตัว
2 เคร่ือง

1 เคร่ือง
1 จาน
1 จาน
1 อัน
1 อัน
1   เคร่ือง
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งบประมาณ
  งานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพระนารายณไดรับงบประมาณในการบริหารงานและจัดทํา

โครงการ    จากดังนี้
  1.  เงินบํารุงการศึกษา
  2.  เงินบริจาค

สถานท่ีตั้งและพื้นท่ีดําเนินงาน
 ท่ีตั้ง    หอง  311- 313   อาคาร   3
 พื้นท่ีดําเนินงาน   ขนาด 26 x 7  เมตร   แบงเปนสวนตาง ๆ ดังนี้
 1.  หองโสตทัศนศึกษา      เปนหองประชุมและหองฉาย  ขนาดพื้นที่ 18x 7 เมตร  ความ

จุ    150 คน      จํานวน 1   หอง
 2.  หองเก็บอุปกรณ   ขนาดพื้นที่   2 x  3 เมตร   จํานวน  1   หอง
 3.  หองเก็บโตะเกาอ้ี   ขนาดพื้นที่  2 x  7 เมตร   จํานวน  1   หอง
 4.  หองควบคุมและบริการส่ือ   ขนาดพื้นที่  5 x 6  เมตร   จํานวน  1  หอง
 5.  หองปฏิบัติงาน  ขนาดพื้นที่  2 x  4  เมตร   จํานวน   1   หอง

ดังแผนผังที่ 1
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    ทางข้ึน-
ลง

ทางข้ึน-ลง

ทางข้ึน - ลง

แผนผังที่ 1   แสดงพื้นที่ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพระนารายณ

         เวที

หองประชุมและหองฉาย  ทางเดิน

  หองเก็บโตะ – เกาอี้

หองเก็บอุปกรณ หองควบคุม

หองปฏิบัติการ 
               สวนบริการส่ือวีดีทัศนและส่ือเพื่อการศึกษา
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    นอกจากนี้โรงเรียนพระนารายณยังมีหองศูนยการเรียนรู  ตาง ๆ ดังนี้
     1.  หองปฏิบัติการภาษา  (Sound  Lab   Multimedia )  มีวัตถุประสงคดังนี้
                      1.  พัฒนาการเรียนการสอนทักษะฟง-พูดภาษาตางประเทศ
                 2.  พัฒนาศักยภาพการเรียนรูภาษาตางประเทศของนักเรียน
                 3.  ฟนฟูเพิ่มพูนความรูภาษาตางประเทศแกครู-อาจารย

    2. หองศูนยการเรียนการสอนคอมพิวเตอร  ( Computer   Learning   Center  )
จัดใหบริการพัฒนางานดานบริหาร  การสรางส่ือการเรียนการสอน และจัดการเรียนวิชา
คอมพิวเตอร

    3. หองเรียนสีเขียว   ( Green  Learning  Room )  เปนหองเรียนที่จัดอุปกรณการ
สอนเพื่อใหนักเรียนไดทดลอง  ปฏิบัติ และตระหนักความจําเปนในการประหยัดไฟฟาและ
พลังงาน

    4. หองศูนยการเรียนวิชาสังคมศึกษา    จัดใหบริการ  พัฒนาการเรียนรูในหมวด
วิชาสังคมศึกษา  สงเสริมดานจริยธรรมคุณธรรม   การสอนเสริมวิชาพระพุทธศาสนา  การเรียนรู
ทองถิ่นในจังหวัดลพบุรีและพิพิธภัณฑทองถิ่น

   5. หองศูนยวิชาภาษาไทย    จัดใหบริการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย  
บริการหนังสืออานนอกเวลา  และการจัดแสดงผลงานครู-อาจารย และนักเรียนในหมวดวิชา
ภาษาไทย

   6. หองศูนยพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคหกรรม   จัดใหบริการ พัฒนาการเรียน
การสอนวิชาคหกรรม  และจัดแสดงผลงานครู-อาจารยและนักเรียนในสายวิชาคหกรรม

   7. หองศูนยการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร     จัดใหบริการพัฒนาการเรียนดานทักษะ
วิชาคณิตศาสตรแกนักเรียน
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5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

    5.1 งานวิจัยในประเทศไทย

     การศึกษาคนควางานวิจัยในประเทศไทยที่เกี่ยวของกับศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
พบวามีผูทําการวิจัยเกี่ยวกับ   โครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาในหนวยงานตาง ๆ ไว
มากมาย  พอสรุปไดดังนี้

    สุวรรณา  โชติสุกานต (2523) ไดศึกษาบทบาท และฐานะครูโสตทัศนศึกษาในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร พบวา

  1.  บทบาทของครูโสตทัศนศึกษา  คือ  การใหบริการ  และผลิตส่ือการสอน   ตลอดจน
ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการนําส่ือการสอนไปใช

2. ครูโสตทัศนศึกษา คือ ผูที่ใชบริการดานส่ือการสอนมากกวาการผลิตส่ือการสอน
และการใหคําแนะนําในการใชส่ือประกอบการสอน

3. ครูโสตทัศนศึกษาสวนมากไมสําเร็จการศึกษาทางดานโสตทัศนศึกษาโดยตรง
4. ครูสวนมากเห็นคุณคา    และใหความสําคัญของครูโสตทัศนศึกษาวา     เปน

บุคคลที่สามารถชวยเหลือ ใหคําแนะนําในการเลือกการผลิต การนําส่ือการสอนไปใชประกอบ
การสอน

5. ครูสวนมากตองการใหหนวยโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนจัดการฝกอบรม  เพื่อ
แนะนําการผลิต และการใชส่ือการสอน

  สุดใจ ใสสุก (2521)  อเนก  หิรัญ (2521)  แนม  ชินพงศ (2521)  อมรา  ปฐภิญโญบูรณ
(2521) สุนีย  เอ่ียมอดุลย (2522) น้ําทิพย  ไชยสวัสดิ์ (2522) ชนิดา  พิทักษสฤกษดิ์ (2522)
สุทธศรี  ศริ (2523) สมหญิง  กล่ันศิริ (2524) พนม อินวกูล (2527) ศศิธร  วงศเมตตา (2528)
เฉลิม   รอดหลง  (2527)  นงลักษณ   จันทรแสนโรจน  (2529)  ประสงค  พิมล  (2529)  สุนิตยา
ศรีปดถา (2529)  อรทัย   พฤกษวัฒนานนท (2530) ปรีชาพล   เจริญสุข (2531) มิ่งขวัญ
กิตติวรรณกร (2533) อํานาจ  ดวงเพียงราช (2533) และดวงใจ  อรุณทัต (2536) มีความเห็น
สอดคลองกันโดยสรุปไดดังนี้

1. ปญหาในการใชส่ือการสอนของครู   คือ   ขาดงบประมาณสําหรับการผลิต   และ
ไมมีเวลาในการผลิต

2. การดําเนินงานศูนยวิชาการ หรือศูนยส่ือการศึกษาควรมุงเนนองคประกอบที่สําคัญ
2 ประการ คือ
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        2.1 ทรัพยากรบริหารประกอบดวยบุคลากร  งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ และอาคาร
สถานที่

2.2 กระบวนการบริหารประกอบดวยการวางแผน     การจัดองคการ    การให
บริการ  การประสานงาน  การติดตาม และประเมินผล  โดยคํานึงถึงหลักการ  มาตรฐานของศูนย
วิชาการ  สภาพแวดลอมในการจัดการศึกษา และความเปนไปได

   3.  การจัดหาส่ือการสอน    ควรใหตรงกับจุดมุงหมาย  เพื่อแกปญหาในเนื้อหาวิชาที่
สอนยาก
               4.   ศูนยวิชาการ    หรือศูนยส่ือการศึกษาระดับกลุมโรงเรียน     ไดรับส่ือการสอนจาก
กรมตนสังกัดไมตรงกับความตองการของครู  ดานบริการประสบปญหาขาดพาหนะในการเดินทาง
ขาดความเอาใจใสจากผูบริหารศูนย  วิธีการประชาสัมพันธไมด ี ครูไมสนใจใชบริการ  สวนครูที่ใช
บริการก็มักจะไมปฏิบัติตามระเบียบการดําเนินงานของศูนยวิชาการหรือศูนยส่ือการศึกษา  ซึ่งมี
ผลตอการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพ

 5.  องคประกอบที่สัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาตางๆ คือแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์การไดรับบริการ ส่ือการเรียนการสอนจากครู  ความคาดหวังในการศึกษาของนักเรียน
และสุขภาพของนักเรียน

6. ในการเรียนการสอนกลุมสรางเสริมประสบการณชีวิตนั้น       ครูเปนผูกระทํา
กิจกรรมระหวางการเรียนการสอนรอยละ 54.52 ของเวลาระหวางที่มีการเรียนการสอน และ
นักเรียนกระทํากิจกรรม รอยละ 19.20 ของเวลาทั้งหมด

7. การศึกษาปญหาการจัดการศึกษาชั้นเด็กเล็กในทองถิ่น   ที่ใชภาษาอ่ืนมากกวา
ภาษาไทย  พบวา ส่ิงที่เปนปญหามากที่สุด คือ การนิเทศส่ือการเรียนการสอน

8. รายการโทรทัศน และหนังสือพิมพรายวันมีผลตอการใชภาษาของนักเรียน
9. แหลงความรูชุมชนที่ไดรับการสงเสริมใหนํามาใชในการเรียนการสอน ไดแก

หองสมุด  ศูนยส่ือการศึกษา และแหลงที่มีกิจกรรมการศึกษาตาง ๆ
10. สภาพปจจุบัน และปญหาของศูนยส่ือการศึกษา  กลุมโรงเรียนเอกชน  ควรมี

บุคลากรที่ทําหนาที่ภายในศูนยส่ือโดยเฉพาะบุคลากรควรมีคุณสมบัติที่เหมาะสม  สถานที่ตั้งควร
ตั้งอยูในสถานที่ที่เปนศูนยกลาง  ผูที่รับผิดชอบหนาที่ในศูนยส่ือควรมีการติดตอประสานงานกัน
ทั้งภายใน และภายนอกศูนยส่ือการศึกษา  ควรมีการประชาสัมพันธงานที่เกี่ยวของกับศูนยส่ือการ
ศึกษาใหมากกวาที่เปนอยู  ควรมีงบประมาณสําหรับศูนยส่ือการศึกษากลุมโรงเรียนเอกชน  เพื่อ
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ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของศูนยส่ือ และตรงกับความตองการของผูใชทั้งในกรุงเทพ และ
สวนภูมิภาค

     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2529)  ศึกษาประสิทธิภาพของการ
มัธยมศึกษา  พบวา  ในดานการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาใหแกโรงเรียนมัธยมศึกษานั้น  ยัง
มีความไมเสมอภาค  เมื่อวิเคราะหจําแนกตามภูมิศาสตร พบวา  อัตราสวนนักเรียนตอพื้นที่โรง
เรียน  อัตราสวนหองเรียนตอนักเรียน  อัตราสวนนักเรียนตอหองสมุดตลอดจนหนังสือ และส่ือการ
เรียนการสอนนั้น  โรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนระดับตําบลหรือโรงเรียนเอกชนจะมีอัตราสวนที่ดี
กวา  เพราะมีจํานวนนักเรียนที่มาใชบริการนอยกวา

    พินิจ  แสงแกว (2530 : จ) ไดทําการวิจัยเร่ือง “การศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้ง
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ของศูนยอํานวยการแพทยพระมงกุฎเกลา” ผลการวิจัยสรุปไดวา
ผูบริหาร  แพทย  พยาบาล และเจาหนาที่สวนใหญยังขาดความรูในเร่ืองการใชส่ือการสอน และ
การใชโสต-ทัศนูปกรณ และมีความคิดเห็นวา  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาควรมีฐานะเปนหนวยงาน
เอกเทศ สถานที่ควรตั้งอยูที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เพราะมีความพรอมทางดาน
โสตทัศนูปกรณมาก

   คมสัน  โพธิสุวรรณ (2530 : 128 – 132) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาความพรอมใน
การจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
สํารวจสถานภาพของเทคโนโลยีทางการศึกษา  ตลอดจนความตองการความคิดเห็นของผูบริหาร
อาจารยสอน และเจาหนาที่โสตทัศนศึกษา   ในโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา  ที่มีตอศูนย
เทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อเปนแนวทางในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา

   ผลการวิจัยสรุปไดวา  ผูบริหาร และอาจารยผูสอนสวนใหญมีความคิดเห็นที่สอดคลอง
ตองกันวา  จําเปนที่จะตองมีศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อเปนศูนยกลางในการบริการแก
อาจารย และนักเรียน  แตการประสานงานตาง ๆ ยังไมดีพอ  จึงทําใหมีอาจารยมารับบริการอยูใน
เกณฑนอย  ทั้ง ๆ ที่มีโสตทัศนวัสดุ และโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ที่คอนขางพรอมที่จะใหบริการ
อาจารยสวนใหญยังขาดความเขาใจถึงลักษณะงานเทคโนโลยีทางการศึกษา  ทั้งนี้ เนื่องจาก
บุคลากรที่ทําหนาที่อยูในสวนของฝายโสตทัศนศึกษาไมมีผูที่สําเร็จการศึกษาทางดานโสตทัศน-
ศึกษา หรือศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษามากอนเลย
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    นอกจากนี้ยังไดใหขอเสนอแนะที่สําคัญ ๆ ไวดังนี้

                                1.  ควรนําปญหาจากการวิจัยดังกลาวมาเปนขอมูลเพื่อพัฒนา  และปรับปรุงระบบ
งานเทคโนโลยีทางการศึกษาใหสอดคลองกับความคิดเห็น   และความตองการของบุคลากรที่
เกี่ยวของ

 2.  การดําเนินการจัดตั้งโครงการเทคโนโลยีทางการศึกษา  ควรไดมีการศึกษาวิจัย
เพื่อหารูปแบบโครงสราง และองคประกอบที่สมบูรณ  เพื่อกําหนดเปนแผนแมบท (Master Plan)
โดยอาศัยขอมูลจากนักวิชาการ และผูเชี่ยวชาญเฉพาะในแตละดาน

    สราวุธ    ศิริสุขประเสริฐ  (2531 : 82 – 84)  ไดศึกษา  โครงการจัดตั้งศูนยส่ือแบบ
คอนซอเตียมสําหรับกลุมโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดเพชรบูรณ จุดมุงหมายเพื่อศึกษา
สถานภาพทางเทคโนโลยีทางการศึกษา  ปญหาการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของอาจารยใน
กลุมโรงเรียน  ความตองการ  ความคิดเห็นของผูบริหาร  ครูผูสอน  ในการจัดตั้ง และการบริการ
ของศูนยส่ือ  เพื่อเสนอโครงการการวิจัย และจัดตั้งศูนยส่ือแบบคอนซอเตียมสําหรับกลุมโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  ผลการวิจัยพบวา  สถานภาพทางโสตทัศนศึกษาของกลุมโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ  สวนใหญสภาพดี  มีปริมาณส่ือเพียงพอกับความตองการอุปกรณที่
มีมากไดแก  เคร่ืองบันทึกเสียง  ไมโครโฟน และเคร่ืองขยายเสียง  บุคลากรเห็นความสําคัญของ
งานโสตทัศนศึกษา  ความตองการส่ือของครูผูสอนอยูระดับปานกลาง  ส่ือที่ตองการมากที่สุดคือ
ชุดการสอน  บทเรียนสําเร็จรูป  ของจริง  เคร่ืองฉายสไลด  ส่ือที่ใชบอยที่สุดคือ ของจริง  กระเปา
ผนัง  แผนภาพ  แผนที่ และหุนจําลอง  ปญหาการใชโสตทัศนูปกรณคือขาดงบประมาณ  ส่ือไม
เพียงพอในการใหบริการ  ไมมีเจาหนาที่บริการส่ือ การจัดบริการของศูนยส่ือ  ควรเผยแพรส่ือให
ทราบ  ใหยืมส่ือที่โรงเรียนตาง ๆ ไมม ี  จัดหา  เลือก  ประเมินส่ือ  ผลิตส่ือใหเพียงพอกับความ
ตองการ  บุคลากรเห็นดวยตอโครงสรางศูนยส่ือ และสนับสนุนในการจัดตั้งศูนยส่ือสําหรับกลุมโรง
เรียน  โดยกําหนดระยะการดําเนินการ 3 ป  สถานที่ตั้งศูนยส่ือควรแยกออกมาอิสระ  อยูในศูนย
กลางการติดตอระหวางโรงเรียนในกลุม  การบริหารงานใหข้ึนอยูกับศูนยบริหารทางวิชาการกลุม

    ทรงชัย    ลิมปพฤกษ  (2532  :  158) ไดทําการวิจัยโครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีทาง
การศึกษาของสํานักงานเขตบางเขน  ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

1. ผูบริหารโรงเรียน   และอาจารยผูสอนเห็นดวยวา     งานเทคโนโลยีทางการศึกษามี
ประโยชนมาก  ทําใหประหยัดเวลาในการสอน และทําใหผูเรียนสนใจบทเรียน และเขาใจดีข้ึน

2. อาจารยผูสอนสวนมากใชโสตทัศนูปกรณประกอบการสอนบางเปนคร้ังคราว
เนื่องจากไมมีเวลาพอที่จะเตรียมอุปกรณไดทุกคร้ังที่มีชั่วโมงสอน
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3. ครูโสตทัศนศึกษาเห็นวา ปญหาเกี่ยวกับการบริหารงานเทคโนโลยีทางการศึกษา
คือ การขาดงบประมาณในการดําเนินงานส่ือการสอน  สถานที่เฉพาะสําหรับหนวยงานส่ือการ
สอน และครูในโรงเรียนบางสวนไมใชส่ือประกอบการสอน

4. อาจารยผูสอนสวนใหญใชส่ือการสอนปานกลางโดยการชวยตนเองและส่ือ
การสอนที่เคยใชสวนใหญไดมาจากการผลิตดวยตนเอง  ความตองการใชโสตทัศนูปกรณแตละ
ชนิดของอาจารยผูสอนอยูในระดับปานกลาง

5. ผูบริหารโรงเรียน    อาจารยผูสอน   และครูโสตทัศนศึกษา     เห็นดวยกับขอเสนอ
เบื้องตนของโครงสราง  หนาที่ และองคประกอบของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา และใหความ
สําคัญในเร่ืองบุคลากร  โดยเห็นดวยวาผูทําหนาที่บริหารงานศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  ควร
พิจารณาจากผูที่มีความรู หรือมีประสบการณดานเทคโนโลยีทางการศึกษาเปนอันดับแรก

6. ผูบริหารโรงเรียน   อาจารยผูสอน  และครูโสตทัศนศึกษาเห็นดวยวา  ควร
สนับสนุนการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาของสํานักงานเขตบางเขนข้ึน โดยมีความคิดเห็น
สอดคลองกับแนวคิดในการจัดรูปแบบโครงสราง หนาที่ และองคประกอบของศูนยเทคโนโลยีทาง
การศึกษาที่ผูวิจัยไดเสนอไว และมีความมั่นใจวาจะเกิดประโยชนตอการพัฒนาการสอนของโรง
เรียนตาง ๆ ทั้ง 31 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตบางเขนไดจริง

    สงวน   โขงรัตน  (2532 : 127  –  128)  ไดทําการวิจัยเร่ือง “การศึกษาสภาพปจจุบัน
และความตองการศูนยส่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ” ผลการวิจัยสรุปไดวา  มหาวิทยาลัย
สงฆยังไมมีหนวยงานที่ทําหนาที่ดานโสตทัศนศึกษาโดยตรง การใหบริการดานโสตทัศนศึกษาสวน
มากเกี่ยวกับการใหยืม และการใชเคร่ืองมืออุปกรณโสตทัศนตาง ๆ ที่สําคัญคือ การขาดงบ
ประมาณในการผลิต และจัดหาส่ือการสอน และจากความคิดเห็นจากผูบริหาร  ผูสอน ผูเรียน และ
เจาหนาที ่ ตองการใหมีการจัดตั้งศูนยส่ือการศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ  โดยควรมีอาคารเปน
เอกเทศ  ตั้งอยูในสถานที่ที่สะดวกตอการติดตอการใชบริการ และเปนหนวยงานสังกัดกองบริการ
ศึกษา

    นพรัตน   ชูไสว  (2533  :  90  –  91)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  “โครงการจัดตั้งศูนยส่ือทาง
การศึกษา” ผลการวิจัยสรุปไดวา ครู – อาจารย ประสบปญหาในการใชโสตทัศนูปกรณ เชน การ
ขาดงบประมาณในการจัดหาโสตทัศนูปกรณมีจํานวนจํากัด  เจาหนาที่รับผิดชอบมีไมเพียงพอ
และมีความคิดเห็นวา สถานที่จัดตั้งศูนยส่ือทางการศึกษาควรเปนหนวยงานเอกเทศและอยูใน
ความดูแลของผูชวยผูอํานวยการฝายบริการ
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   นิภาภรณ    จันทรทิพย (2530, อางถึงในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
2533 : 235) อางอิง ไดศึกษาการจัดตั้งศูนยวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา   เขตการศึกษา 9  ผลการวิจัยพบวา  การดําเนินงานของหองสมุด และโสตทัศนศึกษาใน
โรงเรียนขนาดเล็กสวนมากมีสภาพการบริหารงาน  การดําเนินงาน และการใหบริการ และการใช
บุคลากรรวมกัน  โรงเรียนขนาดกลางสวนมากมีสภาพการบริหารงาน  การดําเนินงาน และการให
บริการรวมกัน  แตสภาพการใชบุคลากรจะแยกกัน  สวนโรงเรียนขนาดใหญสวนมาก  มีสภาพการ
บริหารงาน  การดําเนินงาน และการใชบุคลากรของหองสมุด และโสตทัศน-ศึกษาแยกจากกัน  แต
การใชสถานที่  เคร่ืองอํานวยความสะดวก และเจาหนาที่พิมพดีดรวมกัน และมีสภาพการให
บริการรวมกัน  บุคลากรเห็นดวยตอการตั้งศูนยวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา  กลุมที่เห็นดวยตอ
การจัดตั้งศูนยวิชาการมากกวากลุมอ่ืน คือ ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ ผูบริหาร และหัวหนาโสต
ทัศนศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

    เอกวิทย  แกวประดิษฐ (2533 : 119) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับศูนยเทคโนโลยีทาง
การศึกษาที่เหมาะสมสําหรับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม  ผลการวิจัยสรุปวา

1. อาจารยสวนใหญใชโสตทัศนูปกรณ และสนใจดานเทคโนโลยีทางการศึกษามาก
มีความเห็นวาเปนส่ิงชวยใหการสอนไดผลดี  เปนส่ิงสําคัญมาก  ขาดเสียมิได

2. อาจารยทุกคนที่มีประสบการณเห็นวา เทคโนโลยีทางการศึกษาสําคัญมาก
สามารถเผยแพรความรูใหกับทองถิ่นได  เคร่ืองมือที่ตองการใชไดแก  เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ
สไลด  เคร่ืองเลนเทปโทรทัศน  มากนอยตามลําดับ

3. อาจารยมีความตองการมาก    ใหมหาวิทยาลัยจัดหาวัสดุอุปกรณ และเคร่ืองมือ
โสตทัศนศึกษาใหเพียงพอ  รวมทั้งการใหคําแนะนํา  การจัดส่ิงอํานวยความสะดวกในการผลิต
บํารุงรักษาใหพรอมสําหรับใชงาน

4. อาจารยสวนใหญที่มีปญหาอุปสรรค และความไมสะดวกในเร่ือง  การหาส่ือ
การสอนที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา  ไมมีเวลาพอที่จะเตรียม หรือมีอุปกรณจํากัด และขาดงบ
ประมาณ

5. อาจารยสวนใหญตองการใหศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  เปนหนวยงานที่ข้ึนตรง
ตอรองอธิการบดี  เพื่อเปนหนวยงานกลางที่รับผิดชอบดานเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยตรง
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   สุวิทย  เจริญพานิช (2534 : 153 – 154) ไดทําการวิจัยเพื่อหารูปแบบศูนยเทคโนโลยี
ทางการศึกษาสําหรับวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน  ผลการวิจัยสรุปไดวา

1. ผูบริหารวิทยาลัย และอาจารยผูสอนเห็นดวยวา  งานเทคโนโลยีทางการศึกษามี
ความสําคัญ  และมีประโยชนมาก  เพราะชวยทําใหประหยัดเวลาในการสอน  ทําใหผูเรียนสนใจ
และเขาใจบทเรียนดีข้ึน  ซึ่งจะเปนผลใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน

2. อาจารยผูสอนสวนใหญ    เคยใชส่ือหรือโสตทัศนูปกรณประกอบการสอนบางเปน
คร้ังคราว  เนื่องจากไมมีเวลาพอที่จะจัดเตรียมอุปกรณไดทุกคร้ังที่มีชั่วโมงสอน

3. อาจารยผูสอนสวนใหญมีความตองการใชโสตทัศนูปกรณอยูในระดับปานกลาง
แตโสตทัศนูปกรณประเภทเคร่ืองเสียง และประเภทที่ใชสําหรับฉายตองการใชมาก

4. ผูบริหารวิทยาลัย   และอาจารยผูสอนเห็นดวยวา     ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา
จะตองมีบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญงานทางดานโสตทัศนศึกษา  ตลอดจนวัสดุอุปกรณ
และเคร่ืองมือเคร่ืองใชตาง ๆ ที่ทันสมัยเพียงพอที่จะทําใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายได
อยางมีประสิทธเภาพ

5. ผูบริหารวิทยาลัย    และอาจารยผูสอนเห็นดวยวา     ควรสนับสนุนการจัดตั้งศูนย
เทคโนโลยีทางการศึกษาสําหรับวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน    โดยจัดใหเปนหนวยกลางเพื่อทํา
หนาที่บริการ จัดหา ผลิต และซอมบํารุงส่ือการสอน และอุปกรณตาง ๆ และมั่นใจวาจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนของวิทยาลัยพณิชยการเชตุพนไดจริง

   กาญจนา    โชคเหรียญสุขชัย  (2536 : ค)  ไดทําการวิจัยเร่ือง    “โครงการจัดตั้งศูนย
เทคโนโลยีทางการศึกษา  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” ผลการวิจัยสรุปไดวา
อาจารยสวนใหญประสบปญหาวัสดุอุปกรณประกอบการเรียนการสอนมีจํานวนไมเพียงพอ  สวน
ผลการสํารวจวัสดุอุปกรณ  ปรากฏวามีจํานวนนอย  สวนใหญอยูในสภาพชํารุด  สวนทางดาน
ความคิดเห็นของโครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา พบวาในการบริหารงานศูนยเทคโนโลยี
การศึกษาควรเปนหนวยงานอิสระ  สวนแผนการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาในระยะ 5 ปแรก
ควรจัดงบประมาณในวงเงิน 2,414,866 บาท และควรมีพื้นที่ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาในการ
ปฏิบัติงาน ประมาณ 2,706 ตารางเมตร
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   ณัฏฐนรี    เพิ่มทอง  (2536 : 105  –  109)  ไดทําการศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนย
เทคโนโลยีทางการศึกษาของวิทยาลัยคริสเตียน  ผลการวิจัยสรุปไดวา

1. ผูบริหารเห็นดวยอยางยิ่งที่จะสนับสนุนใหอาจารยผูสอนผลิต และใชส่ือประกอบ
การสอน และควรจะตองมีการจัดหา และจัดทําเพิ่ม  โดยอาศัยอาจารย และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
และใหนักศึกษารวมกันผลิตส่ือ

2. อาจารยผูสอนมีความตองการใชโสตทัศนูปกรณ      และโสตทัศนวัสดุทุกประเภท
โดยเฉพาะประเภทเคร่ืองเสียง  มีความตองการอยูในระดับมาก

3. ผูบริหารเห็นดวยอยางยิ่งที่จะใหมีหนวยงานกลางทางเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่อทําหนาที่บริการ  จัดหาส่ือการสอนภายในวิทยาลัย  รวมทั้งใหบริการทางดานวิชาการ และ
ควรใหสถานที่ตั้งของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาอยูในอาคารเดียวกับหองสมุด  ซึ่งเปนความคิด
เห็นเดียวกับอาจารยผูสอน

4. ควรมีบุคลากร และเจาหนาที่ที่มีความรู   มีความชํานาญทางดานเทคโนโลยีทาง
การศึกษาโดยตรง  ทําหนาที่ดําเนินงานของศูนยฯ

   วิวัฒน  บุญพิคํา (2536 : 64 – 70) ไดศึกษารูปแบบศูนยส่ือการสอนของวิทยาลัย
สารพัดชางศรีษะเกษ  ผลการวิจัยสรุปไดวา

   1.   อาคารสถานที่ ควรจัดตั้งเปนเอกเทศ  การจัดพื้นที่ศูนยส่ือควรแยกเปนสวนตาง ๆ
   2.   การบริหารงาน  จํานวนบุคลากรควรข้ึนอยูกับจํานวนนักศึกษา  ซึ่งปจจุบันจํานวน

บุคลากรที่เหมาะสม 8 คน  องคกรแบงเปน 4 ฝาย คือ ฝายสงเสริม และพัฒนาส่ือฝายผลิต
โสตทัศนูปกรณ  ฝายบริการส่ือ และฝายธุรการ

1. การใหบริการ  การใหบริการมีหนาที่ในการใหคําแนะนําการใชส่ือ  บริการ
หองประชุมเพื่อการศึกษา และกิจกรรมของโรงเรียน  แจงรายการส่ือใหอาจารย และนักศึกษา
ทราบกําหนดระเบียบขอปฏิบัติในการใหบริการส่ือ

2. เคร่ืองมือ  ควรประกอบไปดวย  เคร่ืองฉาย  เคร่ืองเสียง  เคร่ืองมือโทรทัศน  วัสดุ
กราฟก  เคร่ืองมือถายภาพ และวัสดุสําหรับการเรียนรูรายบุคคล
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   อํานวย  เดชชัยศรี (2539 : 224  - 225) ไดทําการวิจัยเร่ือง “การศึกษารูปแบบการ
บริหารเทคโนโลยีการศึกษาสําหรับโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาในกรุงเทพมหานคร  ดวย
วิธีระบบ” ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้

1. จุดมุงหมายของการบริการเทคโนโลยีการศึกษา  เพื่อบริการ จัดหา ผลิต และใชส่ือ
การศึกษา  ใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน  มีการพัฒนาแนวคิดในการผลิตส่ือ และ
เทคนิคการสอนของครู  พัฒนาแหลงทรัพยากรการเรียนรู  พัฒนาศูนยสารสนเทศ

2. ขอบขายของการบริการเทคโนโลยีการศึกษา  มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
การใหบริการเทคโนโลยีการศึกษา  จัดประชุม อบรม สัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีการศึกษา  พัฒนาระบบส่ือสารสนเทศ และเทคนิควิธีสอนใหมีประสิทธิภาพ

3. วิธีการใหบริการเทคโนโลยีการศึกษา  โดยจัดทําทะเบียน  จัดทําบัตรรายการ  ส่ือ
การศึกษา  การจัดเก็บ  บํารุงรักษาใหส่ือการศึกษาอยูอยางมีระบบ  จัดทําสถิติขอมูลประเมินผล
และรายงานผลการจัดบริการ

4. การจัดระบบการบริหารเทคโนโลยีการศึกษา  ตองมีนโยบาย กระบวนการ และวิธี
การเกี่ยวกับการจัดบริการเทคโนโลยีการศึกษาที่ชัดเจน  โดยมีโครงการทั้งระยะส้ัน และระยะยาว
มีงบประมาณใหการสนับสนุนเพียงพอ     มีส่ิงอํานวยความสะดวกดานโสตทัศนูปกรณ        การ
จัดกิจกรรมการฝกอบรมใหแกครูประจําการ  จัดใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับวิชา
การ และกิจกรรมดานเทคโนโลยีการศึกษา  การสงเสริมการใชส่ือการศึกษา  มีการพัฒนาระบบ
งานดานเทคโนโลยีการศึกษาภายในโรงเรียนเอกชนใหทันสมัย  สอดคลองกับความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีการศึกษา

   วิชุนา  ปาณปุณณัง (2540 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ือง  การนําเสนอรูปแบบเชิง
แนวคิด  ศูนยวิทยบริการสาธารณะสําหรับกรุงเทพมหานคร

   ผลการวิจัยพบวา  รูปแบบเชิงแนวคิดศูนยวิทยบริการสาธารณะสําหรับ
กรุงเทพมหานคร  ควรมีลักษณะดังนี้

1. การจัดโครงสรางองคกร   ควรจัดเปน  3  กลุมงานดังนี้   งานบริหาร  งานเทคนิค
และงานบริการ  งานบริการประกอบดวยหนวยงานกําหนดนโยบาย และวางแผน  หนวยงาน
บริการบุคลากร  หนวยงานจัดทําสถิติ และรายงาน  หนวยงานธุรการ การพิมพ หนวยงานสถานที่
และพัสดุ  หนวยงานประเมินผล  หนวยงานการเงิน  หนวยงานปองกัน และรักษาความปลอดภัย
หนวยงานวิจัย และพัฒนา  งานเทคนิค  ประกอบดวย  หนวยงานจัดหาส่ือ  หนวยงานเตรียมส่ือ
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หนวยงานบํารุงรักษาส่ือ  หนวยงานวิเคราะหลงรายการ  เพื่อจัดทําฐานขอมูล  งานบริการ
ประกอบดวย  หนวยงานบริการยืม – คืน ภายในศูนยวิทยบริการ และระหวางศูนยบริการ  หนวย
งานบริการแนะนําการใชศูนยวิทยบริการ  หนวยงานบริการจัดนิทรรศการ และกิจกรรม  หนวยงาน
บริการชุมชน  หนวยงานบริการสําเนาส่ือ  หนวยงานบริการพัฒนา และปรับปรุงส่ือ

2. การจัดวางผังของส่ือ  ควรจัดใหมีพื้นที่สําหรับยืม – คืน ตรวจเช็ค  พื้นที่สําหรับเก็บ
ส่ือ  ซอมบํารุง  พื้นที่สําหรับศึกษาส่ือ และคนหาขอมูล  พื้นที่สําหรับจัดนิทรรศการ  พื้นที่สําหรับ
ศึกษาซีดีรอม และมัลติมีเดีย  พื้นที่ใหบริการส่ือโสตทัศนศึกษา  หองคอมพิวเตอร   พื้นที่สําหรับ
ฝกอบรม  พื้นที่บริการสําเนาส่ือ

3. การจัดประเภทส่ือ    ควรจัดใหมีทั้งประเภทส่ือส่ิงพิมพ    ส่ือไมตีพิมพ   ส่ือกราฟก
รูปภาพ  แผนที่  แผนภูมิ  สไลด  ภาพยนตร  วีดิทัศน  โทรทัศน  หนังสือประกอบเทปบันทึกเสียง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ส่ือสําหรับการฝกอบรม  ส่ือสําหรับคนพิการ และส่ืออีเล็กทรอนิกส
อ่ืน ๆ ดวย อาทิ ส่ือประเภทซีดีรอม  ส่ือประเภทมัลติมีเดีย  ส่ือประเภทไมโครคอมพิวเตอร

4. การจัดบริการ     ควรจัดใหมีบริการคนควาหาขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร
สืบคนขอมูลผานอินเตอรเน็ท  คนหาขอมูลในซีดีรอม บริการยืม – คืน ภายในศูนยวิทยบริการ และ
ระหวางศูนยวิทยบริการ     บริการส่ือโสตทัศนศึกษา    บริการส่ือสําหรับคนพิการ     บริการสืบคน
ขอมูลดานการวิจัย  บริการฝกอบรมดานตาง ๆ เปนศูนยกลางเผยแพรส่ือที่ทันสมัย

5. การจัดกิจกรรมภายในศูนย        ควรจัดใหมีกิจกรรมมุงความรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี จัดนิทรรศการเพื่อใหความรูแกชุมชน เชน ความรูเร่ืองยาเสพติด  ความรูเร่ืองเหตุ
การณของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  จัดฝกอบรมส่ือโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย  จัดกิจกรรม
รวมกับสถาบันการศึกษา และชุมชน  จัดประชาสัมพันธศูนยวิทยบริการสาธารณะ และส่ือโสต
ทัศนูปกรณที่ทันสมัย

   ทวีโชค     เอ่ียมจํารูญ  (2540 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง การประเมินความ
ตองการดานสมรรถภาพบุคลากรทางเทคโนโลยีการศึกษา     ในงานฝกอบรมของมหาวิทยาลัย
เอกชน

     ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
   สมรรถภาพที ่1 การตั้งเปาหมายการฝกอบรม ไดแก กําหนดโครงการ การจัดทําแผน

และพัฒนาโครงการฝกอบรมที่เหมาะสม
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    สมรรถภาพที ่2 การวิเคราะหงาน ไดแก วิเคราะหบทบาทสนับสนุน สงเสริม และการ
ประชาสัมพันธโครงการฝกอบรม

   สมรรถภาพที ่3 การกําหนดลักษณะของผูเขาอบรม
   สมรรถภาพที ่6 การพัฒนาส่ือ ไดแก ใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับส่ือในการฝกอบรม

และวิทยาการ
   สมรรถภาพที ่7 การประเมินผล  ไดแก จัดทําแบบประเมินผลโครงการ และการเรียนรู

ของผูเขารับอบรม
   สมรรถภาพที ่8 การออกแบบ และจัดโปรแกรมการฝกอบรม ไดแก นําโปรแกรม การ

ฝกอบรมไปใช
   สมรรถภาพที ่9 การสนับสนุนสงเสริมการเผยแพร ไดแก เลือกวิธีการที่เหมาะสม  เพื่อ

สงเสริมการใชกระบวนการฝกอบรมในสภาพการณตาง ๆ

   นันทนา  แสนสาคร (2541) ไดทําการวิจัยเร่ือง  ความคิดเห็นของครู และนักเรียน
เกี่ยวกับการใชส่ือการสอน  เพื่อการเรียนรูดานจิตพิสัย  ตามหลักสูตรการอนุรักษพลังงาน และ
ส่ิงแวดลอมในระดับประถมศึกษา

   ผลการวิจัยพบวา
1. ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการใชส่ือการเรียนการสอน  เพื่อการเรียนรูดานจิตพิสัย

ตามหลักสูตรการอนุรักษพลังงาน และส่ิงแวดลอม
   1.1 การใชกิจกรรมรวมกับส่ือการเรียนการสอน  เพื่อการเรียนรูดานจิตพิสัยที่

ครูผูสอนเห็นวาเหมาะสมมากที่สุด คือ การบรรยายรวมกับหนังสืออานประกอบ / เสริมความรู
รองลงมาคือ การอภิปรายรวมกับหนังสืออานประกอบ / เสริมความรู และการปฏิบัติจริงรวมกับ
หนังสืออานประกอบ / เสริมความรู ตามลําดับ

1.2 เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูระหวางระดับชั้นที่สอน ประสบการณใน
การสอนสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน   และส่ิงแวดลอม     ประสบการณในการ
เขารับการอบรมเกี่ยวกับส่ือการเรียนการสอน และประสบการณในการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน   ดานการอนุรักษพลังงาน และส่ิงแวดลอม  พบวา  ครูผูสอนทั้งหมดมีความคิดเห็น
ตรงกัน คือ เห็นวาควรใชการบรรยายรวมกับหนังสืออานประกอบ / เสริมความรู รองลงมาคือ ใช
การอภิปรายรวมกับหนังสืออานประกอบ / เสริมความรู และใชการปฏิบัติจริงรวมกับหนังสืออาน
ประกอบ / เสริมความรู ตามลําดับ
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2. ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการใชส่ือการเรียนการสอนเพื่อการเรียนรูดาน
จิตพิสัย  ตามหลักสูตรการอนุรักษพลังงาน และส่ิงแวดลอม พบวา ส่ือการเรียนการสอนที่นักเรียน
เห็นวาเหมาะสมที่สุด คือ วีดิทัศน  รองลงมาคือ หนังสืออานประกอบ / เสริมความรู  หนังสือ
แบบเรียน  ครูหรือผูปกครอง และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามลําดับ

    สมเกียรติ  ปรีดาวรรณ (2541 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เร่ือง รูปแบบศูนยเทคโนโลยี
การพัฒนาขาราชการที่เหมาะสม  ของสํานักงาน ก.พ.

    ผลการวิจัยสรุปไดวา
1. ศูนยเทคโนโลยีการพัฒนาขาราชการ   ของสํานักงาน ก.พ.   ควรเปนหนวยงานอยู

ใตสังกัดของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือนเชนในปจจุบัน  แตควรแบงองคกรออกเปน 3 กลุม
คือ กลุมนวัตกรรม และประยุกตใชเทคโนโลย ี กลุมออกแบบ และพัฒนาส่ือ และกลุมผลิตเผยแพร
และบริการส่ือ

2. ผูบริหาร และบุคลากรของศูนยเทคโนโลยีการพัฒนาขาราชการ  ควรเปนผูที่มี
ความรู และมีประสบการณทางดานเทคโนโลยีทางการศึกษา

3. วัสดุอุปกรณควรประกอบไปดวยเคร่ืองฉาย  เคร่ืองเสียง  ส่ิงพิมพ  กิจกรรม  วัสดุ
สําหรับการศึกษาดวยตนเอง และภาพ และอ่ืน ๆ

4. งบประมาณ  ศูนยเทคโนโลยีการพัฒนาขาราชการ  ควรไดรับเงินงบประมาณ
สําหรับจัดซื้อโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัยมาใหบริการเปนประจําป

5. อาคารสถานที่ศูนยเทคโนโลยีการพัฒนาขาราชการ  ควรมีหองประชุม / ฝกอบรม /
สัมมนา  ขนาดตาง ๆ ไวบริการ  รวมทั้งมีพื้นที่สําหรับการศึกษาดวยตนเอง

6. การผลิตศูนยเทคโนโลยีการพัฒนาขาราชการ  ควรผลิตส่ือใหครอบคลุมทุกเนื้อหา
วิชา และควรมีการสํารวจความตองการของวิทยากร หรือผูใชกอนดําเนินการผลิต

7. การใหบริการ  ศูนยเทคโนโลยีการพัฒนาขาราชการ  ควรเนนการใหบริการที่
รวดเร็วทันกาล  มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

    เพ็ญทิพย  พรหมเจริญ (2541 : II) ไดทําการวิจัยเร่ือง “รูปแบบการบริหารศูนย
เทคโนโลยีทางการศึกษา” ผลการวิจัยสรุปไดสรุปไวดังนี้

1. ดานบุคลากรเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารบุคลากรของศูนย  ควรประกอบดวย
หัวหนาศูนย  หัวหนางานตาง ๆ รองหัวหนาศูนย และบุคลากรควรเปนอาจารยที่มีความรูทางดาน
เทคโนโลยีการศึกษา และความรูเฉพาะดานในงานที่ปฏิบัติ  ทํางานดวยใจรัก และรักงานบริการ
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เปนผูมีวิสัยทัศน (Vision) กวางไกล  มีความรับผิดชอบสูง  แกปญหาเปน  มีความคิดริเร่ิมสราง
สรรค  มีความเสียสละ  มีมนุษยสัมพันธด ี มีการพัฒนาตนเองใหกาวหนา  ทันตอวิทยาการใหม ๆ
อยูเสมอ

2. ควรจัดงบประมาณของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  โดยคํานึงถึงนโยบายการ
ดําเนินการที่ชัดเจนเปนรูปธรรม  ควรจัดงบประมาณดวยวิธีระบบใหสอดคลองกับกิจกรรม

3. ส่ือการสอน  ควรเปนส่ือที่เหมาะสมกับระดับ  ความสามารถของผูเรียน  เหมาะสม
กับจุดมุงหมาย และเนื้อหาวิชาทันสมัย และนาสนใจ  ลักษณะของส่ือควรเปนส่ือประสม

4. การจัดการดานพื้นที่  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  ควรตั้งอยูในที่ที่ติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ ไดสะดวก  เปนศูนยกลางของวิทยาลัย  หางไกลจากส่ิงรบกวน  มี
อากาศถายเทไดดี  มีแสงสวางพอเพียง  สามารถปรับควบคุมระบบแสงสวาง และบรรยากาศได
อยางเหมาะสม  ควรแบงพื้นที่เปนสวน ๆ คือสวนของการบริหาร  การผลิต  การแสดงผลงาน และ
การบริการ

5. การจัดบริการดานส่ือการสอน  ศูนยควรสํารวจความตองการใชปรับปรุงส่ือ
การสอน และจัดการบริการตามผลที่ประเมินได  จัดใหมีบริการใหคําปรึกษา  บริหารใหการ
ฝกอบรม หรือจัดสัมมนาเกี่ยวกับส่ือการสอน

    รุงราตรี  ทองทราย (2543 : 227 – 228) ไดทําการวิจัยเร่ือง “การศึกษารูปแบบใน
การจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  สําหรับมหาวิทยาลัยมหิดล” ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

    1.  สถานที่ตั้งศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  ควรอยูติดถนนใหญ
    2.  การจัดพื้นที่ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ควรมีเนื้อที่ประมาณ 12,090 – 21,749

ตารางฟุต  ประกอบดวยพื้นที่สวนอ่ืน ๆ ที่จําเปนสําหรับศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา
    3.  โครงสรางการบริหารงานของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  การดําเนินงานของ

ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  ควรอยูภายใตการกํากับดูแลของรองอธิการบดีฝายวิชาการ  มีงาน
ที่อยูภายใตโครงสรางการทํางานของศูนย 5 ฝาย คือ สํานักงานเลขานุการ  ฝายผลิต  ฝายบริการ
ฝายเทคนิค และฝายสงเสริม และพัฒนา

    4.  รูปแบบการบริหารศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  ควรยึดหลัก 7 ประการ คือ การ
วางแผน  การจัดองคการ  การจัดบุคลากร  การอํานวยการส่ังการ   การประสานงาน  การรายงาน
และประชาสัมพันธ และการจัดงบประมาณ
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  5.  หนาที่ และความรับผิดชอบของบุคลากรประจําศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  เนน
ดานการใหบริการโสตทัศนูปกรณ  ใหครอบคลุมทั้งดานการใหบริการ  คําแนะนําในการผลิตส่ือ
เพื่อการศึกษา  การจัดทําเอกสารคูมือแนะนําการใชโสตทัศนูปกรณ  รวมทั้งการวิจัย และประเมิน
ผล

  6.  การกําหนดจัดสรรบุคลากร  ศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาสําหรับมหาวิทยาลัย
มหิดล  ประกอบดวย  ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  ควรสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา
ระดับปริญญาโท  รองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยี  ควรสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญา
ตรี  มีประสบการณไมนอยกวา 10 ป  นอกจากนั้นคือ บุคลากร และเจาหนาที่ฝายตาง ๆ ประจํา
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา และนักการ

  7.  การจัดตั้งงบประมาณ  งบประมาณในการบริหารศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา
แบงไดเปนงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได

    ทวีวัฒน   วัฒนกุลเจริญ   (2543 : ง)   ไดทําการวิจัยเร่ือง  “การนําเสนอรูปแบบศูนย
วิทยบริการสําหรับศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย” ผลการวิจัยพบวา  ดานสภาพการใชส่ือ
การสอนของครูผูสอนมีในระดับนอย  ส่ือการสอนที่ใชสวนใหญไดแก เอกสาร ตํารา และหนังสือ
อานประกอบ ภาพถาย รูปภาพ วิดีทัศนหรือเทป โทรทัศน กระดานดํา เคร่ืองบันทึกเสียง  ครูผูสอน
ขาดความรู และทักษะในการผลิต การใช และการนําเสนอส่ือการสอน  ส่ือการสอนมีไมเพียงพอ
ตอความตองการ  ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ และส่ือการสอนชํารุด  มีอายุการใชงานไมนาน
สภาพหองเรียนไมเหมาะสมในการใชส่ือการสอน เชน ปญหาเร่ืองกระแสไฟฟา และส่ิงอํานวย
ความสะดวก  ขาดผูเชี่ยวชาญในการใหความรู  ฝกอบรมการผลิตส่ือการสอน และไมทราบขาว
สารดานส่ือการสอน  ผูสอนตองการส่ือการสอนทุกประเภท  โดยเฉพาะส่ือที่เกี่ยวของกับรายวิชาที่
สอน และมีเนื้อหาทางพระพุทธศาสนา  ไดแก  เอกสาร  ตํารา และหนังสือที่ไดรับรางวัล  เคร่ือง
คอมพิวเตอร  โทรทัศน  เคร่ืองเลนวิดีทัศน  ส่ือมัลติมีเดีย

    สุรียพร  ทวมทอง (2544 : ง) ไดทําการวิจัยเร่ือง “การนําเสนอรูปแบบศูนยส่ือการศึกษา
ในโรงเรียนสอนคนตาบอด” ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้

1. การจัดบริการส่ือ อุปกรณการสอนใหกับครู และนักเรียนเปนหลัก  มีบุคลากร
เฉพาะทาง  ปฏิบัติหนาที่ประจําภายในศูนยส่ือ  ที่ตั้งของศูนยควรอยูในบริเวณที่เปนศูนยกลาง
ของอาคารเรียน  บริการผลิตส่ือ  บริการยืม – คืน  ใหคําแนะนํา  บริการพื้นที่ปฏิบัติการส่ือ และจัด
นิทรรศการ  ประชาสัมพันธ  บุคลากร  มีฝายบริหาร  ฝายบริการ และฝายผลิต  มีอุปกรณในการ
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ผลิตส่ือ และส่ือการเรียนการสอน  การจัดพื้นที่ภายในสําหรับบริการยืม – คืน  ใหคําแนะนํา
ปรึกษา  จัดเก็บส่ืออุปกรณ  การผลิตหนังสือเสียง  หนังสือเบรลล  หองคอมพิวเตอร  หองประชุม
บริเวณจัดแสดงนิทรรศการ  ประชาสัมพันธ

2. รูปแบบการจัดตั้งเปนเอกเทศ หรือหนวยงานกลางที่ใหบริการ  แบบส่ือการสอน
สมบูรณ  จัดบริการส่ืออุปกรณ และส่ือส่ิงพิมพ

3. การจัดบริการที่เกี่ยวของดานส่ือการสอน  กับบุคลากรในโรงเรียนเปนสําคัญ  มี
หนาที่อํานวยความสะดวกแกผูขอรับบริการ  ตั้งแตการใหคําแนะนํา  การจัดผลิต  ประชาสัมพันธ
ตลอดจนบํารุงรักษาส่ืออุปกรณ

4. การจัดบุคลากรมีการกําหนดแผนผังบุคลากร และหนาที่ความรับผิดชอบ
โดยเรียงลําดับความรับผิดชอบ

5. การจัดส่ืออุปกรณ  จัดส่ืออุปกรณที่จําเปน  ประเภทอุปกรณที่ชวยในการผลิต และ
ประเภทที่เปนส่ือการเรียนการสอน  ใหเพียงพอตอความตองการของผูใชบริการอยูเสมอ

6. ดานสถานที่ตั้ง และการจัดพื้นที่ภายในศูนยส่ืออยูกลางของอาคารเรียน  มีการจัด
พื้นที่ภายในศูนยส่ือ  แบงออกเปน 3 สวน คือ พื้นที่สําหรับใหบริการ  พื้นที่สําหรับการจัดผลิต และ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่  พื้นที่สําหรับการเรียนรู และฝกปฏิบัติเสริมนอกเวลาเรียน

    จากการศึกษางานวิจัยในประเทศไทย   สรุปไดวา   โรงเรียนทุกสังกัด  และทุกสถาบัน
การศึกษา  ตองการใหมีศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  คํานึงถึงส่ือ  ปญหาการใชส่ือการศึกษา
การดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ที่ควรมุงเนนทรัพยากรการบริการ  กระบวนการ
บริหาร  การจัดหาหรือผลิตส่ือ  การศึกษาสภาพปจจุบัน และปญหาของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
ควรไดรับการปรับปรุง แกไข เพื่อใหเกิดผลดีตอการเรียนการสอน และพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

   5.2 งานวิจัยตางประเทศ

          เคิรธ (Kurth 1952 : 73 – 79) ไดทําการวิจัยเร่ือง “A Survey of Audio – Visual
Programs in School of Education of Selected Mid Western University” โดยมีจุดมุงหมายคือ
เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่มีอยูในคณะการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพื่อคนหาวา
อาจารยในคณะดังกลาวใชอุปกรณอะไรมากที่สุด และมีความตองการอุปกรณชนิดใดเพิ่มเติมอีก
พรอมทั้งเพื่อหาลักษณะโครงการโสตทัศนศึกษาที่เปนที่ตองการของคณะการศึกษา และสถาบัน
ฝกหัดครูของเขา  รวมทั้งการใช และการประเมินผลโครงการนั้น ๆ ดวย
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     ผลการวิจัยกลาวโดยสรุปไดวา  หนวยงานโสนทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัยแยกออก
เปนสวนหนึ่งตางหาก  ดําเนินงานภายใตการควบคุมของผูอํานวยการศูนยฯ บุคลากรแบงออกได
เปน นักโสตทัศนศึกษา  ชางเทคนิค และเสมียน  เปนศูนยกลางการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณทุกชนิด
ใหบริการงานโสตทัศนศึกษาทั้งภายในสถาบัน และชุมชนดวย  แตปรากฏวาไมพอเพียงตอการ
บริการ  วัสดุอุปกรณที่มีมากเปนอันดับหนึ่ง ไดแก อุปกรณเคร่ืองฉาย และฟลมภาพยนตร  มี
หนวยงานซอมของตัวเอง  เปนงานซอมในระดับข้ันตน

     จากการวิจัยพบวาในดานการอบรมโสตทัศนศึกษาเปนที่ตองการมาก  แตยังไมมีการ
จัดบริการอยางเปนทางการ  มีแตเพียงการอบรมเจาหนาที่ของศูนยฯ บางเปนบางคร้ัง  ครูเกือบ
ทุกคนใชโสตทัศนวัสดุประกอบการสอนอยางนอย 1 อยางเสมอ  สวนใหญมักใชอุปกรณเคร่ือง
ฉาย  สวนอุปกรณประกอบการฟงใชนอย

     อิริคสัน (Erickson 1959 : 8) ไดใหแนวการวางโครงการหนวยงานโสตทัศนศึกษาไว
ดังนี้
                 1.  การจัดตั้งหนวยโสตทัศนศึกษาเพื่ออํานวยความสะดวกในการใชเคร่ืองมือ และ
วัสดุการสอน  การดําเนินการตาง ๆ ตองใหศูนยฯ ซึ่งเปนหนวยกลางเปนผูดําเนินการทั้งส้ิน
                 2.  ผูดําเนินการบริหารงานโสตทัศนศึกษาตองรับผิดชอบในการจัดตั้งคณะ
ผูรวมงานของศูนยโสตทัศนศึกษา  ประกอบดวยผูอํานวยการซึ่งมีความสามารถ และคุณสมบัติพอ
ที่จะดําเนินงานใหบริการทั่วมหาวิทยาลัย  เปนหัวหนาศูนยโสตทัศนศึกษา
                 3.  หนาที่ของหัวหนาหรือผูอํานวยการศูนยโสตทัศนศึกษา
                       3.1 ใหคําแนะนํา และกําหนดนโยบายในการบริหารงาน

  3.2 วางโครงการระยะยาวเกี่ยวกับการจัดหาเคร่ืองมือ และวัสดุโสตทัศนศึกษา
ของศูนยฯ
                      3.3 วางมาตรการในการใชเคร่ืองมือ และวัสดุโสตทัศนศึกษา
                      3.4 ดําเนินการอบรมครูประจําการ
                      3.5 ดํารงสัมพันธภาพกับผูนเิทศก ครูใหญ และกรรมการรางหลักสูตร
                      3.6 จัดทํางบประมาณเปนโครงการระยะยาว
                      3.7 จัดดําเนินงานประชาสัมพันธ
                      3.8 ประเมินผลงานบริหารงานอยูเนืองนิจ
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                 4.  ดานการเงิน
                      4.1 คาใชจายในการบริหารงานโสตทัศนศึกษาใหเปนสวนหนึ่งของโครงการสอน
ทั้งหมด
                      4.2 รับผิดชอบในการใชจาย
                      4.3 ขอความสนับสนุนดานการเงินจากสมาคมการศึกษา
                      4.4 คิดคาใชจายตอหัวของนักเรียนทั้งหมด
                      4.5 หาคาถัวเฉล่ียปานกลางของการใชจายในรอบ 10 ปที่ผานมา

          อซิส (Aziz 1960 : 191 – 192) ไดศึกษาโปรแกรมโสตทัศนศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการในสาธารณรัฐอิรัค และการเร่ิมตนดําเนินงานโสตทัศนศึกษาในมหาวิทยาลัยแบกแดด
เมื่อป ค.ศ. 1960 ไดสรุปวา  กระทรวงศึกษาธิการตองการขยายงานดานโสตทัศนศึกษาพื้นฐานให
ทั่วอิรัค โครงการที่ไดรับความสําเร็จจะตองมีเจาหนาที่ที่มีความรู  มีงบประมาณเพียงพอที่จะ
สามารถหาวัสดุอุปกรณไดตามความตองการ  มีเคร่ืองมือและเคร่ืองอํานวยความสะดวกและมีการ
วางแผนลวงหนาเพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงค

          สวนการศึกษาถึงทัศนคติตอการใชโสตทัศน และเทคโนโลยีทางการศึกษานั้น
มาเกลส (Margales 1969 : 125 – 126) ไดทําการวิจัยถึงทัศนคติตอการใชส่ือการศึกษา
(Educational Media) ที่ทางวิทยาลัยจัดมาบริการแกอาจารยในคณะตาง ๆ ไดใชประกอบ

          มารกาเรส (Margales 1969 : 125 – 126) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติตอการใช
ส่ือการศึกษา (educational media) ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดมาบริการแกอาจารยในคณะตาง ๆ ได
ใชประกอบการสอน  ผลการวิจัยพบวา  การใชเคร่ืองมือ และวัสดุโสตทัศนศึกษาของคณาจารยมี
นอย  สรุปสาเหตุที่สําคัญเพราะ

          1.  วัสดุอุปกรณโสตทัศนศึกษาที่มีอยูไมครอบคลุมเนื้อหาที่สําคัญทั้งหมด
          2.  เสียเวลาในการเตรียมตัว และคัดเลือกวัสดุโสตทัศนศึกษา
          3.  คณาจารยสวนใหญไมมีความรูหรือไดรับการฝกอบรมการใชเคร่ืองมือ

โสตทัศนศึกษา
  4.  ขาดหองเรียนที่เหมาะสมสําหรับใชเคร่ืองมือ และวัสดุโสตทัศนศึกษา
  5.  วัสดุโสตทัศนศึกษาที่นํามาบริการสวนมากมักจะเกา ชํารุด ลาสมัย
  6.  ไมไดรับเคร่ืองมือ และวัสดุโสตทัศนศึกษาตามที่ตองการใช

7. มีงบประมาณใหนอย
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8. รูปรางหนาตาของเคร่ืองมือ และวัสดุโสตทัศนศึกษาไมดึงดูดใหอยากใช
9. ภาควิชาไมสนับสนุนในการใชเคร่ืองมือ และวัสดุโสตทัศนศึกษา

    ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะวา  หัวหนาศูนยฯ มีความสําคัญมากในการสรางทัศนคติที่ดี
แกคณาจารย    ตอการใชเคร่ืองมือ และวัสดุโสตทัศนศึกษา  โดยพยายามทํางานรวมกับอาจารย
ผูสอนในการวางแผนการใชวัสดุการสอน  ซึ่งมหาวิทยาลัยตองใหความสนับสนุนในดานบริการ
เคร่ืองมือ และวัสดุโสตทัศนศึกษา  การพัฒนาระเบียบวิธีสอนใหกาวหนา และการสนับสนุนใหมี
ศูนยวัสดุการศึกษา

    อารเตอรบูร่ี (Arterbury (1972 : A) ไดศึกษาผลการใชบริการส่ือการสอน  ซึ่งจัดบริการ
โดยศูนยบริการการศึกษาประจําทองถิ่นในรัฐเท็กซัส พบวา

    1.   ยิ่งบริการแกครูนานเทาใด  ครูที่ใชบริการโสตทัศนูปกรณก็มีมากข้ึนเทานั้น
2. ครูที่สอนวิชาเฉพาะ และครูชั้นประถมศึกษา ใชบริการของศูนยมากกวาครูชั้น

มัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา
3. ครูสังคมศึกษามีแนวโนมวาเปนผูใชบริการบอยคร้ังที่สุด ขณะที่ครูสอน

คณิตศาสตรมีแนวโนมการใชนอยที่สุด
 4.  ครูที่ไดรับการฝกอบรมการใชโสตทัศนูปกรณ จะใชโสตทัศนูปกรณประกอบการ

สอนมากกวาครูที่ไมไดรับการฝกอบรม
 5.  การใหบริการที่ลาชาทั้งการใหยืม และรับสงคืน  เปนอุปสรรคตอการใชบริการของ

ศูนยส่ือการศึกษา
 6.  ครูจํานวนมากไมทราบถึงการใหบริการของศูนยส่ือการศึกษา
 7.  สภาพของหองเรียนไมเอ้ืออํานวยตอการใชโสตทัศนูปกรณ
 8.  ครูจํานวนมากไมไดใชบริการของศูนยส่ือการศึกษา

   ยูน (Yoon 1977 : 1830A – 1831A) ไดศึกษาความตองการโปรแกรมการใหบริการส่ือ
ทางการศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงโซล  สาธารณรับเกาหลี  เพื่อศึกษาถึงความ
สะดวกในดานเคร่ืองมือเคร่ืองใช  ทั้งในการใช และกอนการใช  เปนเร่ืองเกี่ยวกับความรูความ
ชํานาญ และความสนใจของครู และผูบริการ  ผลการวิจัยปรากฏวา

1. ครูเพียง 23% และผูบริหาร 32% มีประสบการณเกี่ยวกับโปรแกรมส่ือการศึกษา
หรือโสตทัศนศึกษา  ซึ่งครู และผูบริการเหลานี้  ไดรับประสบการณจากการเรียนวิชาตาง ๆ ของ
วิทยาลัย และบริการทางการศึกษา
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2. ผูบริหาร และคณะครูมีความสนใจที่จะทําการศึกษาในเร่ืองส่ือการศึกษาในอนาคต
3. อุปกรณที่ผูบริหารตองการอยางมากที่จะใหดําเนินการผลิตไดแก แผนโปรงใส  การ

แสดง และนิทรรศการ  แตอยางไรก็ตาม  ครู 40% สนใจในเร่ืองการจัดตั้ง  แสดง และนิทรรศการ
มากกวา

4. ผูบริหาร 75% และครู 35% เสนอใหมีการฝกงาน และการจัดสัมมนาในระหวางปด
ภาคฤดูรอน  อันเปนวิธีการที่ดีของการใหบริการทางการศึกษา

   โรเจอรส (Rogers 1978 : A) และมิลเลอร (Miller. 1986) มีความเห็นสอดคลองกัน
โดยพบวา

1. ความตองการของครูเกี่ยวกับความสามารถในการใชบริการจากศูนยส่ือการศึกษา
ของโรงเรียนจําเปนตองใหครูไดรับการฝกอบรมในเร่ืองการวางแผนหลักสูตรใหสอดคลองกับแหลง
ทรัพยากรทางการสอน และสามารถนําไปประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได  ตลอดจนเร่ืองเกี่ยวกับ
การผลิต หรือการใชส่ือการสอนตาง ๆ ใหสอดคลองกับระบบการสอน

2. โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพสูง  ใชแผนโปรงใสมากกวาโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพต่ํา
3. ครูในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงใชหนังสือเปนส่ือการสอน โดยมีปฏิสัมพันธกับ

ผูเรียนมากกวาครูในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพต่ํา
4. ครูในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงไดรับการศึกษา หรือการฝกอบรมดวยการใชส่ือ

การสอนมากกวาครูในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพต่ํา
5. ครูในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพสูง  มีการตรวจสอบภาระหนาที่ขณะที่ไมปฏิบัติการ

สอน  มากกวาครูในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพต่ํา

   จู (Joo 1980 ; 3712 – A) ทําการวิจัยเร่ือง “สภาพปจจุบันของศูนยโสตทัศนศึกษาใน
วิทยาลัยครู  วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในประเทศเกาหลี” ผลการวิจัยพบวาในสถาบันการ
ศึกษารอยละ 50 มีศูนยโสตทัศนศึกษา และรอยละ 48 เสนอใหเปดแผนกโสตทัศนศึกษาในหลาย
สถาบันยังไมกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของศูนยฯ ไวใหชัดเจน  การบริการดานการผลิตส่ือยัง
ไมเพียงพอ  จํานวนผูเชี่ยวชาญ และชางเทคนิคดานโสตทัศนศึกษายังไมเพียงพอ  ผูใชสวนมากยัง
ไมทราบระเบียบ และนโยบายของศูนยฯ ไมมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ และการ
ขยายแผนงานการขาดงบประมาณ และบุคลากรทางดานโสตทัศนศึกษา  ซึ่งเปนอุปสรรคที่สําคัญ
ผูวิจัยยังไดสรุปวาเทคโนโลยีทางการสอนในปจจุบันของประเทศเกาหลียังลาสมัยกวาอเมริกา   
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     ทูล (Tool 1985 : 1208 – A) ไดศึกษาถึงสาเหตุสําคัญที่ทําใหส่ือสําหรับการเรียนการ
สอนในระดับอุดมศึกษาอยูในสภาพการณที่ไมคอยนํามาใชงาน (Under – Utilizated) ดังตอไปนี้

     1.  ขาดการยอมรับในคุณคาทางการศึกษาของส่ือการสอน
     2.  ขาดงบประมาณ และทุนสําหรับพัฒนาส่ือ
     3.  ไมไดรับการยอมรับจากคณาจารยผูสอน
     4.  ขาดกฎเกณฑที่ระบุอยางชัดเจน  เปนระบบการจัดการในศูนยส่ือ และเตรียม

ส่ิงอํานวยความสะดวกไวภายในศูนยอยางมีประสิทธิภาพ

     จุดมุงหมายของการวิจัยคร้ังนี้  เพื่อพัฒนาหลักเกณฑในการจัดการที่ผูบริหารศูนยส่ือ
ไดปฏิบัติอยู และแกไขปญหาที่เปนอุปสรรคในการใชส่ือการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ  ใน
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยในรัฐแคลิฟอเนีย  โดยศึกษาแบบอธิบายเชิงพรรณนาสํารวจ
สภาพที่เปนอยูจริงดวยแบบสอบถามจากผูบริหารศูนยส่ือฯ ทั้งในวิทยาลัยหลักสูตร 4 ป และ
มหาวิทยาลัยในรัฐแคลิฟอเนีย  คําตอบที่ไดจากแบบสอบถามถูกนํามาประเมินผล  พรอมทั้งการ
สัมภาษณทางโทรศัพทอีกคร้ัง  เพื่อจําแนกประเด็น และปรับปรุงใหม  ผลการวิจัยคร้ังนี้พบวาศูนย
ส่ือฯ ที่ไมมีประสิทธิภาพสวนใหญมักถูกจัดการโดยปราศจากเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่ชัดเจน
ข้ันตอนในการปฏิบัติ และการจัดการไมมีการติดตามผลซึ่งในการจัดการอยางมีประสิทธิภาพนั้น
จะชวยวิเคราะหออกเปนกฎเกณฑพื้นฐานเปนระบบ และสามารถนํามาเปนแนวทางในการปรับ
ปรุงการจัดการบริหารส่ือภายในศูนยฯ และเพิ่มการยอมรับบทบาทที่สําคัญของส่ือในระดับอุดม
ศึกษาอีกดวย  สําหรับขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้คือ ควรใหอํานาจแกผูบริหารศูนยส่ือโดยตรง
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติการภายในศูนยฯ และพัฒนาการส่ือสารระหวาง
ผูเชี่ยวชาญส่ือ และผูใชบริการของศูนยฯ ซึ่งหมายถึงคณาจารยของสถาบัน  ผูบริหารตองใหการ
สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม และการใชส่ืออยางมีประสิทธิภาพ  สวนผูเชี่ยวชาญส่ือจะตองมี
ความกระตือรือรนในการปรับปรุง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใชแหลงทรัพยากรการเรียนรู  ให
ความสนใจในการวิจัยพื้นฐานสําหรับการปฏิบัติการ และการทํางานที่สนับสนุนการใชส่ืออยาง
เต็มที่

    ฮิวย (Huey 1985 : 3263 – A) ไดอธิบายถึงสถานภาพ และสภาพธรรมชาติของศูนย
ส่ือฯ ในวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็ก และศูนยส่ือฯ ในมหาวิทยาลัยที่มีความแตกตางกัน  เพื่อใหเขา
ใจไดอยางชัดเจน  จึงจําแนกคําถามการวิจัยซึ่งพัฒนาข้ึนใหมเปน 7 ประเภท ไดแก ศูนยส่ือฯ
บุคลากร งานบริการ เคร่ืองมือ งบประมาณ สภาพปญหาปจจุบัน และเคร่ืองฉายในอนาคต  โดย
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เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามที่พัฒนาข้ึน  ใหผูบริหารศูนยส่ือฯ จากสถาบันการศึกษาเปน
กลุมตัวอยาง  ผลการวิจัยพบวา 1 ใน 6 วิทยาลัยของสหรัฐอเมริกากําลังประสบปญหา และจาก
การวิเคราะหขอมูลพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในเร่ืองขนาดของสถาบัน  สถาบัน
ขนาดใหญจะมีจํานวนนักศึกษามาใชบริการในศูนยมากกวา และมีงบประมาณทางดานส่ือสูงกวา
สําหรับปญหาเรงดวนที่ตองรีบดําเนินการคือความตองการดานงบประมาณ บุคลากร และเวลา
ในทํานองเดียวกัน มีงานวิจัยเปรียบเทียบสถานภาพศูนยส่ือฯ ระดับมหาวิทยาลัยในประเทศ
จอรแดน และสหรัฐอเมริกา (Almefleh 1986 : 3004 – A) ซึ่งไดประเมินสถานภาพของโปรแกรม
บริการส่ือการสอนในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ของมหาวิทยาลัยในจอรแดน และศูนยพัฒนา และ
วิจัยการศึกษาของมหาวิทยาลัย Yarmuk ในจอรแดน  ซึ่งเปนประเทศที่กําลังพัฒนาเปรียบเทียบ
กับศูนยโสตทัศนศึกษา ของมหาวิทยาลัย Oklahoma State ประเทศสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเปนประเทศ
ที่พัฒนาแลว  โดยศึกษาคนหาคําตอบที่เกี่ยวกับคุณภาพของโปรแกรมส่ือที่สมาชิกยอมรับ  ความ
พอใจในโปรแกรมส่ือ และความแตกตางระหวางศูนยฯ ทั้ง 3 แหงดังกลาว  โดยทําการศึกษากับ
สมาชิกของศูนยส่ือฯ ทั้ง 3 แหงรวมเปนจํานวน 57 คน  สวนเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษามี  แบบ
สอบถาม  แบบประเมินผล และแบบวัดความพึงพอใจ และแบบสัมภาษณ  ผลสรุปไดดังนี้
โปรแกรมส่ือของมหาวิทยาลัย Oklahoma State และมหาวิทยาลัย Yarmuk ไดรับการยอมรับวา
ไมแตกตางกันมากเกินไป  สําหรับโปรแกรมส่ือของมหาวิทยาลัย Oklahoma State ยอมรับวาดี
เดนที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกันทั้ง 3 แหง  เพราะมีการใหบริการอยางเต็มที่มากที่สุด  สําหรับ
โปรแกรมศูนยส่ือฯ ของมหาวิทยาลัยจอรแดนยังออนกวาที่อ่ืน ๆ เพราะมีงานบริการที่ดอยกวาที่
อ่ืนถึง 6 ดาน  ศูนยโสตฯ ของมหาวิทยาลัย Oklahoma State ไดตั้งงบประมาณสําหรับงานบริการ
ไวถึง 62.6% สวนศูนยฯ  ของมหาวิทยาลัยจอรแดนไมมีรายไดเนื่องจากไมไดเรียกเก็บคาบริการ
ใด ๆ จากผูใชบริการของศูนยฯ เลย

   จากการสํารวจในกองทัพบก และกองทัพเรือ ในสหรัฐอเมริกา (Paul Saettler 1985 :
158 – 180) เกี่ยวกับ “ความตองการการฝกในระยะตน ๆ (Early Surveys of Training Needs)”
โดยสํารวจตั้งแตเร่ิมสงคราม  ซึ่งพบวา  การใชส่ือการสอนยังไมเปนที่นาพอใจ ขาดอุปกรณ
ผูสอนไมมีประสบการณในการใชโสตทัศนูปกรณ  ทําใหการฝกสอนที่ใชโสตทัศนูปกรณลมเหลว
ไมไดผลดีเทาที่ควร  นอกจากนี้ในกองทัพบกยังพบวา  ผูทําหนาที่ในการฝกสอนขาดความเขาใจ
ในการใชภาพยนตร และไมเขาใจหนาที่ของภาพยนตร  หลังการสํารวจคร้ังนี้จึงไดมีการจัดตั้ง
แผนกโสตทัศนศึกษาในหนวยงานของกรมการส่ือสาร  สวนทางกองทัพเรือนั้นจากผลการสํารวจ
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พบวา 1 ใน 4 ของผูสอนในกองทัพเรือไมใชภาพยนตรเลย และ 1 ใน 2 ใชภาพยนตรอยางไมเต็มที่
เมื่อมีการสัมภาษณ ปรากฏวา 97% ของผูสอนมีความตองการในการใชส่ือการสอนในการฝก

    ยาง (Yang 1986 : 3328 – A) ไดศึกษาการประเมินความตองการของศูนยส่ือการสอน
มหาวิทยาลัยนานาชาต ิ  กรุงโซล  เกี่ยวกับวิธีระบบที่ใชในโครงการส่ือ และการพัฒนาส่ือ (A
Needs Assessment of the Instructional Media Center at Seoul National University : a
Systems Approach for a Unified Media Program and Development) จุดมุงหมายเพื่อสํารวจ
ส่ือที่มีอยู  การใชส่ือ และการพัฒนาส่ือในอนาคต  เพื่อเปนแนวทางในการสนับสนุนโครงการส่ือ
การสอนของมหาวิทยาลัยนานาชาติ กรุงโซล  ผลการวิจัยพบวา มหาวิทยาลัยนานาชาติ กรุงโซล
ไมมีแผนเฉพาะในการพัฒนาโครงการส่ือการสอน  ในอนาคตมีส่ิงอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย
ในศูนยส่ือการสอน  ส่ือที่มีอยูสวนมากจะใชสําหรับประกอบการสอนการบรรยาย เชน กระดานดํา
ผามานมืด    ส่ือที่ใชกันมากในหองเรียน   คือ   กระดานดํา  ส่ือที่ตองการมากที่สุด คือ เคร่ืองฉาย
สไลด เคร่ืองฉายแผนใส หองเรียนขนาด 1 – 50 คน  การระบายอากาศที่ดี  เคร่ืองปรับอากาศ
ผามานทึบ  การควบคุมแสง  กระดานดํา

  อัลมีเฟลห (Almefleh 1986 : 3004 – A) ไดศึกษาเปรียบเทียบระดับศูนยส่ือของ
มหาวิทยาลัยจอรแดน และอเมริกา  จุดมุงหมายเพื่อประเมิน และกําหนดสถานภาพโครงการ
บริการส่ือของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  ของมหาวิทยาลัยจอรแดน  ซึ่งเปนประเทศกําลัง
พัฒนา เปรียบเทียบกับโครงการบริการส่ือของศูนยโสตทัศนศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐ Oklahoma
ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนประเทศที่พัฒนาแลว ผลการวิจัยพบวา โครงการส่ือการสอน
มหาวิทยาลัยรัฐ Oklahoma ของสหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัย Yarmuk ของจอรแดน  อยู
ในระดับปานกลาง โครงการส่ือของมหาวิทยาลัย Oklahoma สมบูรณที่สุด เพราะไดรับ
งบประมาณสนับสนุน  ดวยการชวยเหลือตนเอง 62.98% ของงบประมาณจากการเก็บคาบริการ
สวนมหาวิทยาลัย Yarmuk ของจอรแดน  โครงการศูนยส่ือยังไมสมบูรณ  เพราะขาดดานการ
บริการส่ือ 6 อยาง  เนื่องจากไดรับงบประมาณสนับสนุนนอย  ไมมีการเก็บคาบริการจากผูใช และ
ไมมีความคิดเห็นขัดแยงของผูบริหารศูนยส่ือเกี่ยวกับขอบกพรองของบุคลากร

  ชวอลบ (Shwalb 1987) ไดศึกษาเปรียบเทียบการใชส่ือการสอนระหวางเด็กนักเรียน
ระดับประถมศึกษาในญี่ปุนและสหรัฐอเมริกา พบวา

1. การใชส่ือการสอนของทั้งสองประเทศมีความคลายคลึงกันมากและใหสัมฤทธิ์ผล
ในทางบวกนักเรียนระดับประถมศึกษามีเจตคติที่ดีตอวิธีสอนโดยใชเทคโนโลยีการศึกษา และ
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ชวยเพิ่มความคงทนตอการจํา  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการใชบทเรียนโปรแกรมกับเด็กญี่ปุน และ
การใชคอมพิวเตอรชวยสอนกับเด็กอเมริกัน  แตสําหรับเด็กมัธยมศึกษาของทั้งสองประเทศไดรับ
ประโยชนจากการใชส่ือการสอนนอยกวาระดับประถมศึกษา

2. ในสหรัฐอเมริกาเทคโนโลยีการศึกษา  มีผลมากตอเด็กที่มีความสามารถทางการ
เรียนต่ํา  สวนในญี่ปุนเด็กที่ไดรับประโยชนมากคือ เด็กที่มีความสามารถทางการเรียนในระดับ
ปานกลาง

   อัล – ฮินได (Al – Hindi 1987 : 1437 – A) ไดศึกษาสถานภาพส่ือการสอนของการ
ศึกษาเด็กพิการของสถาบันการอบรมครูพิเศษ SEIT ของประเทศซาอุดิอาระเบีย (The Status of
Instructional Media in the Education of the Teachers for the Handicapped at the Special
Educators Training Institute in Saudi Arabia) จุดมงหมายเพื่อประเมิน และศึกษาสถานภาพ
ส่ือที่เปนอยูของ SEIT ผลการวิจัยพบวา SEIT มีส่ือวัสดุ และเคร่ืองมือเพียงพอใน SEIT ถึงแมจะมี
ส่ิงอํานวยความสะดวกในการผลิตส่ือไมพอเพียง  ครูผูสอนเห็นวานอกจากมีส่ือที่เพียงพอแลว
ควรมีส่ิงอํานวยความสะดวกที่ออกแบบ และสรางใหเหมาะสมกับการใชส่ือ   ครูผูสอนควรไดรับ
การอบรมในการใชส่ือที่ดีกวาที่เปนอยู  สถาบัน SEIT ยังตองการในดานการใหบริการ  การแก
ปญหาโดยจัดตั้ง SEIT ในทุกภาพของประเทศ และมีส่ิงอํานวยความสะดวกที่ออกแบบใหเหมาะ
สมกับความตองการของ SEIT ในแตละแหง

   เฮนร่ี (Henry 1987 : A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางองคประกอบที่มีผลตอการเลือก
ใชเทคโนโลยีทางการศึกษา  ของครูระดับประถมศึกษาในรัฐเคนตักกี  พบวา  ความถี่ของการใช
ส่ือข้ึนอยูกับองคประกอบตาง ๆ คือ ความงายของอุปกรณในหองเรียน อาคาร และสถานที่ตั้งศูนย
บริการ ส่ือ จํานวนของครู ที่จะสามารถซื้อวัสดุ และอุปกรณได  ระดับการกระตุนของผูบริหาร
จํานวนครูที่เขารับการอบรมในการใชส่ือแตละชนิด

   บารเซล (Brasel 1988 : Abstract) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการใชส่ือการเรียน
การสอน และความลาของครูผูสอน  วัตถุประสงคของการศึกษา คือ ความแตกตางในความถี่ของ
การใชส่ือการเรียนการสอน  โดยพิจารณาถึงความลาของครูผูสอน  กลุมตัวอยางจากโรงเรียนรัฐ
นอกเมือง  และเกี่ยวกับความแตกตางของความถี่การใช  โดยพิจารณาจาก เพศ อายุ ชาติพันธุ
การศึกษา  ประสบการณ  ชนิดของโรงเรียน, ขนาดของหองเรียน, หลักสูตร และเคร่ืองมือวัสดุที่มี
ใหใช ซึ่งเทา ๆ กับผลกระทบระหวางความลากับการศึกษาที่เปล่ียนแปลง  ผลสรุปทางการศึกษา
ถึงวุฒิการศึกษาของครูที่มีความลา  แสดงใหเห็นถึงความแตกตางในความถี่ของการใชส่ือการ
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เรียนการสอน  จริยธรรมของครู และความรู  เทคนิคการใชส่ือการเรียนการสอนที่หามาได  เปน
เคร่ืองมือและวัสดุ  แสดงใหเห็นถึงความถี่ของการใชส่ือการเรียนการสอน  วุฒิการศึกษาของครูที่
มีความลา และอายุ  มีผลกระทบแสดงใหเห็นถึงความถี่ของการใชส่ือการเรียนการสอน

     สแตรงก (Strang 1989 : 424 - A) ไดศึกษาถึงการยอมรับของนักเรียน  ผูปกครอง และ
ครู  เกี่ยวกับศูนยหองสมุด  ส่ือของโรงเรียนในรัฐมิสซูรี  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อรวบรวมวิเคราะห
ขอมูลที่เกี่ยวของกับองคประกอบหนึ่งของกระบวนการวางแผน  เพื่อสงเสริมการเขาสูศูนย
หองสมุดส่ือของโรงเรียนตามความคิดเห็นของนักเรียน  ผูปกครอง และครูของโรงเรียนในรัฐมิสซูรี
ผลการศึกษาชี้ใหห็นวาผูตอบสวนใหญเลือกหนังสือเปนส่ิงสําคัญอันดับหนึ่งของศูนยหองสมุดส่ือ  
แมวาสวนใหญจะพบกับปญหาเร่ืองความยากลําบากในการเขาคนหาหนังสือที่ตองการใชงานก็
ตาม  แตก็เห็นวาเปนเร่ืองนาสนใจ และสอดคลองกับเนื้อหา  หลักสูตร  ศูนยฯ เพื่อการคนควา
และการทํางานตามลําพังหรือเปนกลุมยอย  โดยจัดส่ิงอํานวยความสะดวกทางกายภาพที่จําเปน
ในศูนยหองสมุดส่ือ  สําหรับส่ือที่เห็นดวยวาเปนประโยชนตอการศึกษามากที่สุด คือ โทรทัศนการ
ศึกษา และเสนอแนะถึงความตองการบรรณารักษหรือเจาหนาที่บริการที่ปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา

   โพลซ (Proulx 1989 : 2513 – A) ไดศึกษาวิจัยถึงเจตคติของคณาจารยที่มีตอการใช
เทคโนโลยีการศึกษาของหองเรียนทางธุรกิจในวิทยาลัยชุมชนเพื่อจัดเตรียมความพรอมใหนักเรียน
สามารถเขาสูตลาดแรงงานในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยการจัดเตรียม
ดานประสบการณที่เกี่ยวของกับเคร่ืองคอมพิวเตอรภายในหองเรียนของสาขาวิชาธุรกิจเปนส่ิง
สําคัญ  จุดมุงหมายสําคัญของการวิจัยนี้  เพื่อตรวจสอบวาคณาจารยที่สอนในคณะธุรกิจของ
มหาวิทยาลัยชุมชนในนิวยอรค  ยอมรับตัวเองในฐานะผูใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในหองเรียนได
หรือไม และคนหาวาอะไรเปนปจจัยที่คณาจารยยอมรับวาเปนอุปสรรคในการใชคอมพิวเตอรภาย
ในหองเรียน  การคนพบในคร้ังนี้ชี้ใหเห็นวาคณาจารยของสาขาวิชาธุรกิจในวิทยาลัยชุมชนยอมรับ
การใชคอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือในการเรียนการสอนในหองเรียน  สวนอุปสรรคที่พบคือ  ขอจํากัด
ของการเพิ่มเคร่ืองคอมพิวเตอรในหองเรียนใหมีจํานวนมากข้ึน  ปญหาสําคัญอีกประการหนึ่งที่
ควรทําการศึกษาตอไปคือ  ผูบริหารของวิทยาลัยใหความสําคัญ และสนับสนุนนําเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอรมาจัดรวมกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือไม
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    Achebo, Nubi Kosmas (1990 : A) ทําการวิจัยเร่ือง การนําเสนอรูปแบบศูนยวิทย
บริการสําหรับมหาวิทยาลัย Lagos (Nigerian University) ประเทศไนจีเรีย  โดยทําการวิจัยเพื่อหา
ขอสรุปทั้งผลดี และผลเสียของการดําเนินงานของศูนยวิทยบริการของมหาวิทยาลัย  โดยจะทํา
การพัฒนารูปแบบศูนยวิทยบริการจากการศึกษานโยบาย ปรัชญาของสถาบัน และคณะที่เปด
สอน และความตองการของคณาจารย และนักศึกษา  ทําการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามจาก
นักศึกษา  การสัมภาษณผูบริหาร  การสังเกต และศึกษาจากเอกสารเพื่อพัฒนารูปแบบศูนย
วิทยบริการที่เหมาะสมสําหรับสถาบัน

    ผลการวิจัยที่ไดพบวา
1. แหลงบริการส่ือการสอนในปจจุบันไมสอดคลองกับภาพรวมของหลักสูตรแตละ

คณะที่เปดสอน  เนื่องจากไมไดรับงบประมาณ และการสนับสนุนจากผูบริหาร
2. โครงสรางของศูนยวิทยาบริการขาดความเหมาะสมในเร่ืองของประเภทส่ือ และ

การใหบริการ  ทําใหมีผูเขามาใชบริการนอยกวาที่คาดไว
3. ศูนยวิทยบริการควรมีการพัฒนาการบริหารงาน และโครงสรางองคกรที่เปนระบบ

มากข้ึน
4. ผูมีสวนเกี่ยวของควรปรับปรุงการทํางานเพื่อพัฒนาการบริการ และคํานึงถึง

ทัศนคติของผูใชบริการดวย

    จากการศึกษางานวิจัยตางประเทศ  จะเห็นไดวา  ความตองการเทคโนโลยีการศึกษา
ในรูปแบบของส่ือการเรียนการสอน และเทคนิควิธีการ  ยังคงมีความจําเปนตอการเรียน การสอน
ครู - อาจารยมีความตองการที่จะไดส่ือการเรียนการสอนใหม ๆ เขามาใชในการจัดดําเนินการทาง
การศึกษา  ควรจัดใหมีแหลงบริการทางเทคโนโลยีการศึกษา  เพื่อฝกอบรม  พัฒนาความรู และ
ทักษะการใช  การผลิตส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเพิ่มประสบการณ
ความชํานาญในงานดานเทคโนโลยีการศึกษาตาง ๆ ใหแกครู - อาจารยดวย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 3
วิธีดําเนินการวิจัย

    การวิจัยเร่ืองการศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียน
พระนารายณ  จังหวัดลพบุรี  ดําเนินการวิจัยเปนไปในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา ( R & D :
Research and Development ) ซึ่งผูวิจัยแบงการวิจัยออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้

    ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปญหาและความตองการใชส่ือการสอนของผูบริหาร
ครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

    ข้ันตอนที่ 2 การศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

    ข้ันตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังน้ี

    1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
          กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้

                      1.1   ผูบริหาร ครูผูสอนในโรงเรียนพระนารายณ    ปการศึกษา   2545   ทําการสุม
ตัวอยางแบบแบงชั้น ( Stratified Sampling) โดยใชสัดสวนของกลุมตัวอยางประชากรที่สุมข้ึนอยู
กับความเหมาะสม จํานวน 80 ทาน เพื่อใชเปนกลุมตัวอยางในการศึกษาสภาพปญหาและ
ความตองการใชส่ือการสอนในโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี

          1.2   ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา   จํานวน  2  กลุม  ดังนี้
     1.2.1 ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  ในระดับอุดมศึกษา ที่มี

ประสบการณอยางนอย  5  ป  จํานวน   8  ทาน  ไดแก  นักเทคโนโลยีการศึกษา , ผูทรงคุณวุฒิ
ดานศูนยเทคโนโลยีการศึกษา    หรือ ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา   จากสถาบันการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา คัดเลือกโดยการแนะนําอางอิงแบบลูกโซ (Snowball Sampling)

     1.2.2 ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  ในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ที่มีประสบการณอยางนอย  5  ป  จํานวน  8  ทาน  ไดแก  ผูบริหารศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
หัวหนางานโสตทัศนศึกษา หรือผูเชี่ยวชาญดานศูนยส่ือการศึกษา ของโรงเรียนมัธยมศึกษา
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คัดเลือกโดยการแนะนําอางอิงแบบลูกโซ (Snowball Sampling)
         1.3 ผูบริหาร ครูผูสอนในโรงเรียนพระนารายณ    ปการศึกษา   2545   ทําการสุม

ตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Sampling) โดยใชสัดสวนของกลุมตัวอยางประชากรที่สุมข้ึนอยู
กับความเหมาะสม จํานวน 100 ทาน เพื่อใชเปนกลุมตัวอยางในการประเมินรูปแบบในการจัดตั้ง
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

          การวิจัยคร้ังนี้  แบงออกเปน 3 ระยะ  โดยแตละระยะมีเคร่ืองมือในการวิจัยดังนี้

        การวิจัยระยะท่ี 1      การศึกษาสภาพปญหา และความตองการใชส่ือการสอน
ของผูบริหาร  ครูผูสอน โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี  โดยเก็บขอมูลจากผูบริหาร ครูผูสอน
ในโรงเรียนพระนารายณ   จํานวน  80  ทาน  วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ  
สวนเบี่ยงเบนมาตราฐานของกลุมประชากรตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด นําเสนอในรูป
ของตารางและความเรียง  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูล  คือ  สอบถาม    โดยมีข้ันตอนการสราง
เคร่ืองมือ   ดังนี้

          1.  ศึกษารวบรวมขอมูลเร่ืองส่ือการสอน   ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา    ศูนยส่ือ
การศึกษา  ศูนยวิทยบริการ   จากเอกสาร  ตํารา  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  เพื่อนํามาสรางเปนเคร่ือง
มือในการวิจัย

          2.  สรางแบบสอบถาม  จากหลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ      โดยมีประเด็น
คําถามทั้งหมด   2  ตอน ดังนี้

               ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
               ตอนที่ 2 สภาพปญหา และความตองการดาน เทคโนโลยีการศึกษาของ

โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี  แบงออกเปน 4 ประเด็น ดังนี้ คือ
         1.  สภาพของส่ือการสอนในโรงเรียนพระนารายณ
         2.  ปญหาการใชส่ือการสอนของผูบริหาร  ครูผูสอนในโรงเรียนพระนารายณ
         3.  ความตองการส่ือการสอนของผูบริหาร  ครูผูสอนในโรงเรียนพระนารายณ
         4.  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูบริหาร ครูผูสอน  ที่มีตอการจัดตั้งศูนย

เทคโนโลยีการศึกษา ของโรงเรียนพระนารายณ      
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          3.  นําแบบสอบถามฉบับรางไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา  เพื่อขอคําแนะนํา แกไข
          4.  นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามที่อาจารยที่ปรึกษา แนะนํา  เพื่อสราง

เปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และดําเนินการเก็บขอมูลตอไป  ดังแผนภูมิที่ 25

               ตรวจสอบ
           แบบสอบถาม                         ไมผาน
      โดยอาจารยที่ปรึกษา

                                                               ผาน

แผนภูมิที ่ 25  แสดงข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม การศึกษาสภาพปญหา และความตองการ
                      ส่ือการสอนของผูบริหาร ครูผูสอน โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

    เร่ิมตน

ศึกษารวบรวม ขอมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัย
ที่เก่ียวของ

สรางแบบสอบถาม

แบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ

นําไปดําเนินการเก็บขอมูล
ในระยะที่ 1

ปรับปรุง
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         การวิจัยระยะท่ี 2 การศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี  โดยใชเทคนิคการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In – Depth
Interview) จํานวน 1 คร้ัง โดยใชขอมูลจากแบบการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 8  ทาน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  ระดับมัธยม
ศึกษา  จํานวน  8  ทาน รวมทั้งหมด 16 ทาน โดยมีประเด็นการสัมภาษณทั้งหมด  13   ประเด็น
ศึกษาวิเคราะห สังเคราะห โดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ นําเสนอในรูปของตาราง
และความเรียง  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In – Depth Interview)  และนําผลการศึกษา
วิเคราะห สังเคราะหจากการสัมภาษณ ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  ที่มี
ความคิดเห็นเหมือนกันหรือคลายกันไมต่ํากวารอยละ 50 นําเสนอเปนรูปแบบในการจัดตั้งศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี ทั้งหมด 13 ประเด็น มีข้ันตอนดังนี้

         1.  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาแบบเจาะลึก (In – Depth
Interview) ใชแบบสัมภาษณที่การสรางเคร่ืองมือดังนี้

1.1 นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามในระยะที่ 1 มาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
โดยคํานวณความถี่  รอยละ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตน

1.2 ศึกษารายละเอียดเทคนิคการตั้งคําถาม และวิธีการสัมภาษณ แบบเจาะลึก
(In – Depth Interview) จากเอกสาร ตํารา อินเทอรเนต งานวิจัยที่เกี่ยวของ และศึกษานโยบาย 
ขอมูล ทรัพยากรดานโสตทัศนศึกษา ของโรงเรียนพระนารายณ ดานบุคลากร อาคารสถานที่
งบประมาณ และวัสดุ – อุปกรณ เพื่อใชเปนขอมูลพิจารณารวมกันกับขอมูลเบื้องตน ที่ไดจากแบบ
สอบถามระยะที ่1 มากําหนดหัวขอคําถามการสัมภาษณ  สําหรับใชเปนเคร่ืองมือ  การสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In – Depth Interview)  ซึ่งแบงเปน  2  ตอน     มีรายละเอียดดังนี้

             ตอนที่ 1  สถานภาพขอมูลทั่วไปของผูใหการสัมภาษณ ประกอบดวยชื่อ
ชื่อสกุล ตําแหนง   สถานที่ทํางาน  ประสบการณทํางาน ประวัติการศึกษา ความสามารถทั่วไป  
วัน เดือน ป  เวลา สถานที่ใหการสัมภาษณ

             ตอนที่ 2  แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดตั้งศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี  กําหนดเปนประเด็นการสัมภาษณทั้ง
หมด 13  ประเด็น ดังนี้

             1.  วิสัยทัศน  พันธกิจ ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
             2.  รูปแบบการจัดตั้งและภาระงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
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             3.  โครงสรางองคกรของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
             4.  บุคลากรที่ดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
             5.  ระบบและประเภทการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
             6.  ประเภทของส่ือที่ใหบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
             7.  สถานที่ตั้งของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
             8.  การจัดพื้นที่ใชสอยของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
             9.  วิธีการคัดเลือกจัดหาวัสดุ อุปกรณ และส่ือการศึกษาของศูนยเทคโนโลยี

การศึกษา
           10. การประเมินคุณภาพส่ือและอุปกรณการศึกษาของศูนยเทคโนโลยี

การศึกษา
           11. แหลงงบประมาณของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
           12. การประชาสัมพันธ ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
           13. การประสานความรวมมือ     ระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี กับสถานศึกษา,สถาบันการศึกษา,ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา,
ศูนยส่ือการศึกษา, ศูนยวิทยบริการแหงอ่ืน ๆ

         2. นําแบบคําถามการสัมภาษณแบบเจาะลึก   (In – Depth Interview)   ฉบับ
รางไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา  เพื่อขอคําแนะนํา แกไข จากนั้นนําแบบการสัมภาษณ แบบเจาะ
ลึก    (In – Depth Interview) ไปใหผูเชี่ยวชาญ หรือผูทรงคุณวุฒิทางดานเทคโนโลยีการศึกษา 
จํานวน 1 คน  ตรวจสอบ แนะนํา แกไข  สําหรับใชเปนเคร่ืองมือในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีการศึกษา  เพื่อดําเนินการเก็บขอมูลในระยะที ่2   ดังแผนภูมิที่  26

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



เร่ิมตน

ตรวจสอบแกไขแบบการสัมภาษณ
โดยอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียว
ชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา

จํานวน      1 ทาน

171

                                                                    ไมผาน

    

แผนภูมิที่ 26  แสดงข้ันตอนการสรางแบบการสัมภาษณ แบบ In – Depth Interview
                     สําหรับไปใชในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อเก็บ
                     ขอมูลระยะที ่2

เร่ิมตน

ขอมูลเบื้องตนจากการสรุปผลการสอบถามในระยะที่ 1
ประกอบกับขอมูลงานโสตทัศนศึกษาของโรงเรียนพระนารายณ

ศึกษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณ แบบเจาะลึก
(In – Depth Interview)

สรางแบบการสัมภาษณ แบบเจาะลึก
(In – Depth Interview) ฉบับราง

แบบการสัมภาษณ แบบ In – Depth Interview
ที่สมบูรณ (ขอมูลและคําถามนํา

ในการสัมภาษณ)

ปรับปรุงผาน
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         3.  ผูวิจัยและอาจารยที่ปรึกษา  คัดเลือกผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา
จํานวน 2 ทาน  ที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑที่กําหนด และใหผูเชี่ยวชาญไดแนะนําผูเชี่ยวชาญ
ทานอ่ืน ๆ ตอ  จนครบทั้ง  16  ทาน

         4. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถึงผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อขอความอนุเคราะหจากผูเชี่ยวชาญในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการขอ
สัมภาษณ การใหความคิดเห็นในการเสนอรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญของจังหวัดลพบุรี โดยผูวิจัยนํา
หนังสือไปติดตอกับผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาดวยตนเอง  พรอมมอบเอกสารขอมูล
เบื้องตนของโรงเรียนพระนารายณ และขอมูลที่ไดจากการศึกษาในระยะที่ 1  แบบการสัมภาษณ 
กับผูเชี่ยวชาญ  เพื่อไดศึกษาทําความเขาใจกอนการสัมภาษณ  และนัดหมายวัน เวลาในการ
สัมภาษณกอนลวงหนา

 5.  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ตามวัน เวลา ที่กําหนดนัดหมาย

              ข้ันตอนการสัมภาษณ  ประกอบดวย  3  ข้ันตอน  คือ  ข้ันเตรียมการสัมภาษณ
ข้ันดําเนินการสัมภาษณ  และข้ันปดการสัมภาษณ

              ข้ันเตรียมการสัมภาษณ
  1.  ประสานเพื่อนัดหมายวัน เวลา สถานที่สัมภาษณ
  2.  เดินทางไปสัมภาษณดวยตนเอง   โดยผูวิจัยมีข้ันตอนดําเนินการปฏิบัติ  คือ

เตรียมแบบสัมภาษณที่สรางข้ึนไวใหพรอม เตรียมอุปกรณและเคร่ืองมือที่ใชในการบันทึก
คําสัมภาษณ ไดแก เคร่ืองบันทึกเสียง  มวนเทปบันทึกเสียง  อุปกรณในการจดบันทึก ปากกา
ดินสอ กระดาษ

             ข้ันดําเนินการสัมภาษณ
1. ผูวิจัยแนะนําตนเองและบอกจุดประสงคของการสัมภาษณแกผูเชี่ยวชาญ

ดานเทคโนโลยีการศึกษา
2. ผูวิจัยทําการสัมภาษณตามประเด็นในแบบสัมภาษณที่ผูวิจัยสรางข้ึน

             ข้ันปดการสัมภาษณ
 เมื่อผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณเรียบรอยแลว กลาวขอบคุณผูใหสัมภาษณ มอบ

ของที่ระลึก  พรอมทั้งกลาวคําอําลา
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6. ถอดเทปเสียงคําสัมภาษณของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา
ทุกประเด็นเปนความเรียง

7. นําขอมูลคําสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ที่เปนความเรียง
มาศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหผลรวมกับอาจารยที่ปรึกษาสรุปตามประเด็นทั้ง 13 ประเด็น  
โดยแจกแจงความถี่คิดเปนคารอยละของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ที่
มีความคิดเห็นเหมือนกันหรือคลายกัน ซึ่งนําเสนอขอมูลในรูปของตารางและความเรียง

          8.   นําขอมูลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ทั้ง 16 ทาน  ที่
มีความคิดเห็นที่เหมือนกันหรือคลายกัน ไมต่ํากวารอยละ 50 มากําหนดรูปแบบในการจัดตั้งศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี จํานวน 13 ประเด็น ดังแผนภูมิที่ 27
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แผนภูมิที่ 27   แสดงข้ันตอนการรวบรวมขอมูลเพื่อกําหนดรูปแบบใน การจัดตั้งศูนยเทคโนโลยี
         การศึกษา    โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

ติดตอผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา คัดเลือกโดยการ
แนะนําอางอิงแบบลูกโซ (Snowball Sampling)

ผูเช่ียวชาญดานศูนยเทคโนโลยีการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา  8 ทาน

ผูเช่ียวชาญหรือผูมีประสบการณระดับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา 8 ทาน

สัมภาษณผูเช่ียวชาญโดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก
(In – Depth Interview )  และบันทึกเทปเสียงคําสัมภาษณ

ถอดเทปบันทึกเสียงคําสัมภาษณความคิดเห็น
ของผูเช่ียวชาญ  ทั้ง 16 ทาน   เปนความเรียง

นําขอมูลมาศึกษาวิเคราะห  สังเคราะหผลรวมกับอาจารยที่ปรึกษา
สรุปผลความคิดเห็นเปนคารอยละ  เสนอในรูปของตารางและความเรียง

เร่ิมตน

นําขอมูลความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาทั้ง 16 ทาน ที่มีความคิดเห็นเหมือนกัน
หรือคลายกันไมตํ่ากวารอยละ 50 มากําหนดรูปแบบในการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี จํานวน 13 ประเด็น
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        การวิจัยระยะท่ี 3   การประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี เพื่อใชในการเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดตั้งศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี โดยนําขอมูลรูปแบบในการจัดตั้งศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา  ที่ไดจากระยะที่ 2 มาใหผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ จังหวัด
ลพบุรี จํานวน 100 ทาน เปนผูประเมิน “รูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี” วิเคราะหผลโดยการแจกแจงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
นําเสนอในรูปตาราง และความเรียง โดยมีข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ ดังนี้

          1.  นําขอมูลการนําเสนอรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี ตามแนวความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  ที่ได
จากระยะที ่2 ทั้ง 13 ประเด็น มาจัดทําเปนแบบประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้

         ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน
         ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี โดยมีประเด็นคําถามการประเมินทั้งหมด 13 ประเด็น ดังนี้
    1.  วิสัยทัศน  พันธกิจ ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
          2.  รูปแบบการจัดตั้งและภาระงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

         3.  โครงสรางองคกรของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
          4.  บุคลากรที่ดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

         5.  ระบบและประเภทการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
          6.  ประเภทของส่ือที่ใหบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

   7.  สถานที่ตั้งของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
   8.  การจัดพื้นที่ใชสอยของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
   9.  วิธีการคัดเลือกจัดหาวัสดุ อุปกรณ และส่ือการศึกษาของศูนยเทคโนโลยี

การศึกษา
       10.  การประเมินคุณภาพส่ือและอุปกรณการศึกษาของศูนยเทคโนโลยีการ

ศึกษา
 11.  แหลงงบประมาณของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
 12.  การประชาสัมพันธ ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
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 13. วิธีการประสานความรวมมือ     ระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี กับสถานศึกษา,สถาบันการศึกษา,ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียน,  ศูนยส่ือการศึกษา, ศูนยวิทยบริการแหงอ่ืน ๆ

             ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี

          2.  นําแบบประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียน
พระนารายณ  ไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจเพื่อขอคําแนะนํา  แกไข

          3.  นําแบบประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียน
พระนารายณ  จังหวัดลพบุรี  มาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใชเปนการ
ประเมินฉบับสมบูรณ    และนําไปดําเนินการเก็บขอมูลตอไป

          4.  การดําเนินการเก็บขอมูล  โดยการนําแบบ ประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียนพระนารายณ  ไปใหผูบริหาร  ครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ  
จํานวน  100  คน  ไดประเมินรูปแบบในจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา     โรงเรียนพระนารายณ   
จังหวัดลพบุรี

          5. นําผลการประเมินมาวิเคราะห โดยการแจกแจงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยใชคาเฉล่ียในระดับมาก คือ  ตั้งแต  3.5   ข้ึนไป  และปรับแกไขในรายละเอียดตาม
ที่เสนอแนะมา โดยนําเสนอในรูปตารางและความเรียง

6.  ไดรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียน
พระนารายณจังหวัดลพบุรี    ดังแผนภูมิที่  28
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     เร่ิมตน

แผนภูมิที่ 28   แสดงข้ันตอนการกําหนดรูปแบบใน การจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
         โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

นําขอมูลความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีความคิดเห็นเหมือนกันหรือคลายที่ไมนอยกวารยละ 50
มากําหนดรูปแบบในการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี

ประเมินรูปแบบในการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีการศึกษา   โรงเรียนพระนารายณ
โดยผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ

ปรับตาม
ขอเสนอแนะ

สรางแบบสอบถามคิดเห็นเพื่อประเมินรูปแบบในการจัดต้ัง
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนพระนารายณ

ปรับปรุง

ตรวจสอบ ขอคําแนะนํา
แกไข โดยอาจารยที่ปรึกษา

แบบประเมินรูปแบบในการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี
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การเก็บรวบรวมขอมูล

    ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมีรายละเอียดดังนี้

   ระยะท่ี 1 การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ ปญหา ความตองการใชส่ือการสอน
ของผูบริหาร  ครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

    ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ขอความอนุเคราะหความ
รวมมือผูบริหาร ครูผูสอนในโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี ไดทําการตอบแบบสอบถาม  โดย
กําหนดนัดหมายวันเวลาในการสงแบบสอบถาม  ซึ่งผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง

    ระยะท่ี 2 การศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

    ผูวิจัยใชเทคนิคกระบวนการสัมภาษณ   แบบเจาะลึก ( In – Depth  Interview  )  ใน
การรวบรวมขอมูล ทั้งหมดจํานวน 1 รอบ  ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้
                1.  ผูวิจัย และอาจารยที่ปรึกษา  คัดเลือกผูเชี่ยวชาญ จํานวน 2 ทาน  ที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑที่กําหนด และใหผูเชี่ยวชาญไดแนะนําผูเชี่ยวชาญทานอ่ืน ๆ ตอ  ผูเชี่ยวชาญที่ไดมี
จํานวน ทั้งหมด 16 คน
                2.  ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  เพื่อขอความ
อนุเคราะหจากผูเชี่ยวชาญ  ในการขอสัมภาษณ การใหความคิดเห็นการเสนอรูปแบบในการจัดตั้ง
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี โดยผูวิจัยนําหนังสือไปติดตอกับ
ผูเชี่ยวชาญดวยตนเอง และมอบเอกสารขอมูลเบื้องตนของโรงเรียนพระนารายณกับผูเชี่ยวชาญได
ศึกษาทําความเขาใจกอนการสัมภาษณ โดยนัดหมายวันเวลาสถานที่ในการสัมภาษณกอน
ลวงหนา
                3.  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญตามวัน เวลา
ที่กําหนดนัดหมาย

   4.  นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญมาถอดเทปเสียงเปนความเรียง    นํามา
ศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหผลเสนอในรูปตารางและความเรียง    เพื่อใชในการกําหนดรูปแบบ
ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี
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    ระยะท่ี 3 การประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียน
พระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

     ผูวิจัยนําแบบการประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน        
พระนารายณ  จังหวัดลพบุรี ใหประชากรตัวอยาง คือ ผูบริหาร ครูผูสอนในโรงเรียนพระนารายณ  
จังหวัดลพบุรี  จํานวน 100 ทาน  ประเมินรายละเอียดตามประเด็นตางๆในการจัดตั้งศูนย
เทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี  นําขอมูลมาวิเคราะหผลเพื่อนําเสนอ
รูปแบบในการจัดศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

การวิเคราะหขอมูล

    สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
     คาความถี่       คาเฉล่ีย  ( x )   รอยละ  ( % )   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

S.D.      =      ( )2

1−

−∑
n

xxf

                 1.  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามในระยะที ่1 คือ การศึกษาสภาพปญหา
ความตองการส่ือการสอนของผูบริหาร ครูผูสอนในโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี โดยใช
มาตรา-สวนประมาณคาแบบ Retting Scale 5 ระดับโดยใชเกณฑของ Best (1981:182) John 
Best มาตราสวนประมาณคาแบบ Retting Scale ตามเกณฑดังนี้

4.50 – 5.00 มากที่สุด
3.50 – 4.49 มาก
2.50 – 3.49 ปานกลาง
1.50 – 2.49 นอย
1.00 – 1.49 นอยที่สุด

ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล  โดยใชคาสถิติ ความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย ( x )    
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําเสนอขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง
                2.  การนําเสนอรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ
ซึ่งเปนระยะที่ 2 ของการศึกษารวบรวมขอมูล  โดยการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ  
แลวนํามาศึกษาสรางตารางวิเคราะหและสังเคราะหผล โดยใชคาสถิติความถี่รอยละ เพื่อกําหนด
รูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี
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   3.  การประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา   โรงเรียนพระนารายณ
ซึ่งเปนระยะที่ 3  คาสถิติที่ใช ไดแก คาเฉล่ีย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูล (S.D.) 
โดยกําหนดเกณฑในการตัดสินวาประเด็นที่เหมาะสมเปนรูปแบบ  เปนคาเฉล่ียเลขคณิต ( x )
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

แผนภูมิท่ี 29  แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัยการศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ
                    จังหวัดลพบุรี

ศึกษาแนวคิด และขอมูลในประเด็นท่ีสนใจ
(เอกสาร รายงาน ตํารา งานวิจัย สัมภาษณบุคคล)

กําหนดหัวของานวิจัย

ศึกษารายละเอียดในการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนพระนารายณ

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการ
จัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

ศึกษาวิธีการวิจัยเทคนิคการสัมภาษณ
แบบ In-Depth Interview

กําหนดรูปแบบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการวิจัย

ศึกษาสภาพปญหา ความตองการสื่อการสอน ของครูผูสอนในโรงเรียน และ
ศึกษาองคประกอบในการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีการศึกษาในดานรูปแบบในการ
จัดต้ัง การจัดบุคลากร การจัดประเภทสื่อ การจัดบริการ สถานที่จัดต้ัง และการ
จัดพ้ืนที่ภายในศูนยฯ ที่เหมาะสมสําหรับโรงเรียนพระนารายณ

กําหนดกรอบความตองการเก่ียวกับ
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาของ

โรงเรียนพระนารายณ ในดานตาง ๆ
เพ่ือนํามาสรางกรอบคําถาม

สงแบบสอบถามไปยังครูผูสอนใน
โรงเรียนพระนารายณท้ังหมด

จํานวน 80 คน

สรุปผลใชเปนขอมูลเบ้ืองตน
ประกอบขอมูลงานโสตทัศน
ศึกษาของโรงเรียนพระนารายณ
ใหผูเช่ียวชาญไดศึกษาประกอบ

สรางแบบสอบถาม
(pre – research) เพ่ือเก็บขอมูล

เบ้ืองตน

ดําเนินการวิจัยโดยใชเทคนิคการสัมภาษณ
แบบ In – Depth Interview

สรางแบบสัมภาษณ ตรวจสอบ แกไขแบบสัมภาษณ โดยอาจารยท่ีปรึกษา, ผูเช่ียวชาญ

สัมภาษณผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาผูเช่ียวชาญระดับอุดมศึกษา
หรือนักเทคโนโลยีการศึกษา

ผูเช่ียวชาญระดับโรงเรียน
มัธยมศึกษา

นําขอมูลมาศึกษาสรางตารางวิเคราะห และสังเคราะหผลสรุปขอมูลท่ีได

กําหนดตนแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ

ประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุร ีโดยผูบริหาร-ครูโรงเรียนพระนารายณ

รูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนพระนารายณ    จังหวัดลพบุรี

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

    การวิจัยนี้เปนการศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียน
พระนารายณ  จังหวัดลพบุรี  โดยแบงการวิจัยออกเปน  3  ระยะ  ตามขอบเขตของการวิจัยที่
กําหนดไว และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้

    ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพปญหา   และความตองการใชส่ือการสอนของผูบริหาร
ครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี  โดยเก็บขอมูลจากผูบริหาร  ครูผูสอนในโรงเรียน
จํานวน 80 ทาน  วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ (%) คาเฉล่ีย ( x ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด นําเสนอในรูปของ
ตาราง และความเรียง  สวนขอเสนอแนะนําเสนอในรูปของความเรียง โดยมีลําดับการนําเสนอ
ขอมูล ดังนี้

    1.  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (ตารางที่ 2)
    2.  การศึกษาสภาพปญหาความตองการดานเทคโนโลยีการศึกษาของโรงเรียน

พระนารายณ
   2.1 สภาพของส่ือการสอนในโรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี (ตารางที่ 3 ถึง

ตารางที่ 7)
2.2 ความตองการส่ือการสอนของผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ  จังหวัด

ลพบุรี (ตารางที่ 8 ถึงตารางที่ 10)
2.3 ปญหาและอุปสรรคในการใชส่ือการสอนของผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียน

พระนารายณ  จังหวัดลพบุรี (ตารางที่ 11 ถึงตารางที่ 14)
2.4 ความตองการ และความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอนที่มีตอการจัดตั้งศูนย

เทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี (ตารางที่ 15 ถึงตารางที่ 19)
2.5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในดานตาง ๆ (ตารางที่ 20 ถึงตารางที่ 25)

   ระยะท่ี 2 การศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียน
พระนารายณ  จังหวัดลพบุรี  โดยใชเทคนิคการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In – Depth Interview)
จํานวน 1 คร้ัง โดยใชขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ในระดับอุดม
ศึกษา จํานวน 8 ทาน และผูมีประสบการณดานงานโสตทัศนศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา จํานวน
8 ทาน
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    ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ระดับอุดมศึกษา จํานวน 8 ทาน เปนเพศชาย
ทั้งหมด อายุมากกวา 40 ปข้ึนไป  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ทาน  ระดับปริญญา
โท จํานวน 4 ทาน และระดับปริญญาเอก จํานวน 3 ทาน  มีประสบการณดานเทคโนโลยี
การศึกษามากกวา 10 ป

    ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 8 ทาน เปนเพศชาย 8
ทาน เพศหญิง 1 ทาน อายุมากกวา 35 ปข้ึนไป  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 6 ทาน
ระดับปริญญาโท จํานวน 2 ทาน  มีประสบการณดานงานโสตทัศนศึกษา มากกวา 5 ป

    มีประเด็นการสัมภาษณทั้งหมด 13 ประเด็น  วิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่หา
คารอยละ  นําเสนอในรูปของตาราง และความเรียง  โดยมีลําดับการนําเสนอขอมูลดังนี้

    1.  วิสัยทัศน พันธกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา (ตารางที่ 26)
           2.  รูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา (ตารางที่ 27)
                3.  โครงสรางการบริหารองคกร (ตารางที่ 28)
           4.  บุคลากรที่ดําเนินงาน (ตารางที่ 29)
           5.  ระบบและประเภทการใหบริการ (ตารางที่ 30)
           6.  ประเภทของส่ือที่ใหบริการ (ตารางที่ 31)
           7.  สถานที่ตั้งของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา (ตารางที่ 32)
           8.  การจัดพื้นที่ใชสอยของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา (ตารางที่ 33)
           9.  วิธีการคัดเลือก จัดหาวัสดุอุปกรณ และส่ือการศึกษาของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
(ตารางที่ 34)
         10.  การประเมินคุณภาพส่ืออุปกรณการศึกษาของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
(ตารางที่ 35)
         11.  แหลงงบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน (ตารางที่ 36)
         12.  การประชาสัมพันธของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา (ตารางที่ 37)
         13.  การประสานความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษากับสถาบันอ่ืน ๆ
(ตารางที่ 38)

   ระยะท่ี 3 การประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ  จังหวัดลพบุรี  โดยใชขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 16 ทาน มากําหนดรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
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โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี และสรางเปนแบบประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี  ผูตอบแบบประเมิน คือผูบริหาร
ครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ จํานวน 100 ทาน คาสถิติที่ใช ไดแก คาเฉล่ีย ( x ) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูล (S.D.) โดยใชโปรแกรม SPSS for windows โดยกําหนดเกณฑ
การตัดสินวาประเด็นที่เหมาะสมเปนรูปแบบ ตองมีคาเฉล่ีย ( x ) เทากับ หรือมากกวา 3.5 โดย
สรุปประเด็นกําหนดเปนรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ
จังหวัดลพบุรี ทั้งหมด 13 ประเด็น  โดยมีลําดับการนําเสนอขอมูลดังตอไปนี้

     1.  วิสัยทัศน พันธกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
     2.  รูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
     3.  โครงสรางบริหารองคกรของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
     4.  บุคลากรที่ดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

            5.  ระบบและประเภทของการใหบริการ ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
            6.  ประเภทของส่ือที่ใหบริการ ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
            7.  สถานที่ตั้งของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
            8.  การจัดพื้นที่ใชสอยของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
            9.  วิธีการคัดเลือก จัดหาวัสดุอุปกรณการศึกษาของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
          10.  การประเมินคุณภาพส่ือ อุปกรณการศึกษาของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
          11.  แหลงงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
          12.  การประชาสัมพันธศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
          13.  การประสานความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษากับหนวยงาน
สถาบันอ่ืน ๆ

    ระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพปญหา และความตองการใชสื่อการสอนของผูบริหาร
ครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี

 1.  สถานภาพของครูในโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี
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ตารางที่ 2 แสดงจํานวนความถี่และรอยละ สถานภาพของผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ
   จังหวัดลพบุรี  จําแนกตามขอมูลสวนตัว (n = 80 คน)

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ
1.  เพศ
     ชาย 10 12.5
     หญิง 70 87.5
2.  อายุ
     25 – 35 ป 1 1.3
     36 – 45 ป 26 32.5
     มากกวา 45 ป 53 66.3
3.  ระดับการศึกษา
     ต่ํากวาปริญญาตรี 1 1.3
     ปริญญาตรี 73 91.3
     ปริญญาโท 6 7.5
4.  ตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในงาน (ตอบไดมากกวา 1)
     ผูอํานวยการ / ผูชวยผูอํานวยการ 5 6.3
     หัวหนาฝาย / หัวหนาหมวดวิชา / หัวหนางาน 15 22.5
     ศูนยการเรียนรู 5 6.3
     ครูผูสอน 63 78.8
     ครูที่ปรึกษา / ครูประจําชั้น 59 73.8
5.  จํานวนวิชา / รายวิชาที่ทานสอน
     ไมสอน (ฝายบริหาร) 5 6.3
     1 รายวิชา 16 20.0
     2 รายวิชา 38 47.5
     มากกวา 2 รายวิชา 21 26.3
     รายวิชาที่สอน (ตอบไดมากกวา 1)
     - แนะแนว 2 2.5
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ตารางที่ 2 (ตอ)

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ
     - ลูกเสือ – เนตรนารี 5 6.3
     - กิจกรรมชุมนุม 5 6.3
     - คณิตศาสตร 8 10.0
     - ภาษาไทย 6 7.5
     - สังคมศึกษา 4 5.0
     - วิทยาศาสตร 4 5.0
     - ภาษาตางประเทศ 7 8.8
     - คหกรรม 9 11.3
     - พลานามัย 5 6.3
     - ศิลปศึกษา 1 1.3
     - อุตสาหกรรม 1 1.3
     - วิชาหองสมุด 2 2.5
6.  จํานวนคาบ / ชม. ที่สอนในแตละสัปดาห
     ไมมีคาบสอน (ฝายบริหาร) 5 6.3
     5 – 10 คาบ / ชม. 6 7.5
     11 – 15 คาบ / ชม. 26 32.5
     16 – 20 คาบ / ชม. 42 52.5
     มากกวา 20 คาบ / ชม. 1 1.3
7.  ประสบการณการสอนในโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี
     1 – 5 ป 3 3.8
     6 – 10 ป 3 3.8
     11 – 15 ป 18 22.5
     16 – 20 ป 18 22.5
     มากกวา 20 ป 38 47.5
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ตารางที่ 2 (ตอ)

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ
8.  ไดรับความรูและประสบการณดานส่ือการเรียนการสอน
     (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
     8.1 สําเร็จการศึกษามาโดยตรง 14 17.5
     8.2 เคยเรียนเปนบางรายวิชาในหลักสูตร 42 52.5
     8.3 เคยเขารับการอบรม 56 70.0
     8.4 ศึกษาคนควา และสังเกตสอบถามดวยตนเอง 63.8 63.8
     8.5 ฝกการใชโสตทัศนูปกรณและส่ือการสอนตาง ๆ ดวยตนเอง 33 41.3
     8.6 ปรึกษาผูมีประสบการณดานส่ือการสอน 50 62.5
           หรือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
     8.7 เคยเห็นการใชโสตทัศนูปกรณและส่ือการสอน 43 53.8
           จากผูสอนทานอ่ืน ๆ
     8.8 ไมมีความรูทางดานส่ือการเรียนการสอน 1 1.3
9.  การใชส่ือการเรียนการสอนในปจจุบัน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
     9.1 จัดผลิตส่ือข้ึนเอง 71 88.8
     9.2 ขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 25 31.3
     9.3 ไมมีการใชส่ือในการเรียนการสอน 1 1.3

    จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ครูที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศชายรอยละ 12.5 เปน
เพศหญิง คิดเปนรอยละ 87.5 ครูสวนใหญอยูในชวงอายุมากกวา 45 ป  มากที่สุด คิดเปนรอยละ
66.3  รองลงมาอาย ุ36 – 45 ป คิดเปนรอยละ 32.5 และอายุ 25 – 35 ป คิดเปนรอยละ 1.3

    ผูบริหาร  ครูผูสอนในโรงเรียนพระนารายณ  มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีเปน
สวนใหญ  คิดเปนรอยละ 91.3 รองลงมามีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทคิดเปนรอยละ 7.5

    ครูที่ตอบแบบสอบถามเปนผูอํานวยการ และผูชวยผูอํานวยการ คิดเปนรอยละ 6.3
หัวหนาฝาย หัวหนาหมวดวิชา และหัวหนางาน คิดเปนรอยละ 22.5  หัวหนาศูนยการเรียนรู คิด
เปนรอยละ 6.3 ครูผูสอน คิดเปนรอยละ 78.8 และครูที่ปรึกษา  ครูประจําชั้น คิดเปนรอยละ 73.8

   ครูในโรงเรียนพระนารายณ ที่ตอบแบบสอบถามมีรายวิชาที่สอนสวนใหญ จํานวน 2
รายวิชา คิดเปนรอยละ 47.5 รองลงมาสอนมากกวา 2 รายวิชา คิดเปนรอยละ 26.3 สอนจํานวน
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1 รายวิชา คิดเปนรอยละ 20.0 และไมมีรายวิชาที่สอน เพราะเปนฝายบริหาร คิดเปนรอยละ 6.3
และมีรายวิชาที่สอนไดแก วิชาแนะแนว คิดเปนรอยละ 2.5 วิชาลูกเสือ – เนตรนารี คิดเปนรอยละ
6.3 กิจกรรมชุมนุม คิดเปนรอยละ 6.3 วิชาคณิตศาสตร คิดเปนรอยละ 10.0 วิชาภาษาไทย
คิดเปนรอยละ 7.5 วิชาสังคมศึกษา คิดเปนรอยละ 5.0 วิชาวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 5.0
วิชาภาษาตางประเทศ คิดเปนรอยละ 8.8 วิชาคหกรรม คิดเปนรอยละ 11.3 วิชาพลานามัย
คิดเปนรอยละ 6.3 วิชาศิลปศึกษา คิดเปนรอยละ 1.3 วิชาอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 1.3
วิชาหองสมุด คิดเปนรอยละ 2.5

   ครูในโรงเรียนพระนารายณที่ตอบแบบสอบถาม  มีชั่วโมงการสอนในแตละสัปดาห
สวนใหญมีชั่วโมงการสอน 16 – 20 ชั่วโมงตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 52.5 มีชั่วโมงการสอน
11 – 15 ชั่วโมงตอสัปดาห  คิดเปนรอยละ 32.5 มีชั่วโมงการสอน 5 – 10 ชั่วโมงตอสัปดาห
คิดเปนรอยละ 7.5 มีชั่วโมงการสอนมากกวา 20 ชั่วโมงตอสัปดาห คิดเปนรอยละ 1.3 และไมมี
ชั่วโมงการสอน  เนื่องจากเปนฝายบริหาร คิดเปนรอยละ 6.3

   ครูผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ    มีประสบการณการสอนในโรงเรียนพระนารายณ
มากกวา 20ป คิดเปนรอยละ 47.5 รองลงมาคือ มีประสบการณการสอนในโรงเรียนพระนารายณ
ชวง 16 – 20 ป และ 11 – 15 ป คิดเปนรอยละ 22.5  มีประสบการณการสอนในชวง 6 – 10 ป
และ 1 – 5 ป คิดเปนรอยละ 3.8

   ผูบริหาร ครูผูสอนในโรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี มีความรูและประสบการณ
ทางดานส่ือการเรียนการสอน สวนใหญเคยเขารับการอบรม คิดเปนรอยละ 70.0 ศึกษาคนควา
และสังเกตสอบถามดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 63.8 ปรึกษาผูมีประสบการณดานส่ือการสอนหรือ
เทคโนโลยีการศึกษา คิดเปนรอยละ 62.5 เคยเห็นการใชโสตทัศนูปกรณ และส่ือการสอนจากครู
ผูสอนทานอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 53.8 เคยเรียนเปนบางรายวิชาในหลักสูตร คิดเปนรอยละ 52.5
ฝกการใชโสตทัศนูปกรณ และส่ือการสอนตาง ๆ ดวยตนเอง 41.3 สําเร็จการศึกษามาโดยตรง
คิดเปนรอยละ 17.5 และไมมีความรูทางดานส่ือการเรียนการสอนเลย คิดเปนรอยละ 2.6

  ผูบริหาร ครูผูสอนในโรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี  ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ใชส่ือการเรียนการสอน  โดยการจัดผลิตส่ือข้ึนใชเอง คิดเปนรอยละ 88.8 รองลงมาคือ ขอความ
รวมมือจากหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของคิดเปนรอยละ 31.3 และไมมีการใชส่ือในการเรียนการสอน
รอยละ 1.3
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1. สภาพปญหาและความตองการดานเทคโนโลยีการศึกษาของโรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี

    1.1 สภาพของสื่อการสอนในโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี
     1.1.1 การสํารวจสภาพการใชส่ือการสอน ระดับการใชส่ือการสอนในโรงเรียน

พระนารายณ จังหวัดลพบุรี  ในการศึกษานี้นําเสนอขอมูลจากการสํารวจโดยแสดงคารอยละ
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ตารางที่ 3 - 4)

 1.1.2 การสํารวจสภาพของส่ือการสอนในโรงเรียนพระนารายณ จังหวัด
ลพบุรี  ในการศึกษานี้ นําเสนอขอมูลจากการสํารวจโดยแสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และระดับประสิทธิภาพของส่ือการสอนที่ดี นําเสนอตามประเภทของส่ือการสอนที่สํารวจ 3
ประเภท ไดแก

  1.1.2.1 ส่ือการสอนประเภทวัสดุกราฟค ส่ิงพิมพ โสตทัศนวัสดุอ่ืน ๆ
(ตารางที่ 5)

  1.1.2.2 ส่ือการสอนประเภทเคร่ืองมือและอุปกรณ (ตารางที่ 6)
  1.1.2.3 ส่ือการสอนประเภทกิจกรรมและวิธีสอน (ตารางที่ 7)

ตารางที่ 3 แสดงความถี่ รอยละของระดับการใชส่ือการสอนครูผูสอนในโรงเรียนพระนารายณ
   จังหวัดลพบุรี

ระดับการใชส่ือการสอนของครูผูสอน ความถี่ รอยละ
1.  ทุกคร้ังที่สอน 21 26.3
2.  บอยคร้ัง 37 46.3
3.  นาน ๆ คร้ัง 11 13.8
4.  ไมเคยใชเลย 11 13.8

   จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาสภาพการใชส่ือการสอนของผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี  มีการใชส่ือการสอนบอยคร้ังมากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.3 รองลงมา
มีการใชส่ือการสอนทุกคร้ังที่สอน คิดเปนรอยละ 26.3 มีการใชส่ือการสอนระดับนาน ๆ คร้ัง
คิดเปนรอยละ 13.8 และไมเคยใชส่ือการสอนเลย คิดเปนรอยละ 13.8 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของสภาพการใชส่ือการสอนของ
   ผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี

การใชส่ือการสอน x S.D. แปลความหมาย
1.  การใชส่ือการสอนของผูบริหาร ครูผูสอน 2.85 1.20 ปานกลาง

    จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวาการใชส่ือการสอนของผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียน
พระนารายณ  อยูในระดับปานกลาง ( x = 2.85)

ตารางที่ 5 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิภาพของส่ือการสอนประเภท
   วัสดุกราฟค ส่ิงพิมพ โสตทัศนวัสดุอ่ืน ๆ

ระดับการมีใช ระดับประสิทธิภาพของส่ือการสอน
ประเภทของส่ือการสอน

x S.D. แปลความหมาย x S.D. แปลความหมาย

1.  เอกสารตาง ๆ และหนังสือ 3.59 0.65 มาก 3.87 1.05 มาก
     อานประกอบ
2.  แบบเรียน สาระการเรียนรู 3.24 0.83 ปานกลาง 3.51 1.30 มาก
3.  คูมือหลักสูตร คูมือนักเรียน 3.11 0.84 ปานกลาง 3.35 1.42 ปานกลาง
4.  หนังสืออางอิง 2.95 0.83 นอย 3.36 1.30 ปานกลาง
5.  นิตยสาร วารสาร 3.14 0.65 ปานกลาง 3.55 1.19 มาก
     หนังสือพิมพ
6.  เทปบันทึกเสียง 2.46 0.90 นอย 2.74 1.36 นอย
7.  แผนซีดี, ซีวีดี, ดีวีดี 1.96 0.80 นอย 2.10 1.28 นอย
8.  แผนที่, ลูกโลก 2.10 1.19 นอย 2.26 1.61 นอย
9.  แผนภูมิ, แผนสถิติ 2.34 0.91 นอย 2.68 1.40 นอย
10. ภาพโปสเตอร 2.56 0.95 นอย 2.99 1.37 ปานกลาง
11. ภาพถาย, รูปภาพ 2.84 0.80 ปานกลาง 3.27 1.24 ปานกลาง
12. ฟลมสไลด ภาพสไลด 1.97 0.80 นอย 2.24 1.33 นอย
13. แผนโปรงใส 2.27 0.99 นอย 2.59 1.49 นอย
14. ของจริงและของตัวอยาง 3.00 0.86 ปานกลาง 3.49 1.34 ปานกลาง
15. หุนจําลอง หุนจําลอง- 1.84 0.77 นอย 2.14 1.34 นอย
      ประกอบถอดได
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ตารางที่ 5 (ตอ)

ระดับการมีใช ระดับประสิทธิภาพของส่ือการสอนประเภทของส่ือการสอน
x S.D. แปลความหมาย x S.D. แปลความหมาย

16. วีดีโอเทปหรือเทปโทรทัศน 2.75 0.83 ปานกลาง 3.04 1.31 ปานกลาง
17. ส่ือมัลติมีเดีย เชน การ 1.66 0.70 นอย 1.94 1.32 นอย
      สอนโดยใชโปรแกรม
      คอมพิวเตอร
18. ชุดการสอน 2.13 1.04 นอย 2.40 1.52 นอย

   จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวาส่ือการสอนที่มีใชในโรงเรียนพระนารายณ ในระดับมาก
คือ เอกสารตํารา และหนังสืออานประกอบ ( x = 3.59) รองลงมามีใชในระดับปานกลางคือแบบ
เรียน, สาระการเรียนรู ( x = 3.24) นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ ( x =3.14)  คูมือหลักสูตร คูมือ
นักเรียน ( x = 3.11) ของจริงและของตัวอยาง ( x = 3.00) หนังสืออางอิง ( x = 2.95) ภาพถาย
รูปภาพ ( x = 2.84) วีดีโอเทปหรือเทปโทรทัศน ( x = 2.75) ภาพโปสเตอร ( x = 2.56) และส่ือ
การสอนมีนอย คือ เทปบันทึกเสียง ( x = 2.48) แผนภูมิ, แผนสถิติ ( x = 2.34) แผนโปรงใส
( x = 2.27) ชุดการสอน ( x = 2.13) แผนที่ ลูกโลก ( x = 2.10) ฟลมสไลด ภาพสไลด ( x = 1.97)
แผนซีดี, ซีวีดี, ดีวีดี ( x = 1.96) หุนจําลอง หุนจําลองประกอบถอดได ( x = 1.84) และ
ส่ือมัลติมีเดีย เชน การสอนโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ( x = 1.66) ตามลําดับ โดยประสิทธิภาพ
ของส่ือการสอนที่มีอยูในระดับมาก ไดแก เอกสารตํารา หนังสืออานประกอบ, นิตยสาร วารสาร
หนังสือพิมพ และแบบเรียน  สาระการเรียนรู ส่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพในระดับปานกลาง ไดแก
ของจริง ของตัวอยาง, หนังสืออางอิง, คูมือหลักสูตร คูมือนักเรียน, ภาพถาย รูปภาพ, วีดีโอเทป
หรือเทปโทรทัศน, ภาพโปสเตอร ส่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพในระดับนอยไดแก เทปบันทึกเสียง,
แผนภูมิ แผนสถิติ แผนโปรงใส, ชุดการสอน, แผนที่ลูกโลก, ฟลมสไลด ภาพสไลด หุนจําลอง
หุนจําลองประกอบถอดได, แผนซีดี ซีวีดี ดีวีดี และส่ือมัลติมีเดีย
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ตารางที่ 6 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิภาพของส่ือการสอน ประเภท
   เคร่ืองมือและอุปกรณ

ระดับการมีใช ระดับประสิทธิภาพของส่ือการสอนประเภทของส่ือการสอน
x S.D. แปลความหมาย x S.D. แปลความหมาย

1.  เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ 2.21 0.96 นอย 2.41 1.46 นอย
2.  เคร่ืองฉายภาพยนตร 16 1.16 0.54 นอย 1.09 0.93 นอยที่สุด
     มม.
3.  เคร่ืองฉายสไลด 1.76 0.85 นอย 1.85 1.39 นอย
4.  เคร่ืองบันทึกเสียง 2.26 1.00 นอย 2.41 1.54 นอย
5.  เคร่ืองฉายภาพทึบแสง 0 0 ไมมีใช 0 0 -
6.  LCD Projector, DLP 0 0 ไมมีใช 0 0 -
7.  เคร่ืองฉายภาพสามมิติ 1.03 0.39 นอย 0.8 0.73 นอยที่สุด
8.  โทรทัศน 2.68 0.88 ปานกลาง 3.05 1.34 ปานกลาง
9.  เคร่ืองเลนวีดีโอเทป 2.49 0.78 นอย 2.80 1.34 ปานกลาง
10. เคร่ืองเลนวีซีดี, ดีวีดี 1.64 0.85 นอย 1.21 1.37 นอยที่สุด
11. เคร่ืองรับวิทยุ เลนเทป, 1.85 1.13 นอย 2.30 1.26 นอย
      ซีดี
12. เคร่ืองขยายเสียง 2.39 1.19 นอย 2.52 1.48 ปานกลาง
13. คอมพิวเตอร 2.34 1.22 นอย 2.51 1.54 ปานกลาง
14. ปายนิเทศ กระเปาผนัง 2.55 0.98 ปานกลาง 2.74 1.46 ปานกลาง
15. กระดานดํา 3.29 0.83 มาก 3.54 1.47 มากที่สุด

   จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวา ส่ือการสอนประเภทเคร่ืองมือ และอุปกรณที่มีใชมาก
ไดแก กระดานดํา ( x = 3.29) มีใชในระดับปานกลาง ไดแก โทรทัศน ( x = 2.68) และปายนิเทศ
กระเปาผนัง ( x = 2.55) มีใชในระดับนอยไดแก เคร่ืองเลนวีดีโอเทป ( x = 2.49) เคร่ืองขยายเสียง
( x = 2.39) เคร่ืองบันทึกเสียง ( x = 2.26) เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ ( x = 2.21) เคร่ืองรับวิทยุ
เลนเทป, ซีดี ( x = 1.85) เคร่ืองฉายสไลด ( x = 1.76) เคร่ืองเลนวีซีดี, ดีวีดี ( x = 1.64) เคร่ือง
ฉายภาพยนตร 16 มม. ( x = 1.16) เคร่ืองฉายภาพสามมิติ ( x = 1.03) โดยส่ือการสอนมี
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ประสิทธิภาพการใชมากที่สุด คือ กระดานดํา ( x = 3.54) ส่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพการใช
ระดับปานกลาง ไดแก โทรทัศน ( x = 3.05) เคร่ืองเลนวีดีโอเทป ( x = 2.80) ปายนิเทศ
กระเปาผนัง ( x = 2.74) เคร่ืองขยายเสียง ( x = 2.52) คอมพิวเตอร ( x = 2.51) ส่ือการสอนที่มี
ประสิทธิภาพการใชระดับนอย ไดแก เคร่ืองขยายเสียง ( x = 2.41) เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ
( x = 2.41) เคร่ืองรับวิทยุ เลนเทป – ซีดี (( x = 2.30) เคร่ืองฉายสไลด ( x = 1.85) ส่ือการสอนที่มี
ประสิทธิภาพการใชในระดับนอยที่สุด ไดแก เคร่ืองเลนวีซีดี, ดีวีดี ( x = 1.21) เคร่ืองฉาย
ภาพยนตร 16 มม. ( x = 1.09) เคร่ืองฉายภาพสามมิติ ( x = 0.83) และส่ือการสอนที่ไมมีใชไดแก
เคร่ืองฉายภาพทึบแสง, LCD DLP Projector

ตารางที่ 7 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิภาพของส่ือการสอนประเภท
   กิจกรรม และวิธีการ

ระดับการมีใช ระดับประสิทธิภาพของส่ือการสอนประเภทของส่ือการสอน
x S.D. แปลความหมาย x S.D. แปลความหมาย

1.  การแสดงบทบาทสมมติ 2.39 0.91 นอย 2.76 1.50 ปานกลาง
2.  สถานการณจําลอง 2.32 0.81 นอย 2.63 1.41 ปานกลาง
3.  การแสดงละคร 2.11 0.86 นอย 2.40 1.48 นอย
4.  การจัดนิทรรศการ 2.84 0.70 ปานกลาง 3.28 1.39 ปานกลาง
5.  การสาธิต 2.98 0.70 ปานกลาง 3.20 1.39 ปานกลาง
6.  การฝกปฏิบัติ 3.48 0.66 ปานกลาง 3.69 1.44 มาก
7.  การศึกษานอกสถานที่ 1.97 0.64 นอย 2.55 1.48 ปานกลาง
8.  การสอนแบบโครงงาน 2.46 0.68 นอย 2.81 1.39 ปานกลาง

    จากตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวาส่ือการสอนประเภทกิจกรรม และวิธีการ มีใชในระดับ
ปานกลาง ไดแก การฝกปฏิบัติ ( x = 3.48) รองลงมาคือ การสาธิต มีคาเฉล่ีย ( x = 2.98) และ
การจัดนิทรรศการ มีคาเฉล่ีย ( x = 2.84) มีใชในระดับนอยไดแก การสอนแบบโครงงาน มี
( x = 2.46) การแสดงบทบาทสมมติ ( x = 2.39) สถานการณจําลอง ( x = 2.32) การแสดงละคร
( x = 2.11) และการศึกษานอกสถานที่ ( x = 1.97) ตามลําดับ โดยมีประสิทธิภาพของกิจกรรม
และวิธีสอนที่ใชอยูในระดับมาก คือ การฝกปฏิบัติ ในระดับปานกลางคือ การสาธิต การจัด
นิทรรศการ การสอนแบบโครงงาน การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงละคร และในระดับนอยคือ
การแสดงละคร
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2.2 ความตองการสื่อการสอนในโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี

      การสํารวจความตองการส่ือการสอนของผูบริหาร ครูผูสอนในโรงเรียน
พระนารายณ ในการศึกษานี้  นําเสนอขอมูลจากการสํารวจโดยแสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และระดับความตองการส่ือการสอนแตละประเภท โดยแบงประเภทส่ือการสอนที่สํารวจ
ออกเปน 3 ประเภท ไดแก

2.2.1 ความตองการส่ือการสอนประเภทวัสดุ วัสดุกราฟค ส่ิงพิมพ โสตวัสดุอ่ืน ๆ
(ตารางที่ 8)

2.2.2 ความตองการส่ือการสอนประเภทเคร่ืองมืออุปกรณ (ตารางที่ 9)
2.2.3 ความตองการส่ือการสอนประเภทกิจกรรมและวิธีการ (ตารางที่ 10)

ตารางที่ 8 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการส่ือการสอนประเภท
   วัสดุกราฟค ส่ิงพิมพ โสตทัศนวัสดุ (Audio – Visual materials) อ่ืน ๆ

ความตองการนํามาใชประกอบการสอนประเภทของส่ือการสอน
x S.D.

แปลความหมาย

1.  เอกสาร ตํารา และหนังสืออาน 4.40 0.67 มาก
2.  แบบเรียน, สาระการเรียนรู 4.30 0.99 มาก
3.  คูมือหลักสูตร คูมือนักเรียน 4.16 1.07 มาก
4.  หนังสืออางอิง 4.20 0.85 มาก
5.  นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ 4.95 0.87 มากที่สุด
6.  เทปบันทึกเสียง 4.59 1.17 มากที่สุด
7.  แผนซีดี, วีซีดี, ดีวีดี 4.66 1.19 มากที่สุด
8.  แผนที่ ลูกโลก 3.76 1.72 มาก
9.  แผนภูมิ แผนสถิติ 4.04 1.50 มาก
10. ภาพโปสเตอร 4.65 0.96 มากที่สุด
11. ภาพถาย รูปภาพ 4.73 1.03 มากที่สุด
12. ฟลมสไลด, ภาพสไลด 4.31 1.38 มาก
13. แผนโปรงใส 4.59 1.19 มากที่สุด
14. ของจริง และของตัวอยาง 4.24 1.06 มาก
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ตารางที่ 8 (ตอ)

ความตองการนํามาใชประกอบการสอนประเภทของส่ือการสอน
x S.D.

แปลความหมาย

15. หุนจําลอง,หุนจําลองถอดประกอบได 4.44 1.57 มาก
16. วีดีโอเทปหรือเทปโทรทัศน 4.90 1.28 มากที่สุด
17. มัลติมีเดีย โดยใชโปรแกรม 4.61 1.49 มากที่สุด
      คอมพิวเตอร
18. ส่ือชุดการสอน 4.06 1.19 มาก

   จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวา ครูผูสอนมีความตองการส่ือการสอนประเภทวัสดุกราฟค
ส่ิงพิมพ โสตทัศนวัสดุอ่ืน ๆ ในระดับมากที่สุด ไดแก นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ ( x = 4.95)
วีดีโอเทปหรือเทปโทรทัศน ( x = 4.90) ภาพถาย รูปภาพ ( x = 4.73) แผนซีดี วีซีดี ดีวีดี ( x =
4.66) ภาพโปสเตอร ( x = 4.65) มัลติมีเดียโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ( x = 4.61) แผนโปรงใส
( x = 4.59) เทปบันทึกเสียง ( x = 4.59) และมีความตองการส่ือการสอนประเภทวัสดุกราฟค
ส่ิงพิมพ โสตทัศนวัสดุอ่ืน ๆ ในระดับมากไดแก หุนจําลอง หุนจําลองถอดประกอบได ( x = 4.44),
เอกสารตํารา และหนังสืออาน ( x = 4.40) ฟลมสไลด ภาพสไลด ( x = 4.31), แบบเรียน  สาระ
การเรียนรู ( x = 4.30), ของจริงและของตัวอยาง ( x = 4.24), หนังสืออางอิง ( x = 4.20), คูมือ
หลักสูตร คูมือนักเรียน ( x = 4.16) ชุดการสอน ( x = 4.06), แผนภูมิ แผนสถิติ ( x = 4.04) และ
แผนที่ ลูกโลก ( x = 3.76) ตามลําดับ

ตารางที่ 9 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการส่ือการสอนประเภท
   เคร่ืองมือ และอุปกรณประกอบการสอน

ความตองการนํามาใชประกอบการสอนประเภทของส่ือการสอน
x S.D.

แปลความหมาย

1.  เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ 4.54 1.28 มากที่สุด
2.  เคร่ืองฉายภาพยนตร 3.35 1.51 มาก
3.  เคร่ืองฉายสไลด 3.86 1.55 มาก
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ตารางที่ 9 (ตอ)

ความตองการนํามาใชประกอบการสอนประเภทของส่ือการสอน
x S.D.

แปลความหมาย

4.  เคร่ืองบันทึกเสียง 4.27 1.53 มาก
5.  เคร่ืองฉายภาพทึบแสง 3.59 1.62 มาก
6.  LCD Projector, DLP 3.89 1.72 มาก
7.  เคร่ืองฉายภาพสามมิติ 3.63 1.64 มาก
8.  โทรทัศน 5.00 1.09 มากที่สุด
9.  เคร่ืองเลนและบันทึกวีดีโอเทป 4.66 1.52 มากที่สุด
10. เคร่ืองเลน VCD, DVD 4.69 1.49 มากที่สุด
11. เคร่ืองรับวิทยุ / เลนเทปคาสเซท, ซีดี 4.64 1.53 มากที่สุด
12. เคร่ืองขยายเสียง 4.79 1.21 มากที่สุด
13. เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง 3.75 1.83 มาก
14. ไมโครโฟน, ไมโครโฟนไรสาย 4.94 1.46 มากที่สุด
      พรอมอุปกรณ
15. เคร่ืองเทปสัมพันธสไลด 3.90 1.80 มาก
16. เคร่ืองดูภาพสไลด 4.19 1.54 มาก
17. เคร่ืองสําเนาภาพสไลดดวยระบบ 4.08 1.70 มาก
      คอมพิวเตอร
18. ชุดตัดตอวีดีทัศนดวยระบบ 3.92 1.79 มาก
      คอมพิวเตอร
19. กลองถายภาพระบบดิจิตอล 4.33 1.66 มาก
20. กลองถายภาพเคล่ือนไหวระบบ 4.30 1.69 มาก
      ดิจิตอล
21. คอมพิวเตอร 5.00 1.16 มากที่สุด
22. เคร่ือง Scanner 4.60 1.33 มากที่สุด
23. เคร่ือง Laser Printer 4.83 1.25 มากที่สุด
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ตารางที่ 9 (ตอ)

ความตองการนํามาใชประกอบการสอนประเภทของส่ือการสอน
x S.D.

แปลความหมาย

24. เคร่ือง Color Printer 4.69 1.39 มากที่สุด
25. เคร่ืองสําเนาแผน CD 4.24 1.64 มาก
26. เคร่ืองตัดสติกเกอร 3.94 1.64 มาก
27. ปายนิเทศ กระเปาผนัง 4.33 1.42 มาก
28. กระดานดํา 4.74 1.20 มากที่สุด
29. กระดานอิเล็กทรอนิกส 4.01 1.68 มาก
30. ดิจิตอลไวทบอรด 3.93 1.66 มาก

    จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวา ผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี มี
ความตองการส่ือการสอนประเภทเคร่ืองมือ และอุปกรณในระดับมากที่สุด ไดแก คอมพิวเตอร
( x = 5.00), โทรทัศน ( x = 5.00), ไมโครโฟน ไมโครโฟนไรสาย พรอมอุปกรณ ( x = 4.94),
เคร่ือง Laser Printer ( x = 4.83), เคร่ืองขยายเสียง ( x = 4.79), กระดานดํา ไวทบอรด ( x =
4.74), เคร่ือง Color Printer ( x = 4.69), เคร่ืองเลน VCD / DVD ( x = 4.69), เคร่ืองเลนและ
บันทึกวีดีโอเทป ( x = 4.66), เคร่ืองรับวิทยุ / เลนเทปคาสเซท – ซีดี ( x = 4.64), เคร่ือง Scanner
( x = 4.60), เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ ( x = 4.54), เคร่ืองมือและอุปกรณที่ตองการในระดับมาก
ไดแก กลองถายภาพระบบดิจิตอล ( x = 4.33), ปายนิเทศ กระเปาผนัง ( x = 4.33), กลอง
ถายภาพเคล่ือนไหว ระบบดิจิตอล( x = 4.30), เคร่ืองบันทึกเสียง ( x = 4.27), เคร่ืองสําเนา
แผน CD ( x = 4.24), เคร่ืองดูสไลด ( x = 4.19), เคร่ืองสําเนาภาพสไลดดวยระบบคอมพิวเตอร
( x = 4.08), กระดาษอิเล็กทรอนิกส ( x = 4.01), เคร่ืองตัดสติกเกอร ( x = 3.94),
ดิจิตอลไวทบอรด ( x = 3.93), ชุดตัดตอวิดีทัศนดวยระบบคอมพิวเตอร ( x = 3.92),
เคร่ืองเทปสัมพันธสไลด ( x = 3.90), LCD, DLP Projector ( x = 3.89), เคร่ืองฉายสไลด
( x = 3.86), เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง ( x = 3.75), เคร่ืองฉายภาพสามมิติ ( x = 3.63),
เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ ( x = 4.54), เคร่ืองฉายภาพยนตร ( x = 3.35) ตามลําดับ
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ตารางที่ 10 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความตองการส่ือการสอนประเภท
     กิจกรรม วิธีการ (Audio – Visual Activities)

ความตองการนํามาใชประกอบการสอนประเภทของส่ือการสอน
x S.D.

แปลความหมาย

1.  การแสดงบทบาทสมมติ 4.30 1.31 มาก
2.  สถานการณจําลอง 4.35 1.17 มาก
3.  การแสดงละคร 4.21 1.29 มาก
4.  การจัดนิทรรศการ 4.89 0.95 มากที่สุด
5.  การสาธิต 4.93 1.13 มากที่สุด
6.  การฝกปฏิบัติ 5.00 1.11 มากที่สุด
7.  การศึกษานอกสถานที่ 4.70 1.12 มากที่สุด
8.  การสอนแบบโครงงาน 4.80 1.27 มากที่สุด

    จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวา ผูบริหาร ครูผูสอน โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัด
ลพบุรี มีความตองการใชส่ือการสอนประเภทกิจกรรม และวิธีการในระดับมากที่สุด คือ การฝก
ปฏิบัติ ( x = 5.00), การสาธิต ( x = 4.93), การจัดนิทรรศการ ( x = 4.89), การสอนแบบโครงงาน
( x = 4.80), การศึกษานอกสถานที่ ( x = 4.70) และตองการใชส่ือการสอนประเภทกิจกรรม และ
วิธีการในระดับมาก คือ สถานการณจําลอง ( x = 4.35), การแสดงบทบาทสมมติ ( x = 4.30),
การแสดงละคร ( x = 4.21) ตามลําดับ

2.3 ปญหาและอุปสรรคในการใชสื่อการสอนในโรงเรียนพระนารายณ
จังหวัดลพบุรี

      การสํารวจปญหาและอุปสรรคในการใชส่ือการสอนของผูบริหาร ครูผูสอน
โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี ในการศึกษานี้ นําเสนอขอมูลการสํารวจโดยแสดงคาเฉล่ีย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของปญหาอุปสรรคในการใชส่ือการสอน แบงเปน 4 ประเด็น
ปญหา ไดแก

      1.  ปญหาและอุปสรรคดานครูผูสอน (ตารางที่ 11)
      2.  ปญหาและอุปสรรคดานการใชส่ือการสอน (ตารางที่ 12)
      3.  ปญหาและอุปสรรคดานการผลิต และการจัดหาส่ือการสอน (ตารางที่ 13)

                   4.  ปญหาและอุปสรรคดานสถานที่ และส่ิงแวดลอม (ตารางที่ 14)
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ตารางที่ 11 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของปญหาอุปสรรคดานครูผูสอน และ
     คารอยละความตองการ ความชวยเหลือของครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ
      จังหวัดลพบุรี

ระดับของปญหาและอุปสรรค ความชวยเหลือ
ปญหาและอุปสรรคในการใชส่ือ

x S.D. แปลความหมาย ตองการ ไมตองการ
ปญหาและอุปสรรคดาน
ครูผูสอน
1. ความรูและทักษะในการใช
     ส่ือการสอน

3.05 0.87 ปานกลาง 68.50 31.50

2.  ความรูและทักษะในการผลิต 3.20 1.01 ปานกลาง 74.00 26.00
     ส่ือการสอน
3.  ความมั่นใจในการใช 3.29 0.87 ปานกลาง 63.25 36.75
     ส่ือการสอน
4.  นักเรียนไมสนใจเทาที่ควร 2.86 0.90 ปานกลาง 57.75 42.25
5.  ใชส่ือแลวสอนไมทันหลักสูตร 2.69 1.06 ปานกลาง 50.50 49.50
     ตามเวลาที่กําหนด
6.  หากิจกรรมที่นักเรียนมี 2.63 1.06 ปานกลาง 53.25 46.75
     มีสวนรวมในการใชส่ือไดยาก
7.  ขาดการประเมินผลผูเรียน 2.79 1.00 ปานกลาง 55.75 44.25
     หลังจากใชส่ือการสอน
8.  วิธีการประเมินผลการใช 2.79 1.09 ปานกลาง 55.75 44.25
     ส่ือการสอน
9.  ความสนใจในการใช 2.92 1.09 ปานกลาง 54.50 45.50
     ส่ือการสอน

    จากตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวาครูผูสอนมีปญหาและอุปสรรคในการใชส่ือการสอนอยู
ในระดับปานกลาง คือ ดานความมั่นใจในการใชส่ือการสอน ( x = 3.29), ความรูและทักษะในการ
ผลิตส่ือการสอน ( x = 3.20), ความรูและทักษะในการใชส่ือการสอน ( x = 3.06), ความสนใจใน
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การใชส่ือการสอน ( x = 2.92), นักเรียนไมสนใจส่ือการสอนเทาที่ควร ( x = 2.86), ขาดการ
ประเมินผลผูเรียนหลังจากใชส่ือการสอน ( x = 2.79), วิธีการประเมินผลการใชส่ือการสอน
( x = 2.79), ใชส่ือแลวสอนไมทันหลักสูตรตามเวลาที่กําหนด ( x = 2.69), และหากิจกรรมที่
นักเรียนมีสวนรวมในการใชส่ือการสอน ( x = 2.63), ตามลําดับ
      โดยครูผูสอนตองการความชวยเหลือในการแกไขปญหาเร่ืองความรู และทักษะในการ
ผลิตส่ือการสอนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 74.00 รองลงมาคือเร่ืองความรู และทักษะในการใชส่ือ
การสอน คิดเปนรอยละ 68.50 ความมั่นใจในการใชส่ือการสอน คิดเปนรอยละ 63.25, นักเรียน
ไมสนใจเทาที่ควร คิดเปนรอยละ 57.75, ขาดการประเมินผลผูเรียนหลังจากใชส่ือการสอน คิดเปน
รอยละ 55.75, วิธีการประเมินผลการใชส่ือการสอน คิดเปนรอยละ 55.75, ความสนใจในการใชส่ือ
การสอน คิดเปนรอยละ 54.50, หากิจกรรมที่นักเรียนมีสวนรวมในการใชส่ือไดยาก คิดเปนรอยละ
53.25 และใชส่ือแลวสอนไมทันหลักสูตรตามเวลาที่กําหนด คิดเปนรอยละ 50.50 ตามลําดับ

ตารางที่ 12 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของปญหาอุปสรรคดานการใชส่ือ
     การสอน และคารอยละความตองการ ความชวยเหลือของครูผูสอนโรงเรียน
     พระนารายณ จังหวัดลพบุรี

ระดับของปญหาและอุปสรรค ความชวยเหลือปญหาและอุปสรรคในการใชส่ือ
x S.D. แปลความหมาย ตองการ ไมตองการ

ปญหาและอุปสรรคดาน
การใชสื่อการสอน
1. เวลาที่สอนในแตละคร้ังมี
      นอยเกินไป

2.85 0.92 ปานกลาง 47.00 53.00

2. ผลการเรียนโดยใชส่ือ
      การสอนไมแตกตางจากวิธี
      การสอนที่ไมใชส่ือการสอน

2.59 0.99 ปานกลาง 47.00 53.00

3. เสียเวลาในการเตรียมส่ือการ
สอนมาก

2.72 1.04 ปานกลาง 53.50 46.50

4. ขาดส่ือการสอนที่ตองใช 3.31 1.14 ปานกลาง 68.25 31.75
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ตารางที่ 12 (ตอ)

ระดับของปญหาและอุปสรรค ความชวยเหลือ
ปญหาและอุปสรรคในการใชส่ือ

x S.D. แปลความหมาย ตองการ ไมตองการ

5. ขาดบุคลากรที่ใหบริการหรือ
อํานวยความสะดวกในการใช
ส่ือการสอน

3.43 1.28 ปานกลาง 72.00 28.00

6. ส่ือการสอนกระจายอยูที่
      ผูสอนแตละทานจึง
      ไมสามารถยืมใชได

3.03 1.25 ปานกลาง 65.5 34.50

    จากตารางที่ 12 แสดงใหเห็นวา ปญหาและอุปสรรคในการใชส่ือการสอนของผูบริหาร
ครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ มีปญหาการใชส่ือการสอนในระดับปานกลาง คือ ขาดบุคลากรที่
ใหบริการหรืออํานวยความสะดวกในการใชส่ือการสอน ( x = 3.43), ขาดส่ือการสอนที่ตองใช
( x = 3.31), ส่ือการสอนกระจายอยูที่ผูสอนแตละทาน จึงไมสามารถยืมใชได ( x = 3.03), เวลาที่
สอนในแตละคร้ังมีนอยเกินไป ( x = 2.85), เสียเวลาในการเตรียมส่ือการสอนมาก ( x = 2.72)
และผลการเรียนโดยใชส่ือการสอนไมแตกตางจากวิธีการสอนที่ไมใชส่ือการสอน ( x = 2.59)
ตามลําดับ

    โดยครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ ตองการความชวยเหลือในเร่ือง ขาดบุคลากรที่ให
บริการหรืออํานวยความสะดวกในการใชส่ือการสอนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 72.00 รองลงมาคือ
ขาดส่ือการสอนที่ตองใช คิดเปนรอยละ 68.25, ส่ือการสอนกระจายอยูที่ผูสอนแตละทาน จึง
ไมสามารถยืมใชได คิดเปนรอยละ 65.50, เสียเวลาในการเตรียมส่ือการสอนมาก คิดเปนรอยละ
53.50, เวลาที่สอนในแตละคร้ังมีนอยเกินไป คิดเปนรอยละ 47.00 และผลการเรียนโดยใชส่ือ
การสอนไมแตกตางจากวิธีการสอนที่ไมใชส่ือการสอน คิดเปนรอยละ 47.00 ตามลําดับ
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ตารางที่ 13 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของปญหาอุปสรรคดานการผลิต และ
     จัดหาส่ือการสอน และคารอยละความตองการ ความชวยเหลือของครูผูสอนโรงเรียน
     พระนารายณ จังหวัดลพบุรี

ระดับของปญหาและอุปสรรค ความชวยเหลือปญหาและอุปสรรคในการใชส่ือ
x S.D. แปลความหมาย ตองการ ไมตองการ

ปญหาและอุปสรรคดาน
การผลิตและจัดหาสื่อการสอน
1. ขาดงบประมาณในการผลิต
      ส่ือการสอน

3.65 1.03 มาก 78.75 21.25

2. การสนับสนุนของผูบริหาร 3.27 1.04 ปานกลาง 75.00 25.00
3. ไมสามารถจัดหาวัสดุ

อุปกรณในการผลิต
      ส่ือการสอน

3.18 1.10 ปานกลาง 68.75 31.25

4. ขาดเวลาในการผลิต
      ส่ือการสอน

3.44 1.04 ปานกลาง 66.25 33.75

5. ขาดผูเชี่ยวชาญในการผลิต
ส่ือการสอน

3.56 1.18 มาก 72.50 27.50

6. ไมทราบขาวสารหรือขอมูล
ของส่ือการสอนใหม ๆ ที่

      เกิดข้ึน

3.26 1.12 ปานกลาง 75.00 25.00

7. ไมรูจักแหลงจําหนาย
     ส่ือการสอน

2.79 1.04 ปานกลาง 71.25 28.75

      จากตารางที่ 13 แสดงใหเห็นวา ผูบริหารในโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี มี
ปญหาและอุปสรรคดานการผลิต และจัดส่ือการสอนในระดับมาก คือ ขาดงบประมาณในการผลิต
ส่ือการสอน ( x = 3.65), ขาดผูเชี่ยวชาญในการผลิตส่ือการสอน ( x = 3.56), ที่มีปญหาอุปสรรค
ปานกลาง คือ ขาดเวลาในการผลิตส่ือการสอน ( x = 3.44), การสนับสนุนของผูบริหาร
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( x = 3.27), ผูบริหาร ครูผูสอนไมทราบขาวสารหรือขอมูลของส่ือการสอนใหม ๆ ที่เกิดข้ึน
( x = 3.26) ครูผูสอนไมสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณในผลิตส่ือการสอน ( x = 3.18) และไมรูจัก
แหลงจําหนายส่ือการสอน ( x = 2.79) ตามลําดับ

     โดยครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี ตองการความชวยเหลือดานการผลิต
และจัดหาส่ือการสอนในดานขาดงบประมาณในการผลิตส่ือการสอนมากที่สุด คิดเปนรอยละ
78.75, รองลงมาคือ ดานการสนับสนุนของผูบริหาร คิดเปนรอยละ 75.00, ไมทราบขาวสารหรือ
ขอมูลของส่ือการสอนใหม ๆ ที่เกิดข้ึน คิดเปนรอยละ 75.00, ขาดผูเชี่ยวชาญในการผลิต
ส่ือการสอน คิดเปนรอยละ 72.50, ไมสามารถจัดทําวัสดุอุปกรณในการผลิตส่ือการสอน คิดเปน
รอยละ 68.75 และดานขาดเวลาในการผลิตส่ือการสอน คิดเปนรอยละ 66.25 ตามลําดับ

ตารางที่ 14 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับของปญหาอุปสรรคดานสถานที่ และ
     ส่ิงแวดลอม และคารอยละความตองการ ความชวยเหลือของครูผูสอนโรงเรียน
     พระนารายณ จังหวัดลพบุรี

ระดับของปญหาและอุปสรรค ความชวยเหลือปญหาและอุปสรรคในการใชส่ือ
x S.D. แปลความหมาย ตองการ ไมตองการ

ปญหาและอุปสรรคดาน
สถานท่ีและสิ่งแวดลอม
1. สภาพหองเรียนไมเอ้ืออํานวย
      ใหใชส่ือการสอน

3.66 1.01 มาก 74.00 26.00

2. มีปญหาเร่ืองกระแสไฟฟา
      เชน ไฟดับ ไฟลัดวงจร

2.73 1.09 ปานกลาง 60.50 39.50

3. หองเรียนขาดส่ิงอํานวยความ
      สะดวกในการใชกระแสไฟฟา
      เชน ปล๊ักไฟ

3.16 1.16 ปานกลาง 68.50 31.50

   จากตารางที่ 14 แสดงใหเห็นวา ปญหาและอุปสรรคดานสถานที่ และส่ิงแวดลอม ใน
โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี มีปญหาและอุปสรรคในระดับมาก คือ สภาพหองเรียนไม
เอ้ืออํานวยใหใชส่ือการสอน ( x = 3.66), มีปญหาและอุปสรรคในระดับปานกลาง คือ หองเรียน
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ขาดส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชกระแสไฟฟา เชน ปล๊ักไฟ ( x = 3.16), และมีปญหาเร่ือง
กระแสไฟฟา เชน ไฟดับ ไฟลัดวงจร ( x = 2.73) ตามลําดับ

      โดยครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี ตองการความชวยเหลือในการแกไข
ปญหาดานสภาพหองเรียนไมเอ้ืออํานวยใหใชส่ือการสอนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 75.00,
รองลงมาคือ หองเรียนขาดส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชกระแสไฟฟา คิดเปนรอยละ 68.50
และปญหาเร่ืองกระแสไฟฟา คิดเปนรอยละ 60.50 ตามลําดับ

2.4 ความตองการ และความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน ท่ีมีตอการจัดตั้ง
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี

      การสํารวจความตองการ และความคิดเห็นที่มีตอการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยี
การศึกษาโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี ในการศึกษานี้ นําเสนอขอมูลการสํารวจโดยแสดง
คาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คารอยละ ดังนี้

1. ความตองการใหจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ
จังหวัดลพบุรี (ตารางที่ 15)

      2.  ความตองการเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี (ตารางที่ 16)

3.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับดานบุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี (ตารางที่ 17)

4.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับดานสถานที่ตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี (ตารางที่ 18)

5.  ความตองการดานการบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี (ตารางที่ 19)
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ตารางที่ 15 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความตองการใหจัดตั้ง
     ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี

การจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา x S.D. แปลความหมาย
1.  ความตองการใหจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 4.38 0.59 มาก

    จากตารางที่ 15 แสดงใหเห็นวา ผูบริหาร ครูผูสอน ตองการใหจัดตั้งศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี อยูในระดับมาก มีคาเฉล่ีย 4.38

ตารางที่ 16 แสดงความถี่  คารอยละ  ของความตองการเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดตั้ง
      ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี

การจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ความถี่ รอยละ
1.  แบบศูนยรวมเฉพาะอยาง 51 63.8
2.  แบบศูนยรวมบริการส่ือการสอนแบบรวม 29 36.2

    จากตารางที่ 16 แสดงใหเห็นวา ผูบริหาร ครูผูสอน  โรงเรียนพระนารายณ จังหวัด
ลพบุรี มีความตองการใหจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาในรูปแบบศูนยรวมเฉพาะอยาง ไมรวม
กับหองสมุด มากที่สุด คิดเปนรอยละ63.8

ตารางที่ 17 แสดงความถี่  คารอยละ  ความคิดเห็นเกี่ยวกับดานบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
     ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ของผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี

บุคลากรที่ควรปฏิบัติหนาที่ในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ความถี่ รอยละ
1.  จากครูผูสอนแบงการสอนประจํามาปฏิบัติหนาที่ 10 12.6
     ในการใหบริการ
2.  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานเทคโนโลยีการศึกษา 67 83.8
3.  บุคลากรดานอ่ืน ๆ 3 3.8
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    จากตารางที่ 17 แสดงใหเห็นวา บุคลากรที่ควรปฏิบัติงานในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน ควรเปนผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางดานเทคโนโลยีการศึกษามากที่สุด คิดเปนรอยละ 83.8 รองลงมาคือ มาจากครูผูสอน
คิดเปนรอยละ 8.8 และบุคลากรดานอ่ืน ๆ คิดเปนรอยละ 3.8 ตามลําดับ

ตารางที่ 18 แสดงความถี่  คารอยละ  ของความคิดเห็นเกี่ยวกับดานสถานที่ตั้งศูนยเทคโนโลยี
     การศึกษา ของผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี

ที่ตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ความถี่ รอยละ
1.  ตั้งอยูในที่ซึ่งเปนศูนยกลางของโรงเรียน 47 58.8
2.  การตั้งอยูใกลหองสมุดของโรงเรียน 10 12.5
3.  ควรจัดรวมกับหองสมุดของโรงเรียน 5 6.3
4.  จัดตั้งเปนหนวยยอยอยูตามอาคารเรียน 18 22.5

    จากตารางที่ 18 แสดงใหเห็นวา ผูบริหาร ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอดานที่ตั้ง
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี คือ ควรตั้งอยูในที่ซึ่งเปนศูนยกลาง
ของโรงเรียนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 58.8, รองลงมาคือ จัดตั้งเปนหนวยยอยอยูตามอาคารเรียน
คิดเปนรอยละ 22.5, ควรตั้งอยูใกลหองสมุดของโรงเรียน คิดเปนรอยละ 12.5 และควรจัดรวมกับ
หองสมุดโรงเรียน คิดเปนรอยละ 6.3 ตามลําดับ

ตารางที่ 19 แสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของความตองการดานบริการของ
     ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี

ระดับความตองการ
ความตองการดานบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

x S.D. แปลความหมาย
1.  ดานการบริการส่ือการสอน 4.40 1.06 มาก
2.  ดานการผลิตส่ือการสอน 4.30 1.16 มาก
3.  ดานอาคารสถานที่ ส่ิงอํานวยความสะดวก 4.25 1.07 มาก
4.  งบประมาณในการดําเนินงานจัดตั้ง 4.29 1.09 มาก
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ตารางที่ 19 (ตอ)

ระดับความตองการ
ความตองการดานบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

x S.D. แปลความหมาย
5.  บุคลากรในการดําเนินงาน 4.26 1.08 มาก
6.  การฝกอบรมทางการผลิตส่ือการสอน 4.15 1.26 มาก
7.  การเปนแหลงการเรียนรูของผูเรียน ครู – อาจารย 4.34 1.08 มาก
8.  เปนแหลงสนับสนุนการเรียนการสอน 4.40 1.04 มาก
9.  การสนับสนุนจากผูบริหาร 4.46 1.03 มาก

    จากตารางที่ 19 แสดงใหเห็นวา ผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี
ใหจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อบริการดานตาง ๆ และตองการการสนับสนุนจากผูบริหารใน
ระดับมาก ( x = 4.46), โดยตองการใหบริการในดานตาง ๆ ในระดับมาก คือ การบริการส่ือการ
สอน ( x = 4.40), เปนแหลงสนับสนุนการเรียนการสอน ( x = 4.40), เปนแหลงการเรียนรูของ
ผูเรียน ครู - อาจารย ( x = 4.34), ดานการผลิตส่ือการสอน ( x = 4.30), ตองการงบประมาณใน
การดําเนินการจัดตั้งในระดับมาก ( x = 4.29), ตองการบุคลากรในการดําเนินงานในระดับมาก
( x = 4.26), ตองการดานอาคารสถานที่ ส่ิงอํานวยความสะดวกในระดับมาก ( x = 4.25),
ตองการใหมีการฝกอบรมทางการผลิตส่ือการสอน ในระดับมาก ( x = 4.15) ตามลําดับ

2.5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

      การสํารวจความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ของผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี  สามารถสรุปประเด็นจากแบบสอบถาม โดยนําเสนอขอมูลจากการ
สํารวจ ในรูปของตาราง และความเรียง ดังนี้

     1.  การใชสื่อการสอน
     1.1 การใชส่ือการสอนของผูบริหาร ครูผูสอน ในโรงเรียนพระนารายณ
           การสํารวจความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน สามารถสรุปประเด็น

ขอคิดเห็นในการใชส่ือการสอน ในโรงเรียนพระนารายณ ดังตารางที่ 20
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ตารางที่ 20 แสดงความถี่ คารอยละของความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการใชส่ือการสอนของ
     ครูผูสอนโรงเรียน

ขอคิดเห็นการใชส่ือการสอน ความถี่ รอยละ
1.  ควรจัดซื้อ จัดหาส่ืออุปกรณการสอนใหเพียงพอตอความตองการใช 25 31.25
     และจํานวนนักเรียน
2.  ควรจัดหองส่ือหรือแหลงการใชส่ือดวยตนเองของครู และนักเรียน 17 17.50
3.  ครูผูสอนควรใชส่ือการสอนอยางหลากหลาย โดยครูเปนผูผลิตข้ึนดวย 33 41.25
     ตนเอง และใชส่ือคอมพิวเตอรใหมากข้ึน
4.  ใหนักเรียนมีสวนรวมในการใชการผลิตส่ือการเรียนการสอน 5 6.25

    จากตารางที่ 20 แสดงใหเห็นวา ผูบริหาร ครูผูสอนในโรงเรียนพระนารายณ ให
ขอเสนอแนะในการใชส่ือการสอนของครูผูสอน โดยแสดงความคิดเห็นมากที่สุดในดานการใชส่ือ
อยางหลากหลาย โดยครูเปนผูผลิตข้ึนดวยตนเอง และใชส่ือคอมพิวเตอรใหมากข้ึน คิดเปนรอยละ
41.25 รองลงมาคือ ควรจัดซื้อ จัดหาส่ืออุปกรณการสอนใหเพียงพอตอความตองการใชของครู
และนักเรียน คิดเปนรอยละ 31.25, ควรจัดหองส่ือหรือแหลงการใชส่ือดวยตนเองของครู และ
นักเรียน คิดเปนรอยละ 17.50 และใหนักเรียนมีสวนรวมในการใชการผลิตส่ือการเรียนการสอน
คิดเปนรอยละ 6.25 ตามลําดับ

     1.2 ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ ความจําเปนที่ตองการนําส่ือการสอนมา
ใชประกอบการสอนของครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ

           จากการสํารวจความคิดเห็นของผูบริหาร ครูผูสอน ในโรงเรียน
พระนารายณ ในประเด็นการนําส่ือการสอนมาใชประกอบการสอน มีความจําเปนหรือไม เพราะ
เหตุใด  สามารถสรุปความจําเปนในการใชส่ือการสอน ดังตารางที่ 21
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ตารางที่ 21 แสดงคารอยละของความคิดเห็น และขอเสนอแนะดานเหตุผล ความจําเปน
     ในการใชส่ือการสอนของครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี

ขอคิดเห็นการใชส่ือการสอน ความถี่ รอยละ
1.  ส่ือการสอนชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเนื้อหาไดงายข้ึน 30 37.50
2.  ส่ือการสอนชวยใหผูเรียนไดเรียนรูในระยะเวลาอันส้ัน และชวยทุนแรงครู 15 18.75
3.  ส่ือการสอนชวยแกปญหาดานจํานวนผูเรียนมาก ๆ และขาดครูผูสอน 7 8.75
4.  ชวยใหเกิดแรงจูงใจ กระตุนผูเรียนใหเกิดความสนใจ 14 17.50
5.  ส่ือการสอนชวยใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน 6 7.50
6.  ส่ือการสอนชวยแกปญหาดานความแตกตางระหวางบุคคล สามารถ 8 10.00
     ศึกษาคนควา เรียนรูดวยตนเองได

    จากตารางที่ 21 แสดงใหเห็นวาผูบริหาร ครูผูสอนในโรงเรียนเห็นความสําคัญ และ
ความจําเปนในการใชส่ือการสอน โดยแสดงความคิดเห็นมากที่สุด ในดานส่ือการสอนชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูเนื้อหาไดงายข้ึน คิดเปนรอยละ 37.50 รองลงมาคือส่ือการสอนชวยใหผูเรียน
เรียนรูในระยะเวลาอันส้ัน ชวยทุนแรงครู คิดเปนรอยละ 18.75 ส่ือการสอนชวยใหเกิดแรงจูงใจ
กระตุนผูเรียนใหเกิดความสนใจคิดเปนรอยละ 17.50 ส่ือการสอนชวยแกปญหาความแตกตาง
ระหวางบุคคล สามารถศึกษาคนควา เรียนรูดวยตนเองได คิดเปนรอยละ 10.00 ส่ือการสอนชวย
แกปญหาดานจํานวนผูเรียนมาก ๆ และขาดครูผูสอน คิดเปนรอยละ 8.75 และส่ือการสอนชวยให
ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน คิดเปนรอยละ 7.50 ตามลําดับ

2. ปญหา และอุปสรรคดานการใชสื่อการสอนของครูผูสอน โรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี

      2.1 ขาดงบประมาณในการผลิต และจัดซื้อ
      2.2 ขาดการสนับสนุนในการฝกอบรมการจัดทําส่ือการสอน
      2.3 สภาพหองเรียนไมเอ้ืออํานวยตอการใชส่ือ
      2.4 เคร่ืองมือ อุปกรณที่ชวยอํานวยในความสะดวกมีไมเพียงพอ
      2.5 หองส่ือหรือแหลงเรียนรู หรือแหลงใชส่ือดวยตนเองของครู นักเรียน

จัดใหไมพอ
2.6 ส่ือที่มีอยูเกา ไมทันสมัย
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    ขอเสนอแนะ
1. โรงเรียนควรมีนโยบายใหการสนับสนุนงบประมาณในการผลิต จัดหาส่ือ

ใหกับบุคลากร และอํานวยความสะดวกในทุกดาน
2. จัดใหมีหองศูนยการผลิต และหองที่ใชส่ือไดอยางเพียงพอ
3. จัดฝกอบรมใหครูสามารถผลิตส่ือ ใชโสตทัศนูปกรณ และประเมินการใช

ส่ือไดดวยตนเอง
4. มีขาวสารการผลิตส่ือมาเผยแพรประชาสัมพันธในแตละรายวิชา
5. รณรงคใหครู – อาจารยใชส่ือการสอนมาก ๆ และใชอยางคุมคา
6. ฝกทักษะการใชโสตทัศนูปกรณใหครูใชเปน

3. ความตองการสื่อการสอนของผูบริหาร ครูผูสอน โรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี

      3.1 ตองการผลิตส่ือ ใชส่ือ และประเมินส่ือไดดวยตนเอง
      3.2 ตองการหองศูนยการผลิต และใชส่ือสําหรับครูผูสอน
      3.3 จัดสรรงบประมาณในการผลิต และจัดซื้อตามความจําเปนใหเพียงพอ
      3.4 มีขาวสารการผลิตส่ือมาเผยแพร ประชาสัมพันธในแตละรายวิชา
      3.5 จัดอุปกรณ เคร่ืองมือ และบุคลากรที่ชํานาญ อํานวยการในการผลิตส่ือ

ใหกับครู
3.6 จัดบริการส่ืออยางหลากหลาย บริการครู และนักเรียนใหสามารถเรียนรู

ดวยตนเอง

     ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อเปนแหลงบริการส่ือการ

สอน และเปนแหลงเรียนรูที่สมบูรณแบบของครู และนักเรียน
2. ควรมีการจัดประชุมสัมมนา อบรมการผลิตส่ือ การประกวดส่ือภายใน

โรงเรียนอยางนอยปละ 1 คร้ัง
3. ควรมีการสนับสนุนส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน การสืบคนขอมูลทาง

อินเตอรเน็ท (Internet) คอมพิวเตอร
4. ควรมีนโยบายสงเสริมในเร่ืองการใช การผลิตส่ือการเรียนการสอนอยาง

ชัดเจน
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          4.  การจัดบริการสื่อการสอน ผูบริหาร ครูผูสอน มีขอคิดเห็น
ขอเสนอแนะ (ดังตารางที่ 22)

ตารางที่ 22 แสดงคารอยละของความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียน
     พระนารายณ จังหวัดลพบุรี เกี่ยวกับรูปแบบดานการจัดบริการส่ือการสอน

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ความถี่ รอยละ
1.  ควรมีศูนยรวมที่จะบริการยืม คืน สืบคนขอมูล จากส่ือตาง ๆ ที่สะดวก 12 31.58
     รวดเร็ว
2.  ควรมีเจาหนาที่ประจําเพื่อบริการส่ือไดตลอดเวลา 12 31.58
3.  ควรจัดบริการส่ืออิเล็กทรอนิกส ส่ือตาง ๆ อยางหลากหลาย 10 26.32
4.  ควรมีบริการการผลิตส่ือ และอํานวยความสะดวกในการผลิตส่ือ 3 7.89
5.  ควรจัดบริการส่ือการสอนใหกระจายอยูทุกหมวดวิชา 1 2.63

    จากตารางที่ 22 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็น และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับรูปแบบดาน
การจัดบริการส่ือการสอนของ ผูบริหาร ครูผูสอนในโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี มากที่สุด
คือ ควรมีศูนยรวมที่จะบริการ ยืม คืน สืบคนขอมูล จากส่ือตาง ๆ ที่สะดวก รวดเร็ว และควรมี
เจาหนาที่ประจําเพื่อบริการส่ือไดตลอดเวลา คิดเปนรอยละ 31.58 รองลงมาคือการจัดบริการส่ือ
อิเล็กทรอนิกส ส่ือตาง ๆ อยางหลากหลาย คิดเปนรอยละ 26.32, ควรมีบริการ การผลิตส่ือและ
อํานวยความสะดวกในการผลิตส่ือ คิดเปนรอยละ 7.89 และควรจัดบริการส่ือการสอนใหกระจาย
อยูทุกหมวดวิชา คิดเปนรอยละ 2.63 ตามลําดับ

          5.  การผลิตสื่อการสอน ผูบริหาร ครูผูสอน มีขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
(ดังตารางที่ 23)

ตารางที่ 23 แสดงคารอยละของความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียน
     พระนารายณ จังหวัดลพบุรี เกี่ยวกับรูปแบบดานการผลิตส่ือการสอน

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ความถี่ รอยละ
1.  ควรจัดใหมีการฝกอบรมการผลิตส่ือการสอนและการใชส่ือการสอน 15 35.71
2.  ควรมีผูเชี่ยวชาญในการผลิตส่ือการสอนและใหคําปรึกษา แนะนําการ 8 19.05
     ผลิตส่ือการสอน
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ตารางที่ 23 (ตอ)

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ความถี่ รอยละ
3.  ควรมีการสนับสนุนงบประมาณการผลิตส่ือการสอน 6 14.29
4.  ควรมีหอง และวัสดุ อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกในการผลิตส่ือ 6 14.29
     การสอน
5.  ควรผลิตส่ือการสอนใหหลายรูปแบบ และผลิตส่ือการสอนแบบ 5 11.90
     Two – way
6.  ควรมีการจัดแสดงผลงานดานส่ือการสอนตาง ๆ 2 4.76

    จากตารางที่ 23 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็น และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับรูปแบบดาน
การผลิตส่ือการสอนของ ผูบริหาร ครูผูสอนในโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี มากที่สุดคือ
ควรจัดใหมีการฝกอบรมการผลิตส่ือการสอน และการใชส่ือการสอน คิดเปนรอยละ 35.71 รองลง
มาคือ ควรมีเจาหนาที่ในการผลิตส่ือการสอน และใหคําปรึกษา แนะนําการผลิตส่ือการสอน
คิดเปนรอยละ 19.05, ควรมีการสนับสนุนงบประมาณการผลิตส่ือการสอน คิดเปนรอยละ 14.29,
ควรมีหอง และวัสดุ อุปกรณ ส่ิงอํานวยความสะดวกในการผลิตส่ือการสอน คิดเปนรอยละ 14.29,
ควรผลิตส่ือการสอนใหหลายรูปแบบ และผลิตส่ือการสอนแบบ Two – way คิดเปนรอยละ 11.90
และมีการจัดแสดงผลงานดานส่ือการสอนตาง ๆ คิดเปนรอยละ 4.76 ตามลําดับ

          6.  สถานท่ีจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ผูบริหาร ครูผูสอน
มีขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ (ดังตารางที่ 24)

ตารางที่ 24 แสดงคารอยละของความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียน
     พระนารายณ จังหวัดลพบุรี เกี่ยวกับรูปแบบดานอาคารสถานที่ และส่ิงอํานวย
     ความสะดวก

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ความถี่ รอยละ
1.  ควรมีสถานที่ที่เหมาะสม เปนเอกเทศ อยูสวนกลางของบริเวณโรงเรียน 21 70.00
     ติดตองาย สะดวก รวดเร็ว เปนแหลงเรียนรู สืบคนขอมูล
2.  ควรจัดแยกเปนหนวยยอยตามอาคารเรียนหลัก ๆ ตามหมวดวิชา 4 13.33
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ตารางที่ 24 (ตอ)

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ความถี่ รอยละ
3.  ควรจัดอยูใกลกับหองสมุด หรือจัดอยูรวมกับหองสมุด เพื่อเปน 2 6.67
     ศูนยรวมเดียวกัน
4.  ควรเปนสถานที่ที่มีความสะดวก ปลอดภัย มีระบบไฟฟา ระบบเสียง 1 3.33
     เคร่ืองปรับอากาศ ที่ควบคุมได
5.  ควรจัดใหมีเจาหนาที่ควบคุม ดูแล รักษาความสะอาด ตกแตง 2 6.67
     จัดระเบียบสถานที่

    จากตารางที่ 24 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็น และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับรูปแบบดาน
อาคารสถานที่ และส่ิงอํานวยความสะดวกของ ผูบริหาร ครูผูสอนในโรงเรียนพระนารายณ จังหวัด
ลพบุรี มากที่สุดคือ ควรมีสถานที่ที่เหมาะสม เปนเอกเทศ อยูสวนกลางของบริเวณโรงเรียน ติดตอ
งาย สะดวกรวดเร็ว เปนแหลงการเรียนรู สืบคนขอมูล  คิดเปนรอยละ 70.00 รองลงมาคือ ควรจัด
แยกเปนหนวยตามอาคารเรียนหลัก ๆ ตามหมวดวิชา คิดเปนรอยละ 13.33, ควรจัดอยูใกลกับหอง
สมุด หรือจัดอยูรวมกับหองสมุด เพื่อเปนศูนยรวมเดียวกัน  คิดเปนรอยละ 6.67, ควรจัดใหมีเจา
หนาที่ ควบคุมดูแล รักษาความสะอาด ตกแตงจัดระเบียบสถานที่  คิดเปนรอยละ 6.67 และควร
เปนสถานที่ที่มีความสะดวก ปลอดภัย มีระบบไฟฟา ระบบเสียง เคร่ืองปรับอากาศที่ควบคุมได

          7.  การจัดเก็บสื่อการสอน ผูบริหาร ครูผูสอน มีขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ
(ดังตารางที่ 25)

ตารางที่ 25 แสดงคารอยละของความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียน
     พระนารายณ จังหวัดลพบุรี เกี่ยวกับรูปแบบดานการจัดเก็บส่ือการสอน

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ความถี่ รอยละ
1.  ควรจัดเปนศูนยรวมส่ือการสอนโดยเฉพาะ มีการจัดเก็บแยกเปนวิชา 21 77.78
     ระดับชั้น จัดทําอยางเปนระบบ งายตอการคนหา สะดวกตอการนําไปใช
     และมีเจาหนาที่ดูแล บริการตลอดเวลา
2.  ควรจัดเก็บใหเหมาะสมกับสภาพส่ือแตละชนิด 1 3.70
3.  ควรจัดเก็บไวที่หมวดวิชา 2 7.41
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ตารางที่ 25 (ตอ)

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ความถี่ รอยละ
4.  ผูสอนเปนผูจัดเก็บ ตามที่ระบุไวในแผนการสอน เพื่อสะดวกตอการใช 2 7.41
5.  ควรจัดเก็บส่ือการสอนที่ครูผลิตไวที่หมวดวิชา และมีส่ือการสอนบริการ 1 3.70
     โดยสวนรวม ไวที่ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

    จากตารางที่ 25 แสดงใหเห็นวาความคิดเห็น และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับรูปแบบดาน
การจัดเก็บส่ือการสอนของ ผูบริหาร ครูผูสอนในโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี มากที่สุดคือ
ควรจัดเปนศูนยรวมส่ือการสอนโดยเฉพาะ มีการจัดเก็บแยกเปนวิชา ระดับชั้น จัดทําอยางเปน
ระบบ งายตอการคนหา สะดวกตอการนําไปใช และมีเจาหนาที่ดูแล บริการตลอดเวลา คิดเปน
รอยละ 77.78 รองลงมาคือ ควรจัดเก็บไวที่หมวดวิชา คิดเปนรอยละ 7.41, ผูสอนเปนผูจัดเก็บตาม
ที่ระบุไวในแผนการสอน เพื่อสะดวกตอการใช คิดเปนรอยละ 7.41, ควรจัดเก็บใหเหมาะสมกับ
สภาพส่ือแตละชนิด คิดเปนรอยละ 3.70 และควรจัดเก็บส่ือการสอนที่ครูผลิตไวที่หมวดวิชา และมี
ส่ือการสอนบริการโดยสวนรวม ไวที่ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา คิดเปนรอยละ 3.70 ตามลําดับ
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     ระยะท่ี 2 การศึกษารูปแบบการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ
จังหวัดลพบุรี

     การนําเสนอผลการศึกษาในระยะที่ 2 ผูวิจัยใชเทคนิคการสัมภาษณแบบเจาะลึก
(In Deth Interview) จํานวน 1 คร้ัง สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 16
ทาน   ไดแกผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาระดับอุดมศึกษา   จํานวน  8  ทาน และผูมี
ประสบการณดานงานโสตทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 8 ทาน โดยใชขอมูลจากการ
ศึกษาในระยะที ่1 และขอมูลงานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี เปนขอมูล
เบื้องตนใหกับผูเชี่ยวชาญ ไดศึกษาลวงหนากอนการสัมภาษณ  การบันทึกคําสัมภาษณของ
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาดวยเทปบันทึกเสียง  ผูวิจัยไดถอดเทปเสียงคําสัมภาษณของ
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งหมด 16 ทาน ในรูปของความเรียง
นําขอมูลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  ที่เปนความเรียงมาศึกษา
วิเคราะห  สังเคราะหผลความคิดเห็นที่เหมือนกัน หรือคลายกัน  ตามประเด็นการสัมภาษณ
ทั้งหมด 13 ประเด็น  สรุปผลการศึกษาโดยการแจกแจงความถี่คิดเปนคารอยละ  นําเสนอในรูป
ของตาราง และความเรียง ดังนี้

ตารางที่ 26 การแสดงคารอยละในประเด็นที่เกี่ยวกับดานวิสัยทัศน พันธกิจ ของศูนยเทคโนโลยี
     การศึกษา  โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

ประเด็น
ผูเชี่ยวชาญระดับ

1. วิสัยทัศน พันธกิจ ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา คารอยละ

1.1 มุงพัฒนาความรูเทคโนโลยีการศึกษาใหแกครู 87.50
      และนักเรียน
1.2 ศูนยเทคโนโลยีการศึกษามีหนาที่ชี้นําและพัฒนา 12.50อุดมศึกษา

      สังคม
1.1 มีบริการและการจัดการที่ดี 62.50
1.2 มีการผลิตส่ือและใหครูทุกคนสามารถผลิตส่ือได 25.00
1.3 วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน 12.50มัธยมศึกษา

1.4 มีบริการใหคําปรึกษาแกครู 25.00
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    จากตารางที่ 26 แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา มีความคิดเห็นในดานวิสัยทัศน พันธกิจ ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียน
พระนารายณ  จังหวัดลพบุรี คือ มุงพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีการศึกษาใหแกครู และนักเรียน
รอยละ 87.50 สวนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามีความเห็นวาควร
มุงเนนการบริการและการจัดการที่ดี รอยละ 62.50

ตารางที่ 27 แสดงคารอยละในประเด็นที่เกี่ยวกับรูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
     โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

ประเด็น
ผูเชี่ยวชาญระดับ

2. รูปแบบศูนยเทคโนโลยีการศึกษา คารอยละ

2.1 แบบศูนยรวมเฉพาะ 75.00
2.2 แบบผสม 25.00
2.3 แบบเอกเทศไมรวมกับหองสมุด 75.00

อุดมศึกษา

2.4 ข้ึนอยูกับลักษณะของงานและผูใชบริการ 25.00
2.1 แบบศูนยรวมเฉพาะ 62.50
2.2 แบบกระจายหนวยยอย 12.00
2.3 แบบเอกเทศไมรวมกับหองสมุด 87.50
2.4 แบบผสม 50.00
2.5 เปนศูนยกลางมีศูนยยอยประจําหมวด 25.00

มัธยมศึกษา

2.6 ไมมีความคิดเห็น 12.50

   จากตารางที่ 27 แสดงใหเห็นวา  ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดม
ศึกษา และระดับมัธยมศึกษา    มีความเห็นสอดคลองกันในการจัดรูปแบบศูนยเทคโนโลยีการ
ศึกษา    โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี วาควรจะเปนแบบศูนยรวมเฉพาะรอยละ 75.00
และ 62.50 ตองมีความเปนเอกเทศไมรวมกับหองสมุดรอยละ 75.00 และ 87.50 ตามลําดับ
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ตารางที่ 28 แสดงคารอยละในประเด็นเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารงานของศูนยเทคโนโลยี
     การศึกษา  โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

ประเด็น
ผูเชี่ยวชาญระดับ

3. โครงสรางของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา คารอยละ

3.1 ข้ึนตรงกับผูอํานวยการโรงเรียน 75.00
3.2 ข้ึนตรงกับฝายใดก็ได แลวแตนโยบายโรงเรียน 12.50
3.3 ข้ึนตรงกับฝายวิชาการ เพราะสนับสนุนการเรียน 12.50อุดมศึกษา

      การสอน
3.1 ข้ึนตรงกับผูอํานวยการโรงเรียน 62.50
3.2 ข้ึนตรงกับฝายวิชาการหรือฝายบริการฝายใดก็ได 25.00มัธยมศึกษา
3.3 ข้ึนตรงกับฝายบริการ 12.50

     จากตารางที่ 28 แสดงใหเห็นวา  ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  มีความคิดเห็นสอดคลองกันในการจัด  โครงสรางการบริหาร
ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา    โรงเรียนพระนารายณ    จังหวัดลพบุรี  ควรจัดการบริหารงานให
ข้ึนตรงกับผูอํานวยการโรงเรียนพระนารายณโดยตรง รอยละ 75.00 และ 62.50 ตามลําดับ
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ตารางที่ 29 แสดงคารอยละในประเด็นเกี่ยวกับบุคลากรที่ดําเนินงานของของศูนยเทคโนโลยี
     การศึกษา  โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

ประเด็น
ผูเชี่ยวชาญระดับ

4. บุคลากรที่ดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา คารอยละ

4.1 หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
     4.1.1 ไดจากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 87.50
     4.1.2 ไดจากครูที่อาสาสมัครทํางาน 62.50
     4.1.3 ไดจากครูอาจารยที่มีจิตใจบริการ 62.50
     4.1.4 ไดจากครูคอมพิวเตอร 50.00
     4.1.5 มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท 12.50
4.2 คณะทํางาน (Staff) ในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

อุดมศึกษา

     4.2.1 ครูอาจารยที่อาสาสมัครทํางาน 50.00
4.1 หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
     4.1.1 ไดจากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 87.50
     4.1.2 มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท 62.50
     4.1.3 ไดจากครู-อาจารยที่อาสาสมัครทํางาน 62.50
     4.1.4 ไดจากครูคอมพิวเตอร 50.00
4.2 คณะทํางาน (Staff) ในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
     4.2.1 ไดจากครูอาจารยตัวแทนหมวดวิชา 20.00

มัธยมศึกษา

     4.2.2 ไดจากครูอาจารยที่อาสาสมัครทํางาน 50.00

     จากตารางที่ 29 แสดงใหเห็นวา  ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา เห็นวาบุคลากรที่ดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียนพระนารายณ
จังหวัดลพบุรี หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษาควรเปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา
รอยละ 87.50 รองลงมาควรเปนครูที่อาสาสมัครทํางาน มีจิตใจบริการรอยละ 62.50 และลําดับที่
3 คือ ควรเปนครูคอมพิวเตอร รอยละ 50 สําหรับคณะทํางานควรไดจากตัวแทนของหมวดวิชาหรือ
ผูสนใจ หรือครูที่อาสาสมัครทํางานรอยละ 50 ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  ระดับมัธยม
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ศึกษา มีความคิดเห็นวา หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ควรไดจากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
การศึกษารอยละ 87.50 มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโท รอยละ 62.50 หรือไดจากครู –
อาจารยที่อาสาสมัครทํางาน รอยละ 62.50 และรองลงมาไดจากครูคอมพิวเตอร รอยละ 50
คณะทํางาน (Staff) ในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ไดจากครูอาจารยที่อาสาสมัครทํางานรอยละ 50

ตารางที่ 30 แสดงคารอยละในประเด็นเกี่ยวกับ และประเภทการใหบริการ ของ
     ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

ประเด็น
ผูเชี่ยวชาญระดับ

5. ระบบและประเภทการใหบริการของ
    ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา คารอยละ

5.1 บริการดานโสตทัศนูปกรณและโสตทัศนวัสดุ 100.00
5.2 บริการดานการฝกอบรมดานเทคโนโลยีการศึกษา 87.50
5.3 เปนแหลงการเรียนรู 62.50อุดมศึกษา

5.4 บริการดานภูมิปญญาทองถิ่น 25.00
5.1 บริการดานโสตทัศนูปกรณและโสตทัศนวัสดุ 100.00
5.2 เปนแหลงการเรียนรู 75.00
5.3 ใหคําปรึกษา แนะนํา 25.00มัธยมศึกษา

5.4 บริการดานภูมิปญญาทองถิ่น 25.00

     จากตารางที่ 30 แสดงใหเห็นวา  ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  มีความคิดเห็นตรงกันเกี่ยวกับการใหบริการของศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา  โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี  คือบริการดานโสตทัศนูปกรณ และโสตทัศนวัสดุ
เปนอันดับแรกรอยละ 100.00 รองลงมาคือเปนแหลงบริการ การฝกอบรมดานเทคโนโลยีการ
ศึกษา รอยละ 87.50 อันดับที่ 3 เปนแหลงเรียนรู รอยละ 62.50 และ 75.00 อันดับที่ 4 บริการดาน
ภูมิปญญาทองถิ่น และใหคําปรึกษา แนะนํา รอยละ 25.00
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ตารางที่ 31 แสดงคารอยละในประเด็นที่เกี่ยวกับประเภทของส่ือที่ใหบริการของ
     ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

ประเด็น
ผูเชี่ยวชาญระดับ

6. ประเภทของส่ือที่ใหบริการ ของศูนยเทคโนโลยี
    การศึกษา

คารอยละ

6.1 ประเภทโสตทัศนูปกรณและโสตทัศนวัสดุทุกชนิด 87.50
6.2 ส่ือบุคคล และส่ือทองถิ่น 12.50อุดมศึกษา 6.3 ส่ือที่ครูและนักเรียนผลิตข้ึน 12.50
6.1 ส่ือรวมสมัย 100.00
6.2 ส่ือหลัก เชน โสตทัศนูปกรณ และโสตทัศนวัสดุ 87.50มัธยมศึกษา
6.3 ส่ือทองถิ่น 25.00

  จากตารางที่ 31 แสดงใหเห็นวา  ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดม
ศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  มีความคิดเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับประเภทของส่ือที่ใหบริการของ
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี ควรเปนส่ือหลัก เชน โสต
ทัศนูปกรณ และโสตทัศนวัสดุ รอยละ 87.50 รองลงมาผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษามีความคิดเห็น ควรเปนส่ือรวมสมัย คือ ส่ือการสอนประเภทส่ืออิเลคทรอนิกส เชน ส่ือ
ประเภทซีดีรอม และมัลติมีเดีย  ส่ือดิจิตอล  ส่ือคอมพิวเตอร  ส่ือวิดีทัศน  ส่ือโทรทัศน  ส่ือจากการ
สืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต รอยละ 100.00 และเปนส่ือที่ไดจากภูมิปญญาทองถิ่น รอยละ 25.00
และเปนส่ือบุคคล ส่ือที่ครู และนักเรียนผลิตข้ึน รอยละ 12.50
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ตารางที่ 32 แสดงคารอยละในประเด็นเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
     โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

ประเด็น
ผูเชี่ยวชาญระดับ

7. สถานที่ตั้งของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา คารอยละ

7.1 อยูศูนยกลางของโรงเรียน 87.50
7.2 มีความสะดวกในการคมนาคม 75.00อุดมศึกษา
7.3 หางจากเสียงรบกวน 25.00
7.1 อยูศูนยกลางของโรงเรียน 87.50
7.2 มีความสะดวกในการคมนาคม 75.00มัธยมศึกษา
7.3 หางจากเสียงรบกวน 25.00

  จากตารางที่ 32 แสดงใหเห็นวา  ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดม
ศึกษา และระดับมัธยมศึกษา         มีความคิดเห็นสอดคลองที่ใหสถานที่ตั้งศูนยเทคโนโลยีการ
ศึกษา  โรงเรียนพระนารายณ   จังหวัดลพบุรี  ตั้งในสวนที่ศูนยกลางของสถานศึกษา  รอยละ
87.50   รองลงมาคือ มีความสะดวกในการคมนาคม หมายถึงสะดวกตอการติดตอ ขนยาย
อุปกรณ รอยละ 75.00 อันดับ 3 คือ ตองอยูหางจากส่ิงรบกวนจากเสียง กล่ิน รอยละ 25.00
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ตารางที่ 33 แสดงคารอยละในประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ใชสอยของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
     โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

ประเด็น
ผูเชี่ยวชาญระดับ

8. กาจัดพื้นที่การใชสอยของศูนยเทคโนโลยี
    การศึกษา

คารอยละ

8.1 มีสวนใหบริการ สวนผลิต สวนเก็บวัสดุอุปกรณ 87.75
      สวนแสดงส่ือและนิทรรศการ สวนเรียนรูดวย
      ตนเอง สวนคลินิกส่ือ มีทางเขาออกเพียงทาง
      เดียว
8.2 พื้นที่บริการจัดอยูสวนหนา แบบ One Stop 25.00
      Service

อุดมศึกษา

8.3 ไมแสดงความคิดเห็น 25.00
8.1 มีสวนบริการคนควาขอมูล 25.00
8.2 มีหองประชุม หองเก็บพัสดุ หองบริการ และ 87.50
      คนควาขอมูล
8.3 จัดใหมีแหลงเรียนรูของหมวดวิชาและมี 25.00

มัธยมศึกษา

      หองผลิตส่ือ

  จากตารางที่ 33 แสดงใหเห็นวา  ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดม
ศึกษา และระดับมัธยมศึกษา   มีความคิดเห็นสอดคลองกันคือ  มีสวนพื้นที่ใหบริการ   พื้นที่สวน
ผลิต หองเก็บวัสดุอุปกรณ  และพัสดุตาง ๆ สวนแสดงส่ือ   และนิทรรศการ  พื้นที่การเรียนรู  และ
สืบคนขอมูลดวยตนเอง สวนคลินิกส่ือ และหองประชุมมีทางเขา – ออกทางเดียว รอยละ 87.00
และมีพื้นที่บริการจัดอยูสวนหนาในระบบ One Stop Service และใชระบบ 5ส ในการจัดการ รอย
ละ 25.00 ผูเชี่ยวชาญระดับมัธยมศึกษายังมีความเห็นวา   ควรจัดใหมีแหลงเรียนรูของหมวดวิชา
และมีหองผลิตส่ือ รอยละ 25
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ตารางที่ 34 แสดงคารอยละในประเด็นเกี่ยวกับการคัดเลือก จัดหาวัสดุอุปกรณ และส่ือการศึกษา
     ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

ประเด็น
ผูเชี่ยวชาญระดับ

9. การคัดเลือก จัดหาวัสดุอุปกรณของศูนยเทคโนโลยี
    การศึกษา

คารอยละ

9.1 ไดจากการผลิตส่ือและสําเนา 50.00
9.2 ไดจากทรัพยากรในชุมชน, ครู และนักเรียน 12.50
      ผลิตส่ือเอง
9.3 ไดจากเครือขายของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 12.50

อุดมศึกษา

9.4 ไดจากการประกวดส่ือ 12.50
9.1 ไดจากแหลงขอมูลตาง ๆ 37.50
9.2 ไดจากการผลิตส่ือเอง 50.00
9.3 จัดหาส่ือที่ตรงกับวัตถุประสงคและเนื้อหาวิชา 25.00
      ของบทเรียน

มัธยมศึกษา

9.4 การประกวดส่ือ 12.50

  จากตารางที่ 34 แสดงใหเห็นวา  ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดม
ศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  มีความคิดเห็นสอดคลองกันที่เกี่ยวกับการคัดเลือก จัดหาวัสดุ
อุปกรณ ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี วาควรผลิตส่ือการ
สอนข้ึนมาใชเองเพื่อไดส่ือสอดคลองตรงตามเนื้อหาหลักสูตร และสําเนาส่ือตาง ๆ รอยละ 50.00
รองลงมาไดจากแหลงขอมูลตาง ๆ รอยละ 37.50 รวมทั้งจัดหาส่ือที่ตรงวัตถุประสงค เนื้อหาวิชา ที่
ครู นักเรียนผลิตส่ือเอง ไดจากทรัพยากรในชุมชน เครือขายของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา และส่ือที่
ชนะการประกวดส่ือ
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ตารางที่ 35 แสดงคารอยละในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพส่ือ อุปกรณการศึกษา
     ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

ประเด็น
ผูเชี่ยวชาญระดับ

10. การประเมินคุณภาพส่ือ อุปกรณการศึกษา
      ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

คารอยละ

10.1 ประเมินจากคณะกรรมการที่เปนตัวแทนจาก 37.50
        หมวดวิชาดวย โดยใชมาตรฐาน เชน
        - การประเมินส่ือของกรมวิชาการ
        - เชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกรวมประเมิน
10.2 การวิจัย และประเมินโดยสถิติการใชงาน 37.50

อุดมศึกษา

10.3 ผูใชส่ือเปนผูประเมิน 25.00
10.1 ดูจากสถิติการใช 37.50
10.2 ประเมินจากประสิทธิภาพของงานดานปริมาณ 62.50มัธยมศึกษา
        และคุณภาพ

  จากตารางที่ 35 แสดงใหเห็นวา ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดม
ศึกษา และระดับมัธยมศึกษา   มีความเห็นวา การประเมินคุณภาพส่ือ อุปกรณการศึกษาของ
เทคโนโลยีการศึกษา    โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี  การประเมินประสิทธิภาพดานคุณ
ภาพ  โดยใชมาตราฐานกรมวิชาการ  ผลการวิจัยสถิติการใชงาน เปนเกณฑประเมิน  ซึ่งมีคณะ
กรรมการที่เปนตัวแทนจากหมวดวิชา, ผูทรงคุณวุฒิ และผูใชส่ือเปนผูประเมิน ผูเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษามีความเห็นวา การประเมินคุณภาพส่ือ อุปกรณการ
ศึกษา  ควรประเมินจากประสิทธิภาพทั้งดานคุณภาพ และปริมาณรอยละ 62.50 รองลงมาให
ประเมินจากสถิติการใช  ซึ่งสอดคลองกับผูเชี่ยวชาญในระดับอุดมศึกษารอยละ 37.50
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ตารางที่ 36 แสดงคารอยละในประเด็นที่เกี่ยวกับแหลงงบประมาณที่ใชในการดําเนินงาน ของ
     ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

ประเด็น
ผูเชี่ยวชาญระดับ

11. แหลงงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานของ
      ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

คารอยละ

11.1 จากเงินงบประมาณ 87.50
11.2 เงินบริจาค 87.50อุดมศึกษา
11.3 และการจัดกิจกรรมการฝกอบรม 12.50
11.1 จากเงินงบประมาณ 87.50
11.2 จากเงินบริจาค 87.50มัธยมศึกษา
11.3 จากการหารายไดและการจัดกิจกรรม 12.50

    จากตารางที่ 36 แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดม-
ศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีความคิดเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับแหลงงบประมาณ      ที่ใชใน
การดําเนินงาน    ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา   โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี ไดมาจาก
เงินงบประมาณ  เงินบริจาครอยละ 87.50 และไดจากการจัดกิจกรรมหารายไดพิเศษอ่ืน ๆ เชน
การจัดอบรม การจําหนายส่ือ ฯลฯ รอยละ 12.50
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ตารางที่ 37 แสดงคารอยละในประเด็นที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
     โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

ประเด็น
ผูเชี่ยวชาญระดับ

12. การประชาสัมพันธของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา คารอยละ

12.1 ใชส่ือบุคคล ส่ือส่ิงพิมพ และเอกสาร ส่ือทาง 100.00
        อิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร Internet และ
        ส่ือมวลชน เชน วิทย ุโทรทัศน เสียงตามสายอุดมศึกษา

        เปนตน
12.1 ใชส่ือส่ิงพิมพ และส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน วิทยุ 100.00
         โทรทัศน Internet
12.2 การประกวดส่ือ แสดงนิทรรศการ 12.50
12.3 ใชเครือขาย 12.50

มัธยมศึกษา

12.4 ใชส่ือบุคคล 37.50

    จากตารางที่ 37 แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดม-
ศึกษา และระดับมัธยมศึกษา    มีความเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ   ศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา    โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี โดยใชส่ือบุคคล (Personal Media)
ส่ือส่ิงพิมพ (Printed Media) ส่ืออิเล็กทรอนิกส (Electronic Media) และส่ือมวลชน (Mass
Media) รอยละ 100.00 และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ระดับมัธยมศึกษายังมีความ
เห็นวา  ควรมีการประชาสัมพันธศูนยเทคโนโลยีการศึกษาดวยการจัดประกวดส่ือ แสดง
นิทรรศการ และใชเครือขายรอยละ 12.00
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ตารางที่ 38 แสดงคารอยละในประเด็นที่เกี่ยวกับการประสานความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยี
     การศึกษา  กับสถาบันอ่ืน ๆ

ประเด็น
ผูเชี่ยวชาญระดับ

13. การประสานความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยี
      กับสถาบันอ่ืน ๆ

คารอยละ

13.1 สรางระบบเครือขาย 100.00อุดมศึกษา
13.2 ประสานความรวมมือในทองถิ่น 37.50

มัธยมศึกษา 13.1 สรางระบบเครือขาย 100.00

    จากตารางที่ 38 แสดงใหเห็นวาผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดม
ศึกษา และระดับมัธยมศึกษา    มีความเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับการประสานความรวมมือ
ระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษา    โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี กับสถาบันอ่ืน ๆ ดวย
การสรางระบบเครือขาย รอยละ 100.00 และประสานความรวมมือในทองถิ่น รอยละ 37.50

    ระยะท่ี 3 การประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี  โดยใชระบบประเมินที่ไดจากผลสรุปการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห
คําสัมภาษณของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 16 ทานที่ศึกษาในระยะที่ 2 นํามา
กําหนดรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี  โดย
กําหนดขอมูลทั้งหมด จํานวน 13 ประเด็น แลวนํามาสรางแบบประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี  ที่ผานการตรวจของอาจารยที่ปรึกษา
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําเรียบรอยแลว  จึงนําไปใหผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ
จังหวัดลพบุรี จํานวน 100 ทาน เปนผูประเมิน  ซึ่งผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง

    การนําเสนอขอมูลในระยะที ่3 ผูวิจัยนําเสนอขอมูลทั้งหมด จํานวน 13 ประเด็นตาม
ขอบเขตของการวิจัย  วิเคราะหผลโดยการแจกแจงคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในรูปของ
ตาราง และความเรียง

   การวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี ในงานวิจัยนี้  ผูวิจัยกําหนดเกณฑการประเมินโดยใชขอมูล
จากแบบสอบถามการประเมินที่มีคาเฉล่ีย (Mean) ตั้งแต 3.5 ข้ึนไปเปนรูปแบบในการจัดตั้ง
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี ที่เหมาะสม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



228

   ขอคิดเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดของการประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี ประกอบดวย 13 ประเด็น ดังแสดงไวในตาราง
ตอไปนี้

ตารางที่ 39 แสดงจํานวนและรอยละสถานภาพของครูผูสอนในโรงเรียนพระนารายณ
     จังหวัดลพบุรี (n = 100 คน)

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ
1.  เพศ
     ชาย 18 18.0
     หญิง 75 75.0
     ไมระบุเพศ 7 7.0
2.  อายุ
     นอยกวา 25 ป 0 0.0
     25 – 35 ป 0 0.0
     36 – 45 ป 20 20.0
     มากกวา 45 ป 75 75.0
     ไมตอบ 5 5.0
3.  ประสบการณการสอนในโรงเรียนพระนารายณ
     นอยกวา 1 ป 1 1.0
     1 – 5 ป 6 6.0
     6 – 10 ป 5 5.0
     11 – 15 ป 13 13.0
     16 – 20 ป 15 15.0
     มากกวา 20 ป 59 59.0
     ไมตอบ 1 1.0
4.  ระดับการศึกษาสูงสุดของทาน
     ปวช. 0 0.00
     อนุปริญญา / ปวส. 1 1.0
     ปริญญาตรี 87 87.0
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ตารางที่ 39 (ตอ)

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ
     ประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 1.0
     ปริญญาโท 8 8.0
     สูงกวาปริญญาโท 0 0.00
     ไมตอบ 3 3.0
5.  ตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในงาน
     ฝายบริหาร / ผูอํานวยการ / ผูชวยผูอํานวยการ 5 5.0
     หัวหนาฝาย / หัวหนาหมวดวิชา / หัวหนางาน 17 17.0
     ศูนยการเรียน / แหลงการเรียนรู 0 0.0
     ครูผูสอน 74 74.0
     เจาหนาที ่/ พนักงาน 2 2.0
     ไมตอบ 2 2.0
6.  จํานวนคาบที่ทานสอนในแตละสัปดาห
     นอยกวา 5 คาบ 3 3.0
     5 – 10 คาบ 5 5.0
     11 – 15 คาบ 22 22.0
     16 – 20 คาบ 60 60.0
     มากกวา 20 คาบ 2 2.0
     ไมมีชั่วโมงสอน 6 6.0
     ไมตอบ 2 2.0
7.  ทานเคยศึกษาวิชาโสตทัศนศึกษา หรือเทคโนโลยีการศึกษาใน
     สถาบันการศึกษาใดมากอนหรือไม
     เคย 42 42.0
     ไมเคย 55 55.0
     ไมตอบ 2 2.0
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ตารางที่ 39 (ตอ)

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ
8.  ทานเคยไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการผลิตและการใชส่ือหรือไม
     เคย 52 52.0
     ไมเคย 45 45.0
     ไมตอบ 3 3.0
9.  ทานเคยไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการผลิตและการใชส่ือ
     ในเร่ืองคอมพิวเตอร
     เคย 2 2.0
     ไมเคย 26 26.0
     ไมตอบ 72 72.0
10.ทานเคยไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการผลิตและการใชส่ือ
     ในเร่ืองการผลิตส่ือการสอนวิชาภาษาไทย
     เคย 1 1.0
     ไมเคย 27 27.0
     ไมตอบ 72 72.0
11.ทานเคยไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการผลิตและการใชส่ือ
     ในเร่ืองการสรางบทเรียนสําเร็จรูป
     เคย 3 3.0
     ไมเคย 25 25.0
     ไมตอบ 72 72.0
12.ทานเคยไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการผลิตและการใชส่ือ
     ในเร่ืองการผลิตแผนใส
     เคย 4 4.0
     ไมเคย 24 24.0
     ไมตอบ 72 72.0
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ตารางที่ 39 (ตอ)

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ
13.ทานเคยไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการผลิตและการใชส่ือ
     ในเร่ืองการถายรูป
     เคย 2 2.0
     ไมเคย 26 26.0
     ไมตอบ 72 72.0
14.ทานเคยไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการผลิตและการใชส่ือ
     ในเร่ืองการทําสไลด
     เคย 2 2.0
     ไมเคย 26 26.0
     ไมตอบ 72 72.0
15.ทานเคยไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการผลิตและการใชส่ือ
     ในเร่ืองการใชกลอง
     เคย 1 1.0
     ไมเคย 27 27.0
     ไมตอบ 72 72.0
16.ทานเคยไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการผลิตและการใชส่ือ
     ในเร่ืองเคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ
     เคย 1 1.0
     ไมเคย 27 27.0
     ไมตอบ 72 72.0
17.ทานเคยไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการผลิตและการใชส่ือ
     ในเร่ืองการลางอัดภาพ
     เคย 1 1.0
     ไมเคย 27 27.0
     ไมตอบ 72 72.0
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    จากตารางที่ 39 แสดงใหเห็นวาครูผูสอนในโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี ที่ตอบ
แบบสอบถามการประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ
จังหวัดลพบุรี เปนชายจํานวน 18 ทาน เปนหญิงจํานวน 75 ทาน ไมบอกเพศจํานวน 7 ทาน มีอายุ
สวนใหญมากกวา 45 ป จํานวน 75 ทาน รองลงมาอายุ 36 – 45 ป จํานวน 20 ทาน ไมบอกอาย ุ5
ทาน  ประสบการณการสอนในโรงเรียนพระนารายณ สวนใหญมากกวา 20 ป จํานวน 59 ทาน,
16 – 20 ป จํานวน 15 ทาน, 11 – 13 ป จํานวน 13 ทาน, 6 – 10 ป จํานวน 6 ทาน นอยกวา 1 ป
จํานวน 1ทาน และไมตอบจํานวน 1 ทาน, ระดับการศึกษาสวนใหญจบปริญญาตรี จํานวน 87
ทาน  รองลงมาจบปริญญาโท จํานวน 8 ทาน, จบประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 1 ทาน, จบ
อนุปริญญาหรือปวส. จํานวน 1 ทาน และไมตอบจํานวน 3 ทาน

    ตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในงาน  เปนฝายบริหารจํานวน 5 ทาน  หัวหนา
ฝายหรือหัวหนาหมวดวิชาหรือหัวหนางาน จํานวน 17 ทาน, ทําหนาที่เปนครูผูสอน จํานวน 74
ทาน เปนเจาหนาที่จํานวน 2 ทาน และไมตอบ จํานวน 2 ทาน

    จํานวนคาบที่สอน  ครูผูสอนในโรงเรียนพระนารายณ สวนใหญสอนระหวาง 16 – 20
คาบตอสัปดาห จํานวน 60 ทาน, สอน 11 – 15 คาบตอสัปดาห จํานวน 22 ทาน, ไมมีชั่วโมงสอน
จํานวน 6 ทาน, สอน 5 – 10 คาบตอสัปดาห จํานวน 5 ทาน, สอนนอยกวา 5 คาบตอสัปดาห
จํานวน 3 ทาน, สอนมากกวา 20 คาบตอสัปดาห จํานวน 2 ทาน และไมตอบ จํานวน 2 ทาน
ตามลําดับ

   ครู - อาจารยในโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี  ไมเคยศึกษาวิชาโสตทัศนศึกษา
หรือเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 55 ทาน, เคยศึกษาวิชาโสตทัศนศึกษา หรือเทคโนโลยีการศึกษา
จํานวน 42 ทาน และไมตอบ จํานวน 2 ทาน

    ครูผูสอนในโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี  เคยไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการ
ผลิต และการใชส่ือรอยละ 52.0 ไมเคยไดรับการฝกอบรมรอยละ 45 ไมตอบรอยละ 3 เร่ืองที่ไดรับ
การฝกอบรมการผลิตส่ือการสอนในเร่ืองส่ือคอมพิวเตอร รอยละ 2.0, ส่ือการสอนวิชาภาษาไทย
รอยละ 1.0, การสรางบทเรียนสําเร็จรูป รอยละ 3  ส่ือแผนใส รอยละ 4.0, การถายรูป รอยละ 2.0,
การทําสไลด รอยละ 2.0, การใชกลอง รอยละ 1.0 การใชเคร่ืองฉายขามศีรษะ รอยละ 1.0,
เร่ืองการลางอัดภาพ รอยละ 1.0
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ตารางที่ 40 ตารางแสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
     วิสัยทัศน – พันธกิจ ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนพระนารายณ

รอยละ x S.D. แปลความหมาย
วิสัยทัศน
1.1 มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานเทคโนโลยี 4.09 0.55 มาก
      มีระบบการบริหารจัดการบริการที่ดีเยี่ยม
พันธกิจ
1.2 สงเสริมการผลิตส่ือการสอน บริการใหคําปรึกษา 4.02 0.60 มาก
      แนะนําการใชส่ือโสตทัศนูปกรณตาง ๆ และ
      เผยแพรขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยีการศึกษา
      ใหแกครู นักเรียน และชุมชน

    จากตารางที่ 40 แสดงใหเห็นวา ผูบริหาร ครูผูสอน ประเมินรูปแบบเกี่ยวกับวิสัยทัศน
พันธกิจ ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี อยูในระดับมาก ดังนี้

1.1 วิสัยทัศน
    “มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานเทคโนโลยีการศึกษา  มีระบบบริหารจัดการ

บริการที่ดีเยี่ยม”
1.2 พันธกิจ

    “สงเสริมการผลิตส่ือการสอน บริการใหคําปรึกษา แนะนําการใชส่ือโสตทัศนูปกรณ
ตาง ๆ และเผยแพรขอมูลขาวสารดานเทคโนโลยีการศึกษาใหแกครู นักเรียน และชุมชน”
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ตารางที่ 41 ตารางแสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
     รูปแบบการจัดตั้ง และภารกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ

รอยละ x S.D. แปลความหมาย
รูปแบบการจัดตั้ง
2.1 รูปแบบการจัดตั้งดานรูปแบบการจัดตั้งศูนย 4.17 0.62 มาก
      เทคโนโลยีการศึกษาเปนศูนยรวมเฉพาะอยางหรือ
      ศูนยรวมแบบเอกเทศมีลักษณะเอกเทศ เปนที่รวม
      ส่ือโสตทัศนูปกรณการสอนประเภทตาง ๆ โดยแยก
      กับงานหองสมุด มีอาคารแยกเปนเอกเทศ
2.2 ภารกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
      1.  งานนโยบายและแผนงาน  กําหนดแผนปฏิทิน 4.20 0.64 มาก
           งานระยะส้ัน และระยะยาว
      2.  ประสานงานภายในและภายนอก 4.17 0.61 มาก
           ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
      3.  งานบริการส่ือ อุปกรณการสอน 4.31 0.60 มาก
      4.  งานจัดบริการการศึกษาดวยตนเอง (Self - 4.46 0.63 มาก
           Learning Center) บริการใหกับครู นักเรียน
      5.  งานจัดเก็บ ดูแล ซอมบํารุงส่ืออุปกรณการสอน 4.20 0.68 มาก
           ในสภาพที่พรอมใชงาน
      6.  งานผลิต จัดหาส่ือ อุปกรณการสอน 4.12 0.70 มาก
      7.  งานวิจัย และพัฒนาส่ือการสอน เชน การ 3.89 0.71 มาก
           ประกวดส่ือนิเทศกติดตามประเมินผลการใช
      8.  งานสงเสริมและฝกอบรมใหครูผูสอนสามารถ 4.29 0.67 มาก
           ผลิตส่ือการสอนไดเอง และใชเคร่ืองมือ
           โสตทัศนูปกรณใหเปน
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                 จากตารางที่ 41 แสดงใหเห็นวา ผูบริหาร ครูผูสอนประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
รูปแบบการจัดตั้ง และภารกิจ ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี
อยูในระดับมาก ดังนี้

     2.1 รูปแบบการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ควรมีลักษณะเปนศูนยรวมเฉพาะ
อยาง หรือศูนยรวมแบบเอกภาพ มีลักษณะเอกเทศ เปนที่รวมส่ือโสตทัศนูปกรณการสอนประเภท
ตาง ๆ โดยแยกกับงานหองสมุด มีอาคารแยกเปนเอกเทศ

     2.2 ภารกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา เรียงตามลําดับ ดังนี้
           ขอ 4 งานจัดบริการการศึกษาดวยตนเอง (Self - Learning Center) บริการให

กับครู นักเรียน
     ขอ 3 งานบริการส่ือ อุปกรณการสอน
     ขอ 8 งานสงเสริม และฝกอบรมใหครูผูสอนสามารถผลิตส่ือการสอนไดเลย และใช

เคร่ืองมือโสตทัศนูปกรณใหเปน
     ขอ 1 งานนโยบายและแผนงานกําหนดแผนปฏิทินงานระยะส้ัน และระยะยาว
     ขอ 5 งานจัดเก็บ ดูแล ซอมบํารุงส่ืออุปกรณการสอนในสภาพที่พรอมใชงาน
     ขอ 2 ประสานงานภายใน และภายนอกศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
     ขอ 6 งานผลิต จัดหาส่ืออุปกรณการสอน
     ขอ 7 งานวิจัย และพัฒนาส่ือการสอน เชน การประกวดส่ือ  นิเทศก ติดตาม

ประเมินผลการใชส่ือ
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แผนงาน            ยืม-คืน         สํารวจความ           ใหความรู             คนควา               เผยแพรขาวสาร
ประสานภาย        ทะเบียนรายช่ือ        ตองการของ           งานฝกอบรม        นวัตกรรม           ขอมูลแกบุคลากร

                ใน/นอก            ส่ือ/อุปกรณ             ผูสอน                การวิจัย           และบุคคลภายนอก
ทะเบียน                ส่ือวัสด ุ                จัดหา จัดซ้ือ            จัดนิทรรศการ      หาประสิทธิ         สรางระบบเครือขาย
วัสดุ-ครุภัณฑ         โสตทัศนูปกรณ       สําหรับการผลิต     ปายนิเทศของ     ภาพส่ือ       กับสถาบันการศึกษาอื่น
พัสดุ-การเงิน          ส่ืออิเลคทรอนิกส    ส่ิงอํานวยการ        เทคโนโลยี           เผยแพรองค        แลกเปล่ียนขาวสารของ

            ศูนยเรียนรู         ผลิต      ศึกษาดูงาน        ความรูความ       กิจกรรมเครือขาย
            ดวยตนเอง             จัดผลิต/สําเนา       สงเสริม               กาวหนาของ

                    (Self-Learning       ส่ือ     การตั้งชุมนุม        เทคโนโลยีการ
                              Center)                ยืมส่ือจาก    โสต/ถายภาพ        ศึกษา (ผลการวิจัย)
                            หองประชุม/            ภายนอก                   บริการใหคําปรึกษา

                                             หองเรียนรวม         ประเมิน
                                             ซอมบํารุง               คุณภาพส่ือ
                                             สถิติการใช                               

แผนภูมิที่ 30 โครงสรางองคกร ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี

หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

ผูบริหารโรงเรียน

รองหัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

งานผลิต /
จัดหา

งานสงเสริม
ฝกอบรม

งาน
ประชาสัมพันธ

งานบริการงานธุรการ

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา

ฝายธุรการฝายวิชาการ ฝายบริการ ฝายปกครอง

งานวิจัย
พัฒนาส่ือ 
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ตารางที่ 42 ตารางแสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
     โครงสรางองคกรของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ (ดูจากแผนภูมิ
     ที่ 30)

รอยละ x S.D. แปลความหมาย
3.1 แผนผังโครงสรางการบริหาร 3.68 0.93 มาก
3.2 แผนผังโครงสรางองคกรการปฏิบัติงานของ 4.06 0.62 มาก

   จากตารางที่ 42 แสดงใหเห็นวา ผูบริหาร ครูผูสอน ประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
โครงสรางองคกรของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี อยูในระดับ
มาก

ตารางที่ 43 ตารางแสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
     บุคลากรที่ดําเนินการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ

รอยละ x S.D. แปลความหมาย
การจัดบุคลากร
4.1 มีคณะกรรมการอํานวยการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 4.36 0.69 มาก
      และคณะกรรมการฝายปฏิบัติงานที่ไดจากตัวแทน
      จากหมวดวิชาที่สมัครใจ มีความสามารถ มีใจบริการ
4.2 คุณลักษณะของบุคลากร
      1.  เปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 4.28 0.67 มาก
      2.  เปนผูมีความสามารถดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 4.25 0.66 มาก
      3.  เปนผูมีความรูความสามารถดานอิเล็กทรอนิกส 4.33 0.65 มาก
           ไฟฟา ถายภาพ ถายวีดิทัศน
      4.  เปนผูมีความสามารถดานศิลปกรรม 4.03 0.73 มาก
      5.  ไดจากครูผูสอนที่มีความสามารถสมัครใจทํางาน 4.32 0.71 มาก
           และมีใจรักการบริการ
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ตารางที่ 43 (ตอ)

รอยละ x S.D. แปลความหมาย
4.3 บุคลากรฝายปฏิบัติงานของศูนยเทคโนโลยี
      การศึกษาประกอบดวย
      1.  หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 4.47 0.61 มาก
      2.  รองหัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 4.35 0.72 มาก
      3.  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 4.18 0.69 มาก
      4.  เจาหนาทีธุ่รการ การเงิน 3.97 0.86 มาก
      5.  เจาหนาที่ใหบริการยืม – คืน ส่ือโสตทัศนูปกรณ 4.24 0.70 มาก
      6.  เจาหนาที่ใหบริการประจําศูนย 4.52 0.58 มากที่สุด
           Self - Learning Center
      7.  เจาหนาที่คอมพิวเตอร 4.30 0.61 มาก
      8.  ชางบันทึกภาพ 4.25 0.70 มาก
      9.  ชางศิลป, กราฟค 4.08 0.77 มาก
    10.  ชางเทคนิค (ดูแลติดตั้งอุปกรณ) 4.34 0.72 มาก
    11.  นักการภารโรง พนักงานขับรถ 3.88 0.87 มาก
หนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร
4.4 หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
      1.  เปนหัวหนางาน ที่ปรึกษา และบริหารงานภายใน 4.44 0.56 มาก
           ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
      2.  กําหนดแผนงาน นโยบายรวมกันทุกฝาย 4.43 0.67 มาก
      3.  กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรภายในศูนย 4.42 0.59 มาก
      4.  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร 4.33 0.70 มาก
5.  จัดหางบประมาณสําหรับศูนยฯ เพื่อ 4.34 0.69 มาก
           การดําเนินงาน
      6.  เสนอผลงานและความกาวหนากับผูอํานวยการ- 4.25 0.75 มาก
           โรงเรียน และบุคคลทั่วไป
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ตารางที่ 43 (ตอ)

รอยละ x S.D. แปลความหมาย
4.5 รองหัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
      1.  ปฏิบัติงานรวมกับหัวหนาศูนยฯ 4.26 0.71 มาก
      2.  ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาศูนยฯ เมื่อหัวหนาศูนยฯ 4.30 0.79 มาก
           ไมอยูหรือไปราชการ
4.6 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา / ผูผลิตส่ือการเรียน
      การสอน
      1.  ผลิตส่ือกราฟค 4.11 0.67 มาก
      2.  ผลิตส่ือวีดิทัศน สไลด ภาพนิ่ง วิทยุ 4.11 0.68 มาก
      3.  ผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกสการนําเสนองาน รวมกับ 4.14 0.65 มาก
           เจาหนาที่คอมพิวเตอร
      4.  ใหคําปรึกษา แนะนําการผลิตส่ือ และวิธีใชส่ือ 4.29 0.66 มาก
           อุปกรณ
      5.  ซอมบํารุงส่ือ อุปกรณการสอน 4.28 0.63 มาก
4.7 เจาหนาทีธุ่รการ – การเงิน – พัสดุ
      1.  งานหนังสือเขา – ออก และตอบจดหมาย 4.06 0.53 มาก
     2.  งานการพัสดุ จัดซื้อ – จัดจาง 4.04 0.58 มาก
4.8 เจาหนาที่ใหบริการยืม – คืนส่ืออุปกรณการสอน
      1.  จัดบริการยืม – คืนส่ืออุปกรณการสอน 4.26 0.63 มาก
      2.  จัดเก็บส่ืออุปกรณการสอน 4.25 0.61 มาก
      3.  จัดทําทะเบียนรายชื่อส่ืออุปกรณการสอน 4.29 0.63 มาก
      4.  จัดทําเอกสารแนะนําส่ือ – อุปกรณการสอน 4.29 0.61 มาก
      5.  จัดทําสถิติ การใหบริการส่ือ - อุปกรณการสอน 4.25 0.61 มาก
      6.  ทําหนาที่ประสานงานระหวางงานผลิตส่ือ 4.26 0.65 มาก
           กับผูขอรับบริการ
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ตารางที่ 43 (ตอ)

รอยละ x S.D. แปลความหมาย
4.9 เจาหนาที่คอมพิวเตอร
      1.  ผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกสรวมกับเจาหนาที่ผลิตส่ือ 4.23 0.72 มาก
           การเรียนการสอน
      2.  จัดหาส่ืออุปกรณที่นักเรียนและครูผูสอนตองการ 4.32 0.65 มาก
      3.  ซอมบํารุงส่ือใหใชไดอยูเสมอ 4.27 0.64 มาก
      4.  แนะนํารายชื่อส่ือการสอนและวิธีใชส่ือ 4.26 0.72 มาก
           เพื่อประกอบการสอน
      5.  ผลิตและดัดแปลงส่ือใหเหมาะสมกับสภาพการใช 4.31 0.69 มาก
      6.  ทดสอบมาตรฐานส่ือการสอนกอนนําไปใช 4.24 0.74 มาก
4.10 นักการภารโรง
        1.  อํานวยความสะดวกในการขนยายส่ือ 4.45 0.69 มาก
             อุปกรณการสอน
        2.  ดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนยเทคโนโลยี 4.55 0.64 มาก
             การศึกษา
        3.  ดูแลส่ิงกีดขวางหรือส่ิงที่กอใหเกิดอันตราย 4.41 0.71 มาก
             กับผูเขารับบริการ

     จากตารางที่ 43 แสดงใหเห็นวา ผูบริหาร ครูผูสอน ประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
บุคลากรที่ดําเนินการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี อยูใน
ระดับมากทุกขอ ดังนี้

     4.1 มีคณะกรรมการอํานวยการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา และคณะกรรมการฝาย
ปฏิบัติงานที่ไดจากตัวแทนจากหมวดวิชาที่สมัครใจ มีความสามารถ มีใจบริการ

     4.2 คุณลักษณะของบุคลากร ประกอบดวยบุคลากรที่มีลักษณะตามลําดับ ดังนี้
    1.  เปนผูมีความรู ความสามารถดานอิเล็กทรอนิกสไฟฟา ถายภาพ ถายวีดิทัศน
    2.  ไดจากครูผูสอนที่มีความสามารถ สมัครใจทํางาน มีใจรักการบริการ
    3.  เปนผูมีความสามารถดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

          4.  เปนผูมีความสามารถดานศิลปกรรม
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    4.3 บุคลากรฝายปฏิบัติงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบดวยดังนี้
    1.  หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
    2.  รองหัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
    3.  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
    4.  เจาหนาทีธุ่รการ การเงิน พัสดุ
    5.  เจาหนาที่ใหบริการยืม – คืน ส่ือ โสตทัศนูปกรณ
    6.  เจาหนาที่ใหบริการประจําศูนย Resource Center
    7.  เจาหนาที่คอมพิวเตอร
    8.  ชางบันทึกภาพ
    9.  ชางศิลป, กราฟค
   10. ชางเทคนิค และการติดตั้งอุปกรณ
   11. นักการภารโรง พนักงานขับรถ

      หนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร

    4.4 หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา   มีหนาที่ความรับผิดชอบดังนี้
    1.  เปนหัวหนาศูนย ที่ปรึกษา และบริหารงานภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
    2.  กําหนดวางแผน นโยบายรวมกับทุกฝายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
    3.  กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
    4.  ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร
    5.  จัดทํางบประมาณสําหรับศูนยฯ เพื่อการดําเนินงาน
    6.  เสนอผลงาน และความกาวหนากับผูอํานวยการโรงเรียน และบุคคลทั่วไป

    4.5 รองหัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
    1.  ปฏิบัติงานรวมกับหัวหนาศูนยฯ
    2.  ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาศูนยฯ เมื่อหัวหนาศูนยฯ ไมอยูหรือไปราชการ
    3.  งานประชาสัมพันธศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

    4.6 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หรือผูผลิตส่ือการเรียนการสอน มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
    1.  ผลิตส่ือกราฟค
    2.  ผลิตส่ือวีดิทัศน สไลด ภาพนิ่ง วิทยุ
    3.  ผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส การนําเสนองานรวมกับเจาหนาที่คอมพิวเตอร
    4.  ซอมบํารุงส่ือ อุปกรณการสอน
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5. ใหคําปรึกษา แนะนําการผลิตส่ือ วิธีการใชส่ือ อุปกรณ และการประชาสัมพันธ
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

    4.7 เจาหนาทีธุ่รการ – การเงิน – พัสดุ มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
    1.  งานหนังสือเขา – ออก และตอบจดหมาย

2. งานงบประมาณ – การเงิน ดูแลงบประมาณ ควบคุม ตรวจสอบการเบิกจาย
ดานการเงิน ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

3. งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ ดูแล ควบคุม การเบิกจาย การทํารายการพัสดุ
ครุภัณฑ และการจัดซื้อ จัดจาง ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

    4.8 เจาหนาที่ใหบริการยืม – คืนส่ืออุปกรณการสอน มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
    1.  จัดบริการยืม – คืนส่ืออุปกรณการสอน
    2.  จัดเก็บส่ืออุปกรณการสอน
    3.  จัดทําทะเบียนรายชื่อส่ืออุปกรณการสอน
    4.  จัดทําเอกสารแนะนําส่ือ – อุปกรณการสอน
    5.  จัดทําสถิติการใหบริการส่ือ อุปกรณการสอน
    6.  ทําหนาที่ประสานงานระหวางงานผลิตส่ือกับผูขอรับบริการ

    4.9 เจาหนาที่คอมพิวเตอร มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
    1.  ผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกสรวมกับเจาหนาที่ผลิตส่ือการเรียนการสอน
    2.  จัดหาส่ืออุปกรณที่นักเรียน และครูผูสอนตองการ
    3.  ซอมบํารุงส่ือ อุปกรณการสอนใหใชไดอยูเสมอ
    4.  แนะนํารายชื่อส่ือการสอน และวิธีใชส่ือเพื่อประกอบการสอน
    5.  ผลิต และดัดแปลงส่ือการสอนใหเหมาะสมกับสภาพการใช
    6.  ทดสอบมาตรฐานส่ือการสอนกอนนําไปใช

    4.10 นักการภารโรง มีหนาที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
      1.  อํานวยความสะดวกในการขนยายส่ือ อุปกรณการสอน
      2.  ดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
      3.  ดูแลส่ิงกีดขวาง หรือส่ิงที่กอใหเกิดอันตรายกับผูเขารับบริการ
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ตารางที่ 44 ตารางแสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
     ระบบและประเภทการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ

รอยละ x S.D. แปลความหมาย
ระบบการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
5.1 จัดระบบการใหบริการข้ันตอนเดียว (One Stop 4.40 0.60 มาก
      Service) มีเจาหนาที่รับงานในสวนหนาจุดเดียว
5.2 จัดบริการการศึกษาดวยตนเอง (Resource Center) 4.36 0.64 มาก
      (Self – Learning Center)
ประเภทการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
5.3 บริการใหคําปรึกษา
      1.  บริการใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือผูใชบริการ 4.39 0.58 มาก
           โสตทัศนูปกรณทุกชนิดที่มีอยูภายในศูนย
      2.  บริการใหคําแนะนําชวยเหลือในดานการผลิตส่ือ 4.46 0.61 มาก
           การสอนแกครูผูสอน ผูใชบริการ
5.4 บริการยืม – คืน
      1. จัดทําระเบียบ วิธีการยืมส่ืออุปกรณ และใชบริการ 4.45 0.60 มาก
          ของศูนยฯ ใหทุกทานถือปฏิบัติ
      2. บริการยืม – คืนส่ือประเภทเคร่ืองมือ (Hard ware) 4.45 0.63 มาก
          และส่ือวัสดุ (Software)
      3.  บริการหองประชุมเพื่องานทางการศึกษา 4.40 0.64 มาก
           และกิจกรรมของโรงเรียน
5.5 บริการดานการผลิต
      1.  บริการผลิตภาพถาย ภาพสไลดทางการศึกษา 4.15 0.70 มาก
      2.  บริการผลิตและบันทึกวีดิทัศนเพื่อการศึกษา 4.17 0.68 มาก
      3.  บริการบันทึกเสียงทางการศึกษา 4.19 0.60 มาก
      4.  บริการสําเนาส่ือการสอนประเภทภาพสไลด 4.30 0.63 มาก
           วีดิทัศน และเทปบันทึกเสียง
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ตารางที่ 44 (ตอ)

รอยละ x S.D. แปลความหมาย
5.6 บริการดานการพัฒนา – ฝกอบรม
      1.  จัดอบรมการใชโสตทัศนูปกรณใหแกครูผูสอน 4.36 .67 มาก
           ผูใชบริการ
      2.  จัดทําคูมือแนะนําการใชโสตทัศนูปกรณไวบริการ 4.36 0.69 มาก
      3.  จัดทําเอกสารเผยแพรส่ือการสอนใหม ๆ 4.36 0.66 มาก
           ใหครูผูสอน ผูใชบริการไดทราบ
      4.  สนับสนุนกิจกรรมนอกเวลาของครูผูสอน นักเรียน 4.27 0.69 มาก
           โดยส่ือโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ของศูนยฯ
      5.  จัดฝกอบรมการผลิตส่ือการสอน, เทคนิควิธี 4.45 0.69 มาก
           การสอน และนวัตกรรมใหม ๆ แกครูผูสอน

    จากตารางที่ 44 แสดงใหเห็นวา ผูบริหาร ครูผูสอน ประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
ระบบ และประเภทการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัด
ลพบุรี อยูในระดับมาก ดังนี้

   ระบบการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา เรียงตามลําดับ ดังนี้
    5.1 จัดระบบการใหบริการข้ันตอนเดียว (One Stop Service) มีเจาหนาที่รับงานใน

สวนหนาจุดเดียว
    5.2 จัดบริการการศึกษาดวยตนเอง (Self - Learning Center) ส่ือการศึกษาของครู

และนักเรียน

   ประเภทการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา มีดังนี้
    5.3 การบริการใหคําปรึกษา เรียงตามลําดับดังนี้

    ขอ 2 บริการใหคําแนะนําชวยเหลือในดานการผลิตส่ือการสอนแกครูผูสอน ผูใช
บริการ

    ขอ 1 บริการใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือผูใชบริการโสตทัศนูปกรณทุกชนิดที่อยู
ภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
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    5.4 การบริการยืม – คืน เรียงตามลําดับดังนี้
     ขอ 1 จัดทําระเบียบวิธีการยืมส่ืออุปกรณ และใชบริการของศูนยฯ ใหทุกทานถือ

ปฏิบัติ
    ขอ 2 บริการยืม – คืนส่ือประเภทเคร่ืองมือ (Hard ware) และส่ือวัสดุ (Software)
    ขอ 4 จัดใหมีเจาหนาที่ชวยเหลือในการใชโสตทัศนูปกรณแกครูผูสอน
    ขอ 3 บริการหองประชุมเพื่องานทางการศึกษา และกิจกรรมของโรงเรียน

    5.5 บริการดานการผลิต เรียงตามลําดับ ดังนี้
     ขอ 4 บริการสําเนาส่ือการสอนประเภทสไลด วีดิทัศน และเทปบันทึกเสียง

    ขอ 3 บริการบันทึกเสียงทางการศึกษา
    ขอ 2 บริการผลิต และบันทึกวีดิทัศนเพื่อการศึกษา
    ขอ 1 บริการผลิตภาพถาย ภาพสไลดเพื่อการศึกษา

    5.6 บริการดานการพัฒนา – ฝกอบรม เรียงตามลําดับดังนี้
    ขอ 5 จัดฝกอบรมการผลิตส่ือการสอน, เทคนิควิธีการสอน และนวัตกรรมใหม ๆ แก

ครูผูสอน
   ขอ 1 จัดอบรมการใชโสตทัศนูปกรณใหแกครูผูสอน ผูใชบริการ
   ขอ 2 จัดทําคูมือแนะนําการใชโสตทัศนูปกรณไวบริการ
   ขอ 3 จัดทําเอกสารเผยแพรส่ือการสอนใหม ๆ ใหครูผูสอน ผูใชบริการไดทราบ
   ขอ 4 สนับสนุนกิจกรรมนอกเวลาของผูสอน นักเรียน โดยส่ือโสตทัศนูปกรณตาง ๆ

ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
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ตารางที่ 45 ตารางแสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
     ประเภทส่ือที่ใหบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ

รอยละ x S.D. แปลความหมาย
6.1 ส่ือประเภทเคร่ืองมือ (Hardware) และส่ือวัสดุ 4.50 0.61 มาก
      (Software)
6.2 ส่ือรวมสมัย 4.34 0.70 มาก
6.3 ส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร, อินเทอรเนต 4.36 0.64 มาก
      E-Learning, CAI
6.4 ส่ือที่ครูผูสอนและนักเรียนผลิตเอง 4.19 0.60 มาก
6.5 ส่ือในทองถิ่น และส่ือบุคคล 4.04 0.62 มาก
6.6 ส่ือทางไกล – ทางใกล เชน การศึกษาทางไกล 3.98 0.70 มาก
      ผานดาวเทียม รายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา
      (E.T.V.), รายการจาก U.B.C.

    จากตารางที่ 45 แสดงใหเห็นวา ผูบริหาร ครูผูสอน ประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
ประเภทส่ือที่ใหบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี อยูใน
ระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้

    ขอ 6.1 ส่ือประเภทเคร่ืองมือ (Hardware) และส่ือวัสดุ (Software)
    ขอ 6.6 ส่ือรวมสมัย
    ขอ 6.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร, อินเทอรเนต, ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน

(C.A.I.) ส่ือ E-Learning, ส่ือมัลติมีเดีย
    ขอ 6.5 ส่ือที่ครูผูสอน และนักเรียนผลิตเอง
    ขอ 6.4 ส่ือในทองถิ่น และส่ือบุคคล
    ขอ 6.6 ส่ือทางไกล – ทางใกล เชน การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม รายการโทรทัศน

เพื่อการศึกษา (E.T.V.) รายการจาก U.B.C. เปนตน
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ตารางที่ 46 ตารางแสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
     สถานที่ตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ

รอยละ x S.D. แปลความหมาย
7.1 มีความปลอดภัยและมีระบบไฟฟาที่ควบคุมได 4.58 0.57 มาก
7.2 ตั้งอยูบริเวณสวนกลางของโรงเรียนแตไกลจาก 4.41 0.64 มาก
      ส่ิงรบกวน เชน เสียง, กล่ิน และสะดวกตอการติดตอ
      การใหบริการ, การขนยายอุปกรณ

     จากตารางที่ 46 แสดงใหเห็นวา ผูบริหาร ครูผูสอน ประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
สถานที่ตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี อยูในระดับมาก เรียง
ตามลําดับดังนี้

     ขอ 7.2 มีความปลอดภัย และมีระบบไฟฟาที่ควบคุมได
     ขอ 7.1 ตั้งอยูบริเวณสวนกลางของโรงเรียน แตไกลจากส่ิงรบกวน เชน เสียง, กล่ิน

และสะดวกตอการติดตอ การใหบริการ, การขนยายอุปกรณ

ตารางที่ 47 ตารางแสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
     การจัดพื้นที่ใชสอยของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ

รอยละ x S.D. แปลความหมาย
การจัดพื้นที่ภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
8.1 มีสวนพื้นที่การศึกษาคนควา เรียนรูเปนรายบุคคล 4.45 0.61 มาก
      และรายกลุม
8.2 มีพื้นที่จัดเก็บส่ือ – โสตทัศนูปกรณ 4.43 0.64 มาก
8.3 มีสวนพื้นที่การคนควา และสืบคนดวยระบบ 4.41 0.67 มาก
      คอมพิวเตอร
8.4 มีพื้นที่สําหรับส่ิงอํานวยความสะดวกในการผลิตส่ือ 4.40 0.59 มาก
     เชน หองบันทึกเสียง หองผลิตรายการ หองเตรียมงาน
8.5 มีสวนพื้นที่การฝกอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ 4.34 0.65 มาก
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ตารางที่ 47 (ตอ)

รอยละ x S.D. แปลความหมาย
8.6   มีสวนพื้นที่บริการยืม – คืนส่ือโสตทัศนูปกรณ 4.31 0.69 มาก
8.7   มีสวนพื้นที่ในการซอม และบํารุงรักษาส่ือ - 4.28 0.69 มาก
        โสตทัศนูปกรณ
8.8   มีพื้นที่บริการสวนหนาในการตอนรับ ติดตอ 4.26 0.69 มาก
        สอบถาม  ประชาสัมพันธ
8.9   มีสวนพื้นที่การบริหารงาน 4.25 0.67 มาก
8.10 มีสวนพื้นที่บริการใหคําแนะนํา ปรึกษาในการผลิต 4.18 0.67 มาก
        การใชส่ืออุปกรณ (คลินิกส่ือ)
8.11 มีสวนพื้นที่จัดนิทรรศการ และปายนิเทศ 4.09 0.67 มาก

     จากตารางที่ 47 แสดงใหเห็นวา ผูบริหาร ครูผูสอน ประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
การจัดพื้นที่ใชสอยของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี อยูในระดับ
มาก เรียงตามลําดับดังนี้

     ขอ 8.6   มีสวนพื้นที่การศึกษาคนควา เรียนรูเปนรายบุคคล และรายกลุม
     ขอ 8.11 มีพื้นที่จัดเก็บส่ือ – โสตทัศนูปกรณ
     ขอ 8.7   มีสวนพื้นที่การคนควา และสืบคนดวยระบบคอมพิวเตอร
     ขอ 8.4   มีสวนพื้นที่สําหรับส่ิงอํานวยความสะดวกในการผลิตส่ือ เชน หองบันทึกเสียง

หองผลิตรายการ หองเตรียมงาน
     ขอ 8.9   มีสวนพื้นที่การฝกอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
     ขอ 8.3   มีสวนพื้นที่การยืม – คืนส่ือโสตทัศนูปกรณ
     ขอ 8.5   มีสวนพื้นที่ในการซอม และบํารุงรักษาส่ือ – โสตทัศนูปกรณ
     ขอ 8.1   มีพื้นที่บริการสวนหนาในการตอนรับ, ติดตอสอบถาม ประชาสัมพันธ
     ขอ 8.2   มีสวนพื้นที่การบริหารงาน
     ขอ 8.10 มีสวนพื้นที่บริการใหคําแนะนําปรึกษาในการผลิตการใชส่ืออุปกรณ (คลินิก

ส่ือ) แกครูผูสอน
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    การแบงพื้นที่ใชสอยภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ  จัดแบง
โดยคํานึงถึงสภาพทางกายภาพ ในระดับความเหมาะสมกับการใชงานและกิจกรรมและจาก
ประสบการณที่ผูวิจัยไดจากการศึกษาดูงานดานศูนยเทคโนโลยีการศึกษา   โรงเรียน   สถาบัน-
การศึกษาตาง ๆ เชน โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี  โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุรนารี, กลุมงานเทคโนโลยีการศึกษาของหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยมหิดล  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
เปนตน   ไดนํามาประยุกตออกแบบการจัดแบงพื้นที่ใชสอยของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ  จังหวัดลพบุรี  โดยพิจารณาจากอาคารที่ตั้งงานโสตทัศนศึกษาเดิม ปรับขยายพื้นที่
และจัดแบงพื้นที่ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  หลักการ ทฤษฎี
การแบงพื้นที่ใชงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษาของวนิดา   จึงประสิทธิ ์(2532 : 114) สรางเปน
แผนผัง  การจัดพื้นที่ใชงาน ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา   โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี
ตั้งอยูอาคาร 3 สวนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ดังแผนภาพที่ 2
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  จากแผนผังที่ 2 ผูวิจัยไดใชอาคาร 3 เปนที่ตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี  โดยปรับปรุงจากอาคารที่ตั้งงานโสตทัศนศึกษาเดิมที่มีอยู  ปรับขยาย
ใชพื้นที่ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 ของอาคาร 3 เปนพื้นที่ใชงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี ซึ่งเปนสถานที่หางจากเสียง กล่ินรบกวน สะดวกตอการติดตอ
งายตอการขนยายเคร่ืองมือ อุปกรณ และสามารถขยายไดตอไปในอนาคต  ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ วนิดา  จึงประสิทธิ ์(2532 : 114 – 117)

   และกําหนดพื้นที่ดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ
จังหวัดลพบุรี ดังแผนภาพที่ 3

     54 ม.

สํานัก
ฝาย
บริการ

ทางเดิน

แผนภาพที่ 3 แสดงแผนผังพื้นที่ดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ
       จังหวัดลพบุรี

หองเรียน
32 ม.

7 ม.

7 ม. งานโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนพระนารายณ (เดิม)

หมวดวิชา
คณิตศาสตร

หองเรียน

10 ม.

25 ม.

ขยายเพิ่มเติม
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   จากแผนภาพที่ 4 และ 5 การจัดพื้นที่ใชงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี มีดังนี้

    1.  พื้นที่บริการสวนหนา ยืม – คืน และประชาสัมพันธ
    2.  พื้นที่จัดเก็บส่ือการสอน และโสตทัศนูปกรณ
    3.  พื้นที่สําหรับซอมบํารุง
    4.  พื้นที่คลินิกส่ือ
    5.  พื้นที่อํานวยความสะดวกในการผลิตส่ือการสอน ประกอบดวย

   5.1 หองบันทึกเสียง
   5.2 หองถายภาพ
   5.3 หองควบคุมระบบโทรทัศนวงจรปด
   5.4 หองควบคุมระบบเครือขาย

    6.  พื้นที่บริการการศึกษาเปนรายกลุม และรายบุคคล
    7.  พื้นที่สวนแสดงนิทรรศการ และประชาสัมพันธ
    8.  พื้นที่สํานักงาน
    9.  พื้นที่หองประชุม หองฉาย และหองเรียนรวม
    10.พื้นที่หองควบคุมระบบเสียง แสง สําหรับหองประชุม หองฉาย และหองเรียนรวม

ตารางที่ 48 ตารางแสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
     การคัดเลือก จัดหาวัสดุ อุปกรณ และส่ือการศึกษาของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
     โรงเรียนพระนารายณ

รอยละ x S.D. แปลความหมาย
9.1 สอดคลองกับหลักสูตรและเนื้อหาวิชา 4.39 0.62 มาก
9.2 ใชประโยชนในวัสดุ อุปกรณ และส่ือไดอยางคุมคา 4.35 0.67 มาก
9.3 สะดวก ปลอดภัยในการใชงาน งายตอการบํารุง 4.34 0.65 มาก
      รักษา และการซอมแซม
9.4 คุณภาพของส่ือไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ 4.32 0.65 มาก
9.5 มีความแข็งแรงทนทาน และงายตอการใช 4.31 0.65 มาก
9.6 สําเนา จัดซื้อ และผลิตเอง 4.17 0.72 มาก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



255

   จากตารางที่ 48 แสดงใหเห็นวา ผูบริหาร ครูผูสอน ประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
วิธีการคัดเลือก จัดหาวัสดุ อุปกรณ และส่ือการศึกษาของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้

   ขอ 9.2 สอดคลองกับหลักสูตรและเนื้อหาวิชา
   ขอ 9.4 ใชประโยชนในวัสดุ อุปกรณ และส่ือไดอยางคุมคา
   ขอ 9.6 สะดวก ปลอดภัยในการใชงาน งายตอการบํารุงรักษา และการซอมแซม
   ขอ 9.3 คุณภาพของส่ือไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับ
   ขอ 9.5 มีความแข็งแรงทนทาน และงายตอการใช
   ขอ 9.1 สําเนา จัดซื้อ และผลิตเอง

ตารางที่ 49 ตารางแสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
     การประเมินคุณภาพส่ือ - อุปกรณการศึกษาของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
     โรงเรียนพระนารายณ

รอยละ x S.D. แปลความหมาย
10.1 มีคณะกรรมการที่ไดจากตัวแทนของหมวดวิชา 4.28 0.73 มาก
        เปนผูประเมิน โดยใชเกณฑมาตรฐานของ
        กรมวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิรวมตัดสิน
10.2 ผลการวิจัยส่ือ และประกวดส่ือ 3.98 0.74 มาก
10.3 ผูใชส่ือเปนผูประเมิน 4.15 0.66 มาก
10.4 ดูจากสถิติการใชส่ือ 4.11 0.71 มาก

   จากตารางที่ 49 แสดงใหเห็นวา ผูบริหาร ครูผูสอน ประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
การประเมินคุณภาพส่ือ - อุปกรณการศึกษาของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ
จังหวัดลพบุรี อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้

   ขอ 10.1 มีคณะกรรมการที่ไดจากตัวแทนของหมวดวิชาเปนผูประเมิน โดยใชเกณฑ
มาตรฐานของกรมวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิรวมตัดสิน

   ขอ 10.3 ผูใชส่ือเปนผูประเมิน
   ขอ 10.4 ดูจากสถิติการใชส่ือ
   ขอ 10.2 ผลการวิจัย และประกวดส่ือ
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ตารางที่ 50 ตารางแสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
     แหลงงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
     โรงเรียนพระนารายณ

รอยละ x S.D. แปลความหมาย
11.1 งบประมาณแผนดิน 4.40 0.77 มาก
11.2 เงินสนับสนุนจากสมาคม, หนวยงาน, บริษัท 4.19 0.72 มาก
        รานคาตาง ๆ
11.3 เงินบริจาคของผูมีจิตศรัทธา 3.92 0.80 มาก
11.4 เงินจากการหารายได เชน จัดฝกอบรม, จัดกิจกรรม 3.84 0.77 มาก
        การกุศล, การจัดจําหนายส่ือ

    จากตารางที่ 50 แสดงใหเห็นวา ผูบริหาร ครูผูสอน ประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
แหลงงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ
จังหวัดลพบุรี อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้

    ขอ 11.1 งบประมาณแผนดิน
    ขอ 11.3 เงินสนับสนุนจากสมาคม, หนวยงาน, บริษัท, รานคาตาง ๆ
    ขอ 11.2 เงินบริจาคของผูมีจิตศรัทธา
    ขอ 11.4 เงินจากการหารายได เชน จัดฝกอบรม จัดกิจกรรมการกุศล การจัดจําหนาย

ส่ือ
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ตารางที่ 51 ตารางแสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
     การประชาสัมพันธศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ

รอยละ x S.D. แปลความหมาย
12.1 ประชาสัมพันธโดยใชส่ือส่ิงพิมพ เชน แผนพับ 4.18 0.72 มาก
        ใบปลิว
12.2 ประชาสัมพันธผานส่ือบุคคล 4.18 0.72 มาก
12.3 ประชาสัมพันธผานโรงเรียนในชุมชน 4.18 0.72 มาก
12.4 ประชาสัมพันธผานส่ือมวลชน 3.99 0.78 มาก
12.5 ประชาสัมพันธโดยการจัดกิจกรรม เชน นิทรรศการ 3.98 0.73 มาก
        การประกวดส่ือ, การเยี่ยมชมศูนยฯ
12.6 ประชาสัมพันธผานส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน การทํา 3.86 0.76 มาก
        Homepage

  จากตารางที่ 51 แสดงใหเห็นวา ผูบริหาร ครูผูสอน ประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
การประชาสัมพันธศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี อยูในระดับมาก
เรียงตามลําดับดังนี้

  ขอ 12.1 ประชาสัมพันธโดยใชส่ือส่ิงพิมพ เชน แผนพับ ใบปลิว
  ขอ 12.2 ประชาสัมพันธผานส่ือบุคคล
  ขอ 12.3 ประชาสัมพันธผานโรงเรียนในชุมชน
  ขอ 12.4 ประชาสัมพันธผานส่ือมวลชน
  ขอ 12.5 ประชาสัมพันธโดยการจัดกิจกรรม เชน นิทรรศการ, การประกวดส่ือ, การเยี่ยม

ชมศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
  ขอ 12.6 ประชาสัมพันธผานส่ืออิเล็กทรอนิกส เชน การทํา Homepage
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ตารางที่ 52 ตารางแสดงคาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
     การประสานงานรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ กับ
     หนวยงาน / สถาบันอ่ืน ๆ

รอยละ x S.D. แปลความหมาย
13.1 ติดตอประสานงานไปยังศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 4.23 0.69 มาก
        หรือหนวยงานอ่ืน ๆ
13.2 รวมประชุม สัมมนา อบรม กับหนวยงานอ่ืน ๆ 4.23 0.68 มาก
13.3 จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อสรางเครือขาย 4.23 0.71 มาก
        ระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

   จากตารางที่ 52 แสดงใหเห็นวา ผูบริหาร ครูผูสอน ประเมินรูปแบบในประเด็นเกี่ยวกับ
การประสานงานรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี กับ
หนวยงาน / สถาบันอ่ืน ๆ อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้

   ขอ 13.1 ติดตอประสานงานไปยังศูนยเทคโนโลยีการศึกษาหรือหนวยงานอ่ืน ๆ
   ขอ 13.2 รวมประชุมสัมมนา อบรม กับหนวยงานอ่ืน ๆ
   ขอ 13.3 จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เพื่อสรางเครือขายระหวางศูนยเทคโนโลยี

การศึกษา
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ
  จังหวัดลพบุรี
     จากการประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ

จังหวัดลพบุรี  ผูบริหาร ครูผูสอน มีขอเสนอแนะโดยแยกเปนประเด็นตาง ๆ ดังนี้

    แนวคิดในการจัดตั้ง
     1.  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาควรเปนสถานที่ใหบริการดานส่ืออยางดีเยี่ยม
     2.  การจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเปนส่ิงที่ดี สมควรจัดตั้งเปนอยางยิ่ง  เพราะมี

ความจําเปนตอระบบการศึกษาในปจจุบัน และควรเอ้ืออํานวยใหนักเรียนมีสวนรับการบริการดวย
เชน ตอนพักกลางวัน อาจจะมีการเปด C.D., V.C.D. ใหนักเรียนชม

     3.  ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาควรจะมีเคร่ืองคอมพิวเตอรอยางเพียงพอสําหรับครู และ
นักเรียน เพื่อใชในการสืบคนขอมูลทาง Internet

     4.  ถามีศูนยเทคโนโลยีการศึกษาจะทําใหนักเรียนไดใชอยางคุมคา ใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน

     5.  ขอสนับสนุนใหจัดตั้งไดเปนผลสําเร็จจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนเปน
อยางมาก

     6.  สมควรใหมี เพื่อใหบริการไดอยางสมบูรณ และเหมาะสมกับครู และนักเรียน
     7.  ควรจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา และมีเจาหนาที่ของศูนยที่มีความรู และทักษะ

ในการใชเคร่ืองมือตาง ๆ รวมทั้งจิตใจที่พรอมบริการ
     8.  การจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ นาจะประกอบดวย

    - จัดหาที่ปรึกษาที่มีความรูความเชี่ยวชาญดานงานโสตทัศนศึกษาในหลาย ๆ ดาน
ใหครอบคลุมงานทั้งหมด

    - จัดตั้งบุคลากร และทีมงานรวมระดมความคิด กําหนดวิสัยทัศน, เปาหมาย,
การวางแผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ

    - จัดหาทรัพยากรทั้งบุคลากร และวัสดุทั้งในชุมชน และในโรงเรียน
    - ดําเนินการตามที่วางแผนไว
    - ประเมินผล
9. ปรับแนวคิดในอุดมคติใหเขากับสภาพความเปนจริง ตลอดจนศักยภาพในดาน

ตาง ๆ ของโรงเรียน
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10. ถาจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาได  ตามรูปแบบในการจัดตั้งศูนยฯ จะชวยให
โรงเรียนมีคุณภาพมากในทุกดาน

11. ควรศึกษาการบริหารคน  การจัดการองคกรของหนวยงานตามกฎหมายที่มีอยูใน
ชวงเวลานั้น ๆ ดวย

    งบประมาณ
     1.  ควรจัดสรรงบประมาณชวยเหลืออยางเรงดวน
     2.  ควรจัดงบประมาณ การดําเนินงานดานการปรับสถานที่ตั้ง วัสดุอุปกรณ

ส่ืออิเล็กทรอนิกส การผลิตส่ือการสอน และการพัฒนาบุคลากร
     3.  การจัดงบประมาณดําเนินการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียนตองรวมมือ

รวมใจกับคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน  สมาคมผูปกครอง และครู  ผูปกครอง และชุมชน
ระดมจัดหางบประมาณ

    บุคลากร
1. หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ควรมีการสอนนอยลง เพื่อมีเวลาจัดเตรียม ดูแล

และบริหารจัดการ
2. ควรมีเจาหนาที่ประจํา ใหบริการ ใหคําปรึกษาแนะนําตลอดเวลา
3. ตองมีผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา และเจาหนาที่ผูเชี่ยวชาญทางดาน

อิเล็กทรอนิกส ประจําศูนยฯ เพื่อเปนผูใหบริการส่ือ อุปกรณ แกครูและนักเรียนไดตลอดเวลา
4. บุคลากรในศูนยเทคโนโลยีการศึกษาของโรงเรียนพระนารายณ ควรรับจากบุคคล

ภายนอกที่มีความรู ความสามารถโดยตรง (Lab Boy) เพราะจะไดทํางานประจํา  ครูและนักเรียน
จะไดมาใชบริการไดตลอดเวลา

5. การจัดบุคลากรที่จะปฏิบัติงานใหเพียงพอกับการบริการของครู และนักเรียนใน
โรงเรียน

    การบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
1. ควรจะเปดบริการใหครู และนักเรียนไดเขามาใชบริการไดมาก และควรมีบุคลากร

ใหบริการตลอดเวลา
2. จัดใหบริการตลอดเวลา และบริการดวยความเต็มใจ
3. ควรจัดใหบริการกับนักเรียน และครูอยางหลากหลาย และแยกประเภทของครู

และนักเรียน
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4. สงเสริมใหผูเรียนเกิดแนวคิด, การเรียนรูตลอดเวลา โดยใชส่ือตาง ๆ ชวยเปน
แหลงในการเรียนรู

5. ควรกระตุนใหบุคลากรทางการศึกษา  ไดตระหนักถึงความสําคัญในการใชส่ือ
เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ

6. ควรจัดอบรมผูใชบริการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
7. ควรจัดอบรมผูสนใจทําส่ือการสอนจากวิทยากร  ที่มีความสามารถในรูปแบบ

ตาง ๆ และปฏิบัติจริงของแตละวิชาที่สอน  ตามเทคโนโลยีที่กําลังนิยมใหม ๆ เพราะผลิตแลวทําให
นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากข้ึน

    สถานท่ี
     1.  จัดปรับสถานที่ บริการสํานักงาน ทําการยืม – คืนส่ืออุปกรณ เชนเดียวกับหองสมุด
     2.  โรงเรียนควรจัดหาอาคาร สถานที่ตั้ง หนวยงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทท่ี 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

วัตถุประสงคของการวิจัย 

    การวิจัยนี้เปนการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้

1. เพื่อศึกษาสภาพปญหา และความตองการการใชส่ือการสอนของผูบริหาร
ครูผูสอนในโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี

2. เพื่อศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ
จังหวัดลพบุรี

วิธีการดําเนินการวิจัย

   การวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดจากการศึกษาคนควาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ประกอบกับขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูบริหาร ครูผูสอนในโรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี จํานวน 80 ทาน และขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวขาญดาน
เทคโนโลยีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จํานวน 8 ทาน ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 8 ทาน รวม
เปนจํานวน 16 ทาน และขอมูลจากการตอบแบบสอบถามการประเมินรูปแบบในการจัดตั้ง
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาของผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ จํานวน 100 ทาน

การวิเคราะหขอมูล

  การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป (SPSS for window) โดยใชสถิติ ดังนี้
1. การศึกษาสภาพปญหา และความตองการใชส่ือการสอนของผูบริหาร ครูผูสอนใน

โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี วิเคราะหโดยคาเฉล่ีย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
คารอยละ (%)

2. การศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ
จังหวัดลพบุรี

  2.1 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา วิเคราะหโดยคารอยละ
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2.2 การประเมินรูปแบบศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  จังหวัดลพบุรี วิเคราะหโดย
คาเฉล่ีย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล

   เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย  แบบสอบถาม
จํานวน 2 ชุด และแบบสัมภาษณ จํานวน 1 ชุด ดังนี้

1. แบบสอบถามเพื่อการศึกษาสภาพปญหา และความตองการการใชส่ือการสอนของ
ผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี

2. แบบสอบถามการประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี  ซึ่งแบบสอบถามแตละชุดมีทั้งแบบสอบถามปลายปด (Closed 
Form) โดยกําหนดขอความใหเลือกตอบ และแบบสอบถามปลายเปด (Open – ended Form) 
เพื่อเปดโอกาสใหผูตอบแสดงความคิดเห็น หรือตอบไดอยางอิสระ

3. แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเพื่อศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี

ขั้นตอนการรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี้

   การวิจัยระยะท่ี 1 การศึกษาสภาพปญหา และความตองการการใชส่ือการสอนของ
ผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี จํานวน 80 ทาน วิเคราะหโดยการแจกแจง
ความถี่  หาคารอยละ  คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   ของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดนําเสนอในรูปของตาราง และความเรียง

   การวิจัยระยะท่ี 2 การศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา   โรงเรียน
พระนารายณ   จังหวัดลพบุรี  โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ในระดับ
อุดมศึกษา จํานวน 8 ทาน และในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 8 ทาน รวมจํานวนทั้งหมด 16 ทาน  
คัดเลือกผูเชี่ยวชาญโดยการแนะนําอางอิงแบบลูกโซ  (Snowball Sampling)  โดยเร่ิมตนการ
แนะนําผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  จากอาจารยที่ปรึกษากอน  จํานวน  2  ทาน และ
แนะนําตอ ๆ ไป จนครบทั้งหมด 16 ทาน

    การสัมภาษณ ใชเทคนิคการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In – Depth Interview) สัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 1 คร้ัง  เคร่ืองมือที่ใชคือ แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 2 ตอน  ตอนที่ 1 เปนขอมูลดานสถานภาพของ
ผูใหสัมภาษณ  ตอนที่ 2 เปนประเด็นการสัมภาษณเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนย
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เทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี จํานวน 13 ประเด็น  โดยมีเอกสารงาน
โสตทัศนศึกษา โรงเรียนพระนารายณ และขอมูลที่ไดจากการวิจัยในระยะที่ 1 ใหผูเชี่ยวชาญได
ศึกษาเอกสารกอนลวงหนากอนการใหสัมภาษณ

   การดําเนินการสัมภาษณตามวัน เวลา สถานที่ที่กําหนดนัดหมายไว  โดยเตรียมอุปกรณ 
ไดแก เคร่ืองบันทึกเสียง มวนเทป ดินสอ ปากกา กระดาษจดบันทึก  และบันทึกเสียงคําสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  ผูวิจัยถอดเทปเสียงคําสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเปนความเรียง  
นําขอมูลความคิดเห็นที่เปนความเรียงของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษามาศึกษาวิเคราะห 
สังเคราะหความคิดเห็นที่เหมือนกันหรือคลายกัน   และนํามาศึกษาความถี่คิดเปนรอยละของ
ความคิดเห็น นําเสนอในรูปของตารางและความเรียง

  การวิจัยระยะท่ี 3 การประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี  โดยนําผลสรุปจากการวิจัยในระยะที่ 2 ที่เปนขอมูลของผูเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยีการศึกษาทั้ง 16 ทาน ที่มีความเห็นคลายกัน เหมือนที่ไมนอยกวารอยละ 50 มา
เปนขอมูลกําหนดเปนรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา จังหวัดลพบุรี โดยสรุป
ประเด็นไว 13 ประเด็น      และนํามาสรางเปนแบบประเมิน  รูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา  นําแบบการประเมินใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจเพื่อขอคําแนะนํา  ผูวิจัยนําแบบประเมิน
แกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา  ผูตอบแบบสอบถามการประเมิน คือ ผูบริหาร ครูผูสอน
ในโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี จํานวน 100 ทาน  วิเคราะหคําตอบโดยการหาคาทางสถิติ
ดวยคาเฉล่ีย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) กําหนดเกณฑการตัดสินวาประเด็นที่เหมาะสม
เปนรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี ตองมีคา
เฉล่ีย ( x ) ตั้งแต 3.5 ข้ึนไป

สรุปผลการวิจัย

   การวิจัยนี้เปนการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี  โดยแบงการศึกษาออกเปนขอบขาย ดังนี้

    ขอบขาย 1 การศึกษาสภาพปญหา และความตองการการใชส่ือการสอนของผูบริหาร
ครูผูสอน ในโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี

    ขอบขาย 2 การศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี ทั้งหมด 13 ประเด็น ดังนี้

    1.  วิสัยทัศน พันธกิจ ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
    2.  รูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
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    3.  โครงสรางการบริหารองคกร และภาระงาน ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
    4.  บุคลากรที่ดําเนินการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
    5.  ระบบ และประเภทของการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
    6.  ประเภทของส่ือที่ใหบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
    7.  สถานที่ตั้งของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
    8.  การจัดพื้นที่ใชสอยของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
    9.  วิธีการคัดเลือกจัดหาวัสดุ อุปกรณ และส่ือการศึกษาของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
    10. การประเมินคุณภาพส่ือ อุปกรณการศึกษาของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
    11. แหลงงบประมาณที่ใชในการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
    12. การประชาสัมพันธศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
    13. การประสานความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษา กับหนวยงาน

และสถาบันอ่ืน ๆ

    ในการสรุปผลการวิจัย ผูวิจัยนําเสนอการวิจัยโดยแบงการนําเสนอเปน 2 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นท่ี 1 การศึกษาสภาพปญหาและความตองการการใชสื่อการสอนของผูบริหาร
      ครูผูสอนในโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี

       การวิจัยในประเด็นนี้ทําการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม กับผูบริหาร ครูผูสอนใน
โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี จํานวน 80 ทาน โดยผูวิจัยสรุปประเด็นตาง ๆ ไว 5 ประเด็น 
ดังนี้

       1.  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 80 ทาน  สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ
มากกวา 45 ป  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  ตําแหนงครูผูสอน มีประสบการณการสอนใน
โรงเรียนมากกวา 20 ป

       2.  สภาพการใชส่ือการสอนในโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี
      2.1 ประสิทธิภาพการใชส่ือการสอน อยูในเกณฑระดับปานกลาง
      2.2 ประสิทธิภาพการใชส่ือการสอนประเภทวัสดุ ส่ิงพิมพ โสตทัศนวัสดุอ่ืน ๆ มี

ครูผูสอนมีใชมากที่สุด ไดแก เอกสาร ตํารา และหนังสืออานประกอบ, แบบเรียน สาระการเรียนรู, 
นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ ส่ือที่มีประสิทธิภาพมาก ไดแก เอกสาร ตําราและหนังสืออาน
ประกอบ
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   2.3 ประสิทธิภาพการใชส่ือการสอนประเภทเคร่ืองมือ และอุปกรณที่ครูมีใช
มากที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ไดแก กระดานดํา ส่ือที่มีใชนอยคือ เคร่ืองฉายภาพขาม
ศีรษะ, เคร่ืองฉายภาพยนตร 16 มม., เคร่ืองฉายสไลด, เคร่ืองบันทึกเสียง, เคร่ืองฉายภาพสามมิติ,
เคร่ืองเลนวีดิโอเทป, เคร่ืองเลนวีซีดี – ดีวีดี, เคร่ืองรับวิทยุ และเลนเทป ซีดี, เคร่ืองขยายเสียง และ
คอมพิวเตอร และส่ือที่ไมมีใช คือ เคร่ืองฉายภาพทึบแสง, LCD Projector – DLP Projector

   2.4 ประสิทธิภาพการใชส่ือการสอนประเภทกิจกรรม และวิธีการที่ครูผูสอนใช
มากที่สุด ไดแกการสาธิต, การฝกปฏิบัติ และการจัดนิทรรศการ และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ไดแก การฝกปฏิบัติ

    3.  ความตองการส่ือการสอนของผูบริหาร ครูผูสอน โรงเรียนพระนารายณ จ.ลพบุรี
   3.1 ความตองการส่ือการสอนประเภทวัสดุ ส่ิงพิมพ โสตทัศนวัสดุอ่ืน ๆ ผูบริหาร

ครูผูสอนตองการมาก ไดแก นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ, เทปบันทึกเสียง, แผนซีดี, วีซีดี, ดีวีดี, 
ภาพโปสเตอร, ภาพถาย รูปภาพ, แผนโปรงใส, วีดิโอเทป และส่ือมัลติมีเดียโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอร

   3.2 ความตองการส่ือการสอนประเภทเคร่ืองมือ และอุปกรณ ผูบริหาร ครูผูสอน
ตองการมากที่สุด คือ เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ, โทรทัศน, เคร่ืองเลนและบันทึกวีดิโอเทป,
เคร่ืองเลน V.C.D., D.V.D, เคร่ืองรับวิทยุ / เลนเทปคาสเซท, ซีดี, เคร่ืองขยายเสียง, คอมพิวเตอร, 
เคร่ือง Scanner, เคร่ือง Laser Printer, เคร่ือง Color Printer และกระดานดํา

3.3 ความตองการส่ือการสอนประเภทกิจกรรม และวิธีการผูบริหาร ครูผูสอน
ตองการมากคือ การจัดนิทรรศการ, การสาธิต, การฝกปฏิบัติ, การศึกษานอกสถานที่ และการสอน
แบบโครงงาน

     4.  ปญหา และอุปสรรคในการใชส่ือการสอน ของครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ
จังหวัดลพบุรี

4.1 ปญหาและอุปสรรคในการใชส่ือการสอนที่ครูผูสอนประสบมาก ไดแก ความรู
และทักษะในการผลิตส่ือการสอน, ความรูและทักษะในการใชส่ือการสอน, ความมั่นใจในการใช
ส่ือการสอน, ขาดบุคลากรที่ใหบริการ  หรืออํานวยความสะดวกในการใชส่ือการสอน, ขาดส่ือการ
สอน, ส่ือการสอนกระจายอยูที่ครูผูสอนแตละทานจึงไมสามารถยืมใชได, ขาดงบประมาณในการ
ผลิตส่ือการสอน, ขาดผูเชี่ยวชาญในการผลิตส่ือการสอน, ไมทราบขาวสารหรือขอมูลของส่ือการ
สอนใหม ๆ ที่เกิดข้ึน, ขาดเวลาในการผลิตส่ือการสอน และสภาพหองเรียนไมเอ้ืออํานวยใหใชส่ือ
การสอน
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       ความตองการความชวยเหลือของครูผูสอนมากที่สุด ไดแก การฝกอบรมความรู
และทักษะในการผลิตการใชส่ือการสอน, จัดบุคลากรที่ใหบริการหรืออํานวยความสะดวกในการใช
ส่ือการสอน, จัดสรรงบประมาณใหผลิตส่ือการสอนใหเพียงพอตอความตองการ  ผูบริหารควรให
การสนับสนุนในการผลิต จัดหาส่ือการสอนตามความตองการของครูผูสอน, จัดหาผูเชี่ยวชาญใน
การผลิตส่ือการสอน, แจงขาวสารขอมูลแหลงจําหนายส่ือการสอนใหม ๆ และจัดสภาพหองเรียน
ใหสะดวกตอการใชส่ือการสอนมากที่สุด

     4.2 ระดับความตองการใหจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ
จังหวัดลพบุรี  ครูผูสอนตองการใหมีการจัดตั้งในระดับมากที่สุด และใหเปนแหลงบริการขอมูลทาง
การศึกษาแกครู นักเรียน

     5.  ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และปญหาอุปสรรคดานส่ือการเรียนการสอนของ
ผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ

    5.1 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะความตองการดานส่ือการสอน ของผูบริหาร
ครูผูสอนตองการมากที่สุด ไดแก การจัดอบรม สัมมนาการผลิต และใชส่ือการสอน

5.2 ปญหา อุปสรรคดานส่ือการสอนของครูผูสอน มีปญหาอุปสรรคมากที่สุด
ไดแก ขาดทักษะในการผลิตการใชส่ือการสอน

ประเด็นท่ี 2 การศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
      โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี

      การนําเสนอผลการวิจัยในประเด็นที่ 2 เปนผลการวิจัยจากระยะที่ 2 และระยะที ่3 คือ 
การศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  โดยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีการศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 8 ทาน ในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 8 ทาน รวม
เปนจํานวน 16 ทาน และระยะที ่3 เปนการนําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา
มาศึกษาวิเคราะห สังเคราะห กําหนดคําถาม ทําเคร่ืองมือในการประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา   ผูตอบแบบสอบถามการประเมิน  ไดแก  ผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี จํานวน 100 ทาน  ผลการประเมินระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ทุกขอ

      ผลการศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ
จังหวัดลพบุรี สรุปไดดังนี้
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    สถานภาพผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา และผูตอบแบบสอบถาม
การประเมินศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ดังนี้

1. สถานภาพผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ระดับอุดมศึกษา จํานวน 8 ทาน
เปนเพศชายทั้งหมดอายุมากกวา 40 ปข้ึนไป  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 ทาน  ระดับ
ปริญญาโท 4 ทาน และระดับปริญญาตรี 3 ทาน มีประสบการณดานเทคโนโลยีการศึกษา มาก
กวา 10 ป

2. ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จํานวน 8 ทาน เปนเพศ
ชาย 7 ทาน  เพศหญิง 1 ทาน  อายุมากกวา 35 ปข้ึนไป  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ทาน  
ระดับปริญญาโท 2 ทาน  มีประสบการณดานงานโสตทัศนศึกษามากกวา 5 ป

3. สถานภาพผูตอบแบบสอบถามการประเมินรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา คือ ผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ จํานวน 100 ทาน สวนใหญเปนเพศหญิง
อายุมากกวา 40 ป  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ตําแหนงฝายบริหาร 5 ทาน  ครูผูสอน 95  
ทาน  มีประสบการณการสอนในโรงเรียนมากกวา 25 ป

รูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ มีสาระสําคัญดังนี้

1. วิสัยทัศน พันธกิจ ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ
จังหวัดลพบุรี ซึ่งไดขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา

 วิสัยทัศน “มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาที่มีระบบบริหาร
จัดการที่ดีเยี่ยม”

 พันธกิจ “ใหบริการและสงเสริมการผลิตส่ือการสอน ใหคําแนะนําการใชการ
บริการโสตทัศนูปกรณตาง ๆ สนับสนุนการวิจัย พัฒนาส่ือการสอน เผยแพรขอมูลขาวสารดาน
เทคโนโลยีการศึกษา ใหแกครู นักเรียน และชุมชน”

2.  รูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี
      เปนรูปแบบศูนยรวมเฉพาะอยาง หรือศูนยรวมแบบเอกเทศ มีลักษณะเอกเทศ

เปนที่รวมส่ือการสอน โสตทัศนูปกรณประเภทตาง ๆ แยกกับงานหองสมุด และมีภารกิจ ของศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา ดังนี้

 2.1 งานนโยบายและแผนงาน การกําหนดแผนปฏิทินงาน ทั้งระยะส้ันและระยะ
ยาว

 2.2 การประสานงานภายใน และภายนอกศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
 2.3 งานบริการส่ือ – อุปกรณการสอน
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 2.4 งานจัดบริการการศึกษาดวยตนเอง (Self - Learning Center) บริการใหกับ

ครู นักเรียน
 2.5 งานจัดเก็บดูแล ซอมบํารุงส่ือ อุปกรณการสอนในสภาพพรอมใชงาน
 2.6 งานผลิต จัดหาส่ือ อุปกรณการสอน
 2.7 งานวิจัย และพัฒนาส่ือการสอน
 2.8 งานสงเสริม และฝกอบรมใหครูผูสอน สามารถผลิตส่ือการสอนไดเอง และ

ใชเคร่ืองมือโสตทัศนูปกรณใหเปน
              3.  โครงสรางการบริหารองคกร และภาระงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี

          การแบงสายงานการบริหารองคกร ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา เปนสายงานข้ึนตรง
ตอผูอํานวยการโรงเรียน  หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ควรเปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการ
ศึกษา  มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโท และมีรองหัวหนาศูนยฯ ที่มีความเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี และมีคณะทํางาน
ควรไดมาจากตัวแทนหมวดวิชาที่มีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีการศึกษา คอมพิวเตอร 
หรือผูสนใจ อาสาสมัครเขามาทํางาน

      การแบงสายงานการปฏิบัติงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษา แบงภาระงานออกเปน 6 
ฝาย โดยมีภาระงานดังนี้

         1.  ฝายธุรการ มีภาระหนาที่
1.1 งานนโยบาย และแผนงาน  ดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่

กรมสามัญศึกษา โรงเรียนกําหนด วางแผน กําหนดแผนปฏิบัติงาน  ประสานงานภายใน และ
ภายนอกศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

        1.2 งานธุรการ และการพิมพ หนังส่ือเขา – ออก  จัดซื้อ – จัดจาง
        1.3 งานงบประมาณ และการเงิน  ดูแลงบประมาณ ทํารายงาน จัดสรร ควบคุม

ตรวจสอบการเบิกจายเงิน ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
1.4 งานทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ จัดทํารายการพัสดุ ครุภัณฑ ส่ืออุปกรณ และ

ควบคุมการเบิก – จายพัสดุ ครุภัณฑ
         2.  ฝายบริการส่ือ อุปกรณ มีภาระหนาที่

        2.1 งานบริการยืม – คืน จัดระบบการยืม – คืน และจัดระเบียบ ขอปฏิบัติใน
การยืม – คืน และใชส่ือ อุปกรณ

2.2 งานจัดทําทะเบียนรายชื่อส่ือ อุปกรณ จัดทํารายการคนควาส่ือ
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2.3 งานบริการส่ือ วัสดุ โสตทัศนูปกรณ จัดบริการการศึกษาคนควาดวยตนเอง
(Self - Learning Center) บริการส่ืออิเล็กทรอนิกส ส่ือมัลติมีเดีย สืบคนขอมูลทาง Internet จัด
ระบบบริหาร จัดการ ดูแลระบบคอมพิวเตอร พัฒนาบํารุงระบบเครือขาย

2.4 งานบริการหองเรียนรวม หองประชุม แกนักเรียน ครูผูสอน ชุมชน
2.5 งานซอมบํารุง ดูแลรักษา ส่ือ อุปกรณ ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
2.6 งานสถิติการใชส่ือ อุปกรณ และงานบริการอ่ืน ๆ

                      3.  ฝายผลิต และจัดหา ส่ือ อุปกรณ การศึกษา มีภาระหนาที่
3.1 งานสํารวจความตองการส่ือ อุปกรณการศึกษา ของครูผูสอน
3.2 งานจัดหา จัดซื้อวัสดุ เคร่ืองมือเพื่อการผลิตส่ือการสอน และอํานวย

ความสะดวกในการผลิตส่ือแกครูผูสอน นักเรียน
3.3 งานจัดสําเนา และผลิตส่ือการสอน
3.4 งานจัดหา และยืมส่ือจากภายนอก
3.5 งานประเมินคุณภาพส่ือ

                      4.  ฝายสงเสริม ฝกอบรม มีภาระหนาที่
4.1 งานใหความรู ขอมูลในการเลือกใช ผลิต ส่ือ อุปกรณการศึกษา และจัดการ

ฝกอบรม สัมมนาการใช การผลิตส่ือ นวัตกรรมใหม ๆ แกครูผูสอน
4.2 งานจัดนิทรรศการ ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
4.3 สํารวจความตองการเพื่อศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีการศึกษาของ

ครู – อาจารย
4.4 งานสงเสริม การจัดตั้งชุมนุม ดานเทคโนโลยีการศึกษาใหกับผูเรียน

                      5.  งานวิจัย พัฒนาส่ือ มีภาระหนาที่
5.1 สงเสริมใหครูผูสอนมีการศึกษาคนควา นวัตกรรมการสอน
5.2 ชวยใหครูผูสอนมีการวิจัยส่ือการสอน ประเมินส่ือการสอน

  5.3 เผยแพรองคความรู ความกาวหนาของเทคโนโลยีการศึกษา  และผลงาน
วิจัยของครูผูสอน จัดใหมีการประกวดส่ือการสอน

5.4 บริการใหคําปรึกษา แนะนําดานเทคโนโลยีการศึกษา
                     6.  ฝายประชาสัมพันธ มีภาระงานดังนี้

6.1 ประชาสัมพันธ เผยแพรขาวสาร ขอมูลตาง ๆ
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6.2 สรางระบบเครือขายระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษากับหนวยงานสถาบัน
อ่ืน ๆ

6.3 จัดกิจกรรมรวมกับเครือขาย หนวยงาน สถาบันอ่ืน ๆ
               4.  บุคลากรท่ีดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ
จังหวัดลพบุรี

4.1 การจัดบุคลากร ประกอบดวย
4.1.1 คณะกรรมการอํานวยการศูนยเทคโนโลยีการศึกษาเปนที่ปรึกษา

ประกอบดวย คณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน  ผูอํานวยการ  ผูชวยผูอํานวยการ และ
ผูทรงคุณวุฒิดานเทคโนโลยีการศึกษา
                              4.1.2 คณะกรรมการฝายปฏิบัติงาน ที่ไดจากตัวแทนจากหมวดวิชาที่
สมัครใจ หรือผูสนใจ  อาสาสมัครทํางาน และจากครูผูชํานาญการดานเทคโนโลยีการศึกษา  
คอมพิวเตอร  อิเล็กทรอนิกส  ไฟฟา  ถายภาพ  ถายวีดิทัศน งานศิลปกรรม และมีใจรักการบริการ
                                       บุคลากรฝายปฏิบัติงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบดวย
                                       4.1.2.1 หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
                                       4.1.2.2 รองหัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
                                       4.1.2.3 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
                                       4.1.2.4 เจาหนาที่คอมพิวเตอร
                                       4.1.2.5 เจาหนาทีธุ่รการ การเงิน และพัสดุ
                                       4.1.2.6 เจาหนาที่ใหบริการยืม คืนส่ือโสตทัศนูปกรณ
                                       4.1.2.7 เจาหนาที่ใหบริการประจําศูนย Self - Learning Center
                                       4.1.2.8 ชางบันทึกภาพ
                                       4.1.2.9 ชางเทคนิค
                                       4.1.2.10 ชางศิลป กราฟค
                                       4.1.1.11 นักการภารโรง

  4.2 หนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากร

หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบ
1. เปนหัวหนา และบริหารงานภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
2. กําหนดแผนงาน นโยบายรวมกับทุกฝายของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
3. กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
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4. ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
5. จัดหางบประมาณสําหรับการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

 ตามนโยบายของโรงเรียน
6. เสนอผลงาน และความกาวหนาของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา กับ

ผูอํานวยการโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทั่วไป

รองหัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  มีหนาที่รับผิดชอบ
1. บริหารงานดานบุคลากร
2. จัดทําแผนงาน ปฏิทินการปฏิบัติงานประจําป
3. บริหารงานดานงบประมาณรวมกับฝายผลิต และฝายบริการ
4. กําหนดบทบาทหนาที่รวมกับหัวหนาศูนย
5. สนับสนุนเผยแพรความสําคัญของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ภายในและ

ภายนอกโรงเรียน
6. ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา เมื่อหัวหนาศูนยไมอยู

หรือไปราชการ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาหรือบุคลากรฝายผลิตสื่อ มีหนาที่รับผิดชอบ
1. ผลิตส่ือกราฟค
2. ผลิตส่ือวีดิทัศน สไลด ภาพนิ่ง การบันทึกเสียง
3. ผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส นําเสนองานรวมกับเจาหนาที่คอมพิวเตอร
4. ใหคําปรึกษา แนะนําการผลิตส่ือ และวิธีการใชส่ือ อุปกรณ
5. ซอมบํารุงส่ือ อุปกรณการสอน

เจาหนาท่ีคอมพิวเตอร มีหนาที่รับผิดชอบ
1. ผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกสรวมกับเจาหนาที่ผลิตส่ือการสอนหรือนักวิชาการ

โสตทัศนศึกษา
2. จัดหาส่ืออุปกรณคอมพิวเตอรที่นักเรียน และครูผูสอนตองการ
3. ซอมบํารุงส่ือใหใชไดอยูเสมอ
4. แนะนํารายชื่อส่ือการสอน และวิธีใชส่ือเพื่อประกอบการสอน
5. ผลิต และดัดแปลงส่ือใหเหมาะกับสภาพการใช
6. ทดสอบมาตรฐานส่ือการสอนกอนนําไปใช
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เจาหนาท่ีธุรการ – การเงินและพัสด ุมีหนาที่รับผิดชอบ
1. งานหนังสือเขา – ออก และตอบจดหมาย
2. งานจัดซื้อ – จัดจาง
3. งานพัสดุ ครุภัณฑ จัดทําทะเบียนรายการพัสดุ ครุภัณฑ และการเบิกจาย
4. งานงบประมาณ และการเงิน ทําแผนจัดสรร ควบคุม ตรวจสอบการเบิก

จายเงินของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

เจาหนาท่ีใหบริการยืม – คืนสื่ออุปกรณการสอน มีหนาที่รับผิดชอบ
1. จัดบริการยืม – คืนอุปกรณการสอน
2. จัดเก็บส่ืออุปกรณการสอน
3. จัดทําเอกสารแนะนําส่ือ อุปกรณการสอน
4. จัดทําทะเบียนรายชื่อส่ือ – อุปกรณ
5. ทําหนาที่ประสานงานระหวางงานผลิตส่ือกับผูขอรับบริการ

นักการภารโรง ประจําศูนยเทคโนโลยีการศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบ
1. อํานวยความสะดวกในการขนยายส่ืออุปกรณการสอน
2. ดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
3. ดูแลส่ิงกีดขวาง หรือส่ิงที่กอใหเกิดอันตรายกับผูเขารับบริการ

                5.  ระบบและประเภทการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี  มีการจัดระบบใหบริการข้ันตอนเดียว (One Stop Service) มี
เจาหนาที่รับงานในสวนหนาจุดเดียว และจัดบริการการศึกษาคนควาดวยตนเอง (Self - Learning 
Center) แกครู นักเรียนไดเรียนรู สืบคนดวยตนเองเปนรายบุคคล รายกลุม

  ประเภทการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ
จังหวัดลพบุรี มีดังนี้

  5.1 บริการการใหคําปรึกษา มีดังนี้
                               5.1.1 บริการใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือผูใชบริการโสตทัศนูปกรณ
ทุกชนิด ที่มีอยูภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
                               5.1.2 บริการใหคําแนะนําชวยเหลือในดานผลิตส่ือการสอนแกครูผูสอน
ผูใชบริการ
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   5.2 บริการยืม – คืน มีดังนี้
                                5.2.1 จัดทําระเบียบ วิธีการยืมส่ือ อุปกรณ และใชบริการของ
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ใหทุกทานถือปฏิบัติ
                                5.2.2 บริการยืม – คืนส่ือประเภทเคร่ืองมือ (Hard ware) และส่ือวัสดุ
(Soft ware)
                                5.2.3 บริการหองประชุมเพื่องานทางการศึกษา และกิจกรรมของโรงเรียน
                                5.2.4 จัดใหมีเจาหนาที่ชวยเหลือในการใชโสตทัศนูปกรณแกครูผูสอน

   5.3 บริการดานการผลิต มีดังนี้
                                5.3.1 บริการการผลิตภาพถาย ภาพสไลดทางการศึกษา
                                5.3.2 บริการผลิต และบันทึกวีดิทัศนเพื่อการศึกษา
                                5.3.3 บริการบันทึกเสียงทางการศึกษา
                                5.3.4 บริการสําเนาส่ือการสอนประเภทภาพสไลด, วีดิทัศนและ
เทปบันทึกเสียง

   5.4 บริการดานการพัฒนา – ฝกอบรม มีดังนี้
                                5.4.1 จัดอบรมการใชโสตทัศนูปกรณใหแกครูผูสอน ผูใชบริการ
                                5.4.2 จัดทําคูมือแนะนําการใชโสตทัศนูปกรณไวบริการ
                                5.4.3 จัดทําเอกสารเผยแพรส่ือการสอนใหม ๆ ใหครูผูสอน ผูใชบริการ
ไดทราบ
                                5.4.4 สนับสนุนกิจกรรมนอกเวลาของครูผูสอน นักเรียน โดยส่ือ
โสตทัศนูปกรณตาง ๆ ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
                                5.4.5 จัดฝกอบรมการผลิตส่ือการสอน เทคนิควิธีการสอน และนวัตกรรม
ใหม ๆ แกครูผูสอน
                6.  ประเภทสื่อท่ีใหบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรี ไดแกสื่อ อุปกรณ ดังนี้

   6.1 ส่ือประเภทเคร่ืองมือ (Hardware) และส่ือวัสดุ (Software)
   6.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร (Computer) ส่ือทางอินเทอรเน็ต (Internet)

ส่ือมัลติมีเดีย ส่ือดิจิตอล ส่ือวีดิทัศน และส่ือจากโทรทัศน
   6.3 ส่ือทางไกล – ทางใกล ไดแก การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม รายการ

โทรทัศนเพื่อการศึกษา (E.T.V.) รายการโทรทัศนจาก U.B.C.
   6.4 ส่ือในทองถิ่น และส่ือบุคคล
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   6.5 ส่ือที่ครูผูสอน และนักเรียนผลิต
   6.6 ส่ือรวมสมัย

                7.  สถานท่ีตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี
ควรตั้งอยูบริเวณสวนกลางของโรงเรียน  แตอยูไกลจากส่ิงรบกวน จากเสียง กล่ิน เชน หองดนตรี 
โรงอาหาร และสะดวกตอการติดตอ การใหบริการ การขนยายอุปกรณ มีความปลอดภัย และมี
ระบบไฟฟาที่ควบคุมได
                8.  การจัดพื้นท่ีใชสอยของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ
จังหวัดลพบุรี  แบงพื้นที่ใชงานสวนสําคัญดังนี้

   8.1 พื้นที่บริการสวนหนาในการตอนรับ ติดตอสอบถาม ประชาสัมพันธ บริการ
ยืม – คืนส่ือการสอน โสตทัศนูปกรณ

8.2 พื้นที่การบริหารงาน และเปนที่พักของผูปฏิบัติงาน
8.3 พื้นที่สําหรับส่ิงอํานวยความสะดวกในการผลิตส่ือ เชน หองบันทึกเสียง

หองผลิตรายการ หองเตรียมงาน
   8.4 พื้นที่ในการซอม และบํารุงรักษาส่ือ – โสตทัศนูปกรณ
   8.5 พื้นที่การศึกษาคนควา เรียนรูดวยตนเองเปนรายบุคคล, รายกลุม
   8.6 พื้นที่การคนควา และสืบคนดวยระบบคอมพิวเตอร
   8.7 พื้นที่จัดนิทรรศการและปายนิเทศ
   8.8 พื้นที่การฝกอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
   8.9 พื้นที่จัดคลินิกส่ือ เพื่อบริการใหคําปรึกษา แนะนําในการผลิตการใชส่ือ

อุปกรณ แกครู ผูสอน
8.10  พื้นที่จัดเก็บส่ือการสอน โสตทัศนูปกรณ

9. วิธีการคัดเลือกจัดหาวัสด ุอุปกรณ และสื่อการศึกษาของศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี มีดังนี้

      9.1 สําเนา จัดซื้อ และผลิตเอง
      9.2 เปนส่ือการสอนที่สอดคลองกับเนื้อหาหลักสูตร
     9.3 พิจารณาคุณภาพของส่ือที่ไดมาตรฐาน
     9.4 พิจารณาความคุมคาการใชประโยชนของส่ือ อุปกรณ
     9.5 พิจารณาความแข็งแรงทนทาน และงายตอการใช
     9.6เปนส่ือ อุปกรณการสอนที่ใชสะดวก ปลอดภัยในการใชงาน งายตอการบํารุง

รักษา และการซอมแซม
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10.  การประเมินคุณภาพสื่อ – อุปกรณการศึกษาของศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี มีดังนี้

       10.1 การประเมินส่ือการสอน อุปกรณการศึกษา ควรมีคณะกรรมการที่ไดจาก
ตัวแทนของหมวดวิชา, ผูใชส่ือ, ผูทรงคุณวุฒิ เปนคณะกรรมการรวมตัดสินโดยใชเกณฑมาตรฐาน
ของกรมวิชาการ

       10.2 ศึกษาจากผลการวิจัยส่ือหรือการประกวดส่ือการสอน
       10.3 ผูใชส่ือการสอนเปนผูประเมินส่ือการสอน
       10.4 ศึกษาจากสถิติการใชส่ือการสอน

      11.  แหลงงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี ไดจากแหลงตอไปนี้

       11.1 เงินงบประมาณแผนดิน
       11.2 เงินสนับสนุนจากสมาคมผูปกครอง และครู หนวยงาน บริษัท รานคา

ตาง ๆ
       11.3 เงินบริจาคของผูมีจิตศรัทธา
       11.4 เงินจากการหารายไดอ่ืน ๆ เชน การจัดฝกอบรม  การจัดกิจกรรมการกุศล

การจัดจําหนายส่ือการสอน
      12.  การประชาสัมพันธศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ

จังหวัดลพบุรี  ควรมีการประชาสัมพันธโดยใชส่ือส่ิงพิมพ ส่ือบุคคล ส่ืออิเล็กทรอนิกส  การจัดทํา
Homepage การจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อสรางเครือขายระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  และ
การเยี่ยมชมศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
                13.  การประสานความรวมมือระหวางศูนย ควรมีการสรางระบบเครือขายซึ่งกัน
และกันระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  และสถาบันตาง ๆ โดยการติดตอประสานงานไปยัง
ศูนยฯ หรือหนวยงานอ่ืน ๆ เขารวมการประชุมสัมมนาทางวิชาการกับหนวยงานอ่ืน ๆ

การอภิปรายผล

  ในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดจัดทําอยางเปนระบบ มีข้ันตอน แบงการวิจัยเปน 3 ระยะ โดย
ใชแบบสอบถาม และการสัมภาษณ และแบบประเมินทําใหผูวิจัยไดทราบขอมูลของผูบริหาร ครู 
อาจารย ที่ปฏิบัติงานจริงอยูในโรงเรียน  ที่จะใชเปนที่ตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  ไดทราบความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา   ที่ไดกรุณาเสียสละเวลาอันมีคา  ใหขอคิด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



277

ขอเสนอแนะ ใหแนวทางตาง ๆ จากประสบการณจริงที่ประสบมา  เพื่อใหไดศูนยเทคโนโลยีการ
ศึกษาที่สมบูรณที่สุดในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา  ขอมูล และความคิดเห็นที่ผูวิจัยไดรับจึงเปนส่ิง
ที่มีคุณคาตอการดําเนินงานการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัด
ลพบุรี  ซึ่งผูวิจัยมีขออภิปรายในประเด็นตาง ๆ ดังนี้

  ประเด็นท่ี 1 สภาพปญหา และความตองการการใชส่ือการสอนของผูบริหาร ครูผูสอน
โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี พบวา  มีการใชส่ือการสอนในระดับปานกลาง  ครูยังมีการใช
ส่ือการสอนประเภทเอกสาร แบบเรียน ภาพโปสเตอร อุปกรณที่ใชคือกระดานดํา กิจกรรมที่ใชมาก
ที่สุดไดแก การฝกปฏิบัติ และการจัดนิทรรศการ  ส่ือที่ครูตองการมากที่สุด ประเภทส่ือกราฟก ได
แก ภาพถาย รูปภาพ ภาพโปสเตอร แผนโปรงใส ประเภทเคร่ืองมืออุปกรณ ไดแก เคร่ืองเลนวีซีดี – 
ดีวีดี, เคร่ืองเลนเทปคาสเซท – ซีดี, เคร่ืองเลนวีดิโอเทป โทรทัศน, เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ
คอมพิวเตอร  เคร่ือง Scanner, เคร่ือง Laser Printer, เคร่ือง Color Printer เคร่ืองขยายเสียงพรอม
ไมโครโฟน ไมโครโฟนไรสาย กระเปาหิ้ว ประเภทกิจกรรมวิธีการ ไดแก การจัดนิทรรศการ การ
สาธิต การฝกปฏิบัติ การศึกษานอกสถานที่ และการสอนแบบโครงงาน  มีขอสังเกต ส่ือการสอนที่
ครูตองการมากที่สุด ส่ืออิเล็กทรอนิกส  ส่ือมัลติมีเดีย  ส่ือคอมพิวเตอร  ส่ืออินเทอรเน็ต แตเปนส่ือ
ที่โรงเรียนมีใชในระดับนอยที่สุด ซึ่งโรงเรียนควรสนับสนุนการใชส่ืออิเล็กทรอนิกส ส่ือมัลติมีเดีย
ส่ือคอมพิวเตอร ส่ือจากอินเทอรเนต โดยการกําหนดเปนนโยบายของโรงเรียน  จัดสรรงบประมาณ
เพื่อจัดซื้อ จัดหาใหมากที่สุด  มีการจัดบริการโดยใหศูนยเทคโนโลยีการศึกษาดําเนินการ  เพื่อ
สนองความตองการของครูผูสอน  สวนปญหาอุปสรรคที่ครูประสบมากที่สุดไดแก ขาดความรู และ
ทักษะการผลิต การใชส่ือการสอน, ขาดงบประมาณ ขาดผูเชี่ยวชาญในการผลิตส่ือการสอน และ
บริการอํานวยการใชส่ือการสอน  ครูผูสอนเสนอแนะใหมีการจัดการฝกอบรม การสัมมนา การผลิต
การใชส่ือการสอน การจัดบริการการศึกษาดวยตนเอง (Self - Learning Center) ซึ่งสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี ที่วา “มุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดานเทคโนโลยีการศึกษา ท่ีมีระบบบริหารจัดการ และบริการท่ีดีเยี่ยม” 
ภายใตพันธกิจที่วา “ใหบริการ และสงเสริมการผลิตสื่อการสอน ใหคําแนะนําการใช
โสตทัศนูปกรณตาง ๆ สนับสนุนการวิจัย พัฒนาสื่อการสอน เผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานเทคโนโลยีการศึกษา ใหแกครู นักเรียน และชุมชน” ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ จึงควรนําวิสัยทัศน และพันธกิจที่ไดจากการวิจัยนี้ไปใชสูการปฏิบัติจริงอยางเปน
รูปธรรม
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  ประเด็นท่ี 2 รูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ  
จังหวัดลพบุรี  ผลการวิจัยพบวา ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษามีความคิดเห็นสอดคลองกัน
วา รูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ  ควรเปนแบบศูนยรวมเฉพาะอยาง 
(Centralized Media Center) มีความเปนเอกเทศ  โดยจัดบริการส่ืออุปกรณการเรียนการสอน
แยกกับงานหองสมุด  สอดคลองกับศิริพงศ  พยอมแยม (2533 : 15) ไดแบงรูปแบบของการจัด
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ออกเปน 2 รูปแบบ คือจัดแบบแยกเปนงานส่ือส่ิงพิมพ เปนงานหองสมุด 
และแยกส่ือที่ไมใชส่ิงพิมพ เปนงานโสตทัศนศึกษา และสอดคลองกับแนวคิดของไชยยศ
เรืองสุวรรณ (252 : 39) คือแบบศูนยรวมเฉพาะอยาง (Separate Library and Educational 
Technology Programs) เปนการจัดส่ือการศึกษาที่แยกวัสดุส่ิงพิมพ (Printed Materials) ออก
เปนงานหองสมุด  โดยบริการแยกกับงานโสตทัศนศึกษาหรือวัสดุไมตีพิมพ (Audio Visual หรือ
Non – printed Materials) และศูนยบริการส่ือการสอน (Integrated Media Programs) เปน
การรวมบริการส่ือโสตทัศนศึกษา และงานหองสมุดไวดวยกัน และสอดคลองกับกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ (2523 : 58 – 60)

  จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร และครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ  จังหวัด
ลพบุรี  ผูวิจัยพบวา  สวนใหญมีความตองการรูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ  เปนศูนยรวมเฉพาะอยางแยกกับงานหองสมุด

  โครงสรางสายงานการบริหารข้ึนตรงตอผูอํานวยการ  ซึ่งแตกตางจากโครงสรางเดิมที่ข้ึน
ตอผูชวยฝายวิชาการตรงกับผลการวิจัยของพินิจ แสงแกว (2530 : 4 – 8) ที่เสนอวาศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา ควรมีฐานะเปนหนวยงานเอกเทศข้ึนตรงตอศูนยอํานวยการแพทย

  บุคลากรดําเนินงานจากตัวแทนของหมวดวิชา  ผูสนใจอาสาสมัครทํางาน และ
ครูผูชํานาญการดานเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งตรงกับผลการวิจัยของประจักษ  สุดประเสริฐ
(2526 : 14 – 19) ที่เสนอแนะวา ศูนยบริการโสตทัศน ควรมีผูเชี่ยวชาญส่ือ (Media Specialists) 
ที่ทํางานโดยเฉพาะซึ่งสอดคลองกับสุรชัย  สิกขาบัณฑิต (2528 : 38 – 39) ไดจําแนกบุคลากรเปน 
2 กลุม คือ บุคลากรหลัก (Professional Staff) ไดแกบุคลากรที่ฝกอบรมดานส่ือมาโดยตรง  ผูมี
ความสามารถประสบการณเกี่ยวกับส่ือการเรียนการสอนเปนที่ยอมรับ หรือผูชํานาญ (Media
Specialists) และบุคลากรเสริม (Supportive Staff) เปนบุคลากรไดมาจากผูที่ไดรับการอบรม
หรือจากการฝกงาน  ที่มีหนาที่ชวยเหลือบุคลากรหลัก และสอดคลองกับแนวคิดเกี่ยวกับหนาที่
และความรับผิดชอบของบุคลากรประจําศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ของวนิดา  จึงประสิทธิ์
(2532 : 13) และเรวัติ  เปยมระลึก (2523 : 28) ที่ควรกําหนด และจัดสัดสวนหนาที่ และ
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ความรับผิดชอบของบุคลากรอยางชัดเจน โดยเนนดานการใหบริการโสตทัศนูปกรณ ใหครอบคลุม
ทั้งดานการใหบริการ คําแนะนําการใชโสตทัศนูปกรณ การจัดระบบบริหารจัดการ การวิจัยพัฒนา
และการประเมินผล สําหรับหัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา มีหนาที่ในการบริหารจัดการ ให
องคประกอบตาง ๆ ภายในศูนยดําเนินไปดวยความเรียบรอย และตรงตามเปาหมาย

  วัสดุอุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ที่เห็นสอดคลองกัน คือ ส่ือประเภทวัสดุ 
(Audio – Visual Materials) ส่ือประเภทเคร่ืองมือ หรือโสตทัศนูปกรณ (Audio Visual 
Equipment) ที่เปน Hardware และ Software ส่ือประเภทกิจกรรม เชน การจัดนิทรรศการ
การแสดง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของศิริพงศ  พยอมแยม (2533 : 15 – 16) และส่ืออิเล็กทรอนิกส 
ไดแก ส่ือประเภทซีดีรอม ส่ือมัลติมีเดีย การสืบคนขอมูลทางอินเทอรเน็ต (Internet) ซึ่งสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของทวีวัฒน  วัฒนกุลเจริญ (2543 : 57) และจากการศึกษาความตองการของ
ผูบริหาร ครูผูสอน โรงเรียน ผูวิจัยพบวาสวนใหญมีความตองการส่ืออิเล็กทรอนิกสเพื่อใชศึกษา
เปนรายกลุม รายบุคคล

  ลักษณะ ที่ตั้ง และพื้นที่ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา จากการศึกษาผูวิจัยพบวา
ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ควรจัดตั้งอยูในสวนกลางของสถานศึกษา  เพื่อสะดวก
แกผูมาติดตอขอใชบริการ  การปฏิบัติงาน ความปลอดภัย ของโสตทัศนวัสดุ และโสตทัศนูปกรณที่
มีอยู มีระบบไฟฟาที่ควบคุมได หางจากเสียง และกล่ินรบกวน  ซึ่งสอดคลองกับนพรัตน  ชูไสว 
(2533 : 20) ศิริพงศ  พยอมแยม (2533 : 158) ใหหลักการไววา  สถานที่ตั้งศูนยเทคโนโลยี
การศึกษาวา เปนศูนยกลางของสถานศึกษา สะดวกตอการติดตอ บริการ มีบริเวณกวางขวาง 
ขยายได ลักษณะภูมิประเทศอยูในที่สวยงาม แสงสวางเพียงพอ หางจากส่ิงรบกวน เชน แสง เสียง 
กล่ิน ความชื้น ลักษณะของอาคารจะเปนอาคารที่ตอเติม หรือดัดแปลงจากของเดิม ควรอยูใน
อาคารเดียวกัน ที่สามารถขยายตอเติมไดในอนาคต  ซึ่งตรงกับแนวคิดของวนิดา  จึงประสิทธิ ์
(2532 : 113)

  ขอสังเกตจากการวิจัย  จากการบอกกลาวของครูอาจารยในโรงเรียนพระนารายณ
จังหวัดลพบุรี  พบวาการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา และมีเจาหนาที่ของศูนยที่มีความรู และ
ทักษะความชํานาญดานเทคโนโลยี รวมทั้งจิตใจที่พรอมบริการ  จะชวยใหโรงเรียนมีคุณภาพมาก
ในทุกดาน  ตามแผนผังโครงสรางองคการปฏิบัติงานของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  จะมีภารกิจ
งานมาก  ตองจัดสรรบุคลากรมากข้ึน  รวมทั้งงบประมาณที่ใชตองมากข้ึนตามลําดับ  สถานที่ตอง
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ปรับสรางใหมใหเหมาะสมตามผลการวิจัย และจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวก
ตอการผลิตส่ือ และการใหบริการ  ดังนั้นโรงเรียนจะนําผลการวิจัยไปจัดตั้งศูนยเทคโนโลยี
การศึกษาโรงเรียนพระนารายณ  จะตองจัดเปนนโยบายของโรงเรียน  เตรียมการดานบุคลากร
งบประมาณ เคร่ืองมืออุปกรณ ส่ือการสอน สถานที่ใหพรอม และชัดเจน  เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
จริงได

ขอเสนอแนะ

  การวิจัยเร่ืองการศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ  จังหวัดลพบุรี  เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจน  ควรนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางใน
การจัด และดําเนินงานโสตทัศนศึกษาที่ดีอยูเดิม สูการปฏิบัติอยางเปนระบบใหเกิดผล  นําไปสู
ความเปนมาตรฐาน ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้

  ขอเสนอแนะท่ัวไป

1. ควรนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปใชจริงในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา และ
การกําหนดโครงสรางของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

2. ผูบริหารโรงเรียน ควรนําขอมูลจากการวิจัยนี้ไปใชเปนแนวทางในการกําหนด
นโยบายดานการจัดระบบงานเทคโนโลยีการศึกษา และสนับสนุนการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา ของโรงเรียน  เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของครูผูสอน นักเรียน และชุมชน

3. โรงเรียนควรเรงพัฒนาบุคลากร  โดยการจัดอบรมใหมีความรู ในการผลิตส่ือ
การสอน และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางเพียงพอ  เพื่อนําไปสูคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียน และชุมชน

4. การวิจัยนี้เร่ืองการศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ  จังหวัดลพบุรี   นอกจากจะเปนประโยชนตอโรงเรียนพระนารายณโดยตรงแลว  ยัง
สามารถนําไปปรับใชกับการจัดตั้งศูนยส่ือการศึกษา ศูนยเทคโนโลยีการศึกษาของโรงเรียนมัธยม
ศึกษาอ่ืน ๆ ที่มีระดับใกลเคียงหรือคลายคลึงกับโรงเรียนพระนารายณได

  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป

1. จากการวิจัยพบวาครูผูสอนมีความตองการส่ือการสอนประเภทอิเล็กทรอนิกส และ
ในอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีการส่ือสาร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร มีบทบาทตอการ
เรียนรูของมนุษยมากข้ึนเปนลําดับ  ควรนําเอาเทคโนโลยีดังกลาวมาใชประโยชนตอการเรียนการ
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สอนใหมากข้ึน  จึงควรมีการศึกษาโรงเรียนตนแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือสารเพื่อ
การศึกษา (ICT : Information and Communication Technology)

2. เนื่องจากมีการปฏิรูปการศึกษา  มีการจัดแบงพื้นที่การศึกษา  จึงควรจะมีหนวยงาน
กลาง  พัฒนาดานเทคโนโลยีการศึกษา  ที่อํานวยความสะดวกดานเทคโนโลยี และเปนแหลง
เรียนรู ของนักเรียน ครู อาจารย ประชาชน  ในการศึกษาคนควา เรียนรูดวยตนเอง การผลิตส่ือ
การสอน การสรางระบบเครือขายการศึกษาในเขตพื้นที่จึงควรทําการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัด
ตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

3. ควรมีการวิจัยถึงรูปแบบเครือขายความรวมมือระหวาง ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
ของโรงเรียน ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
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แบบสอบถามสภาพปญหาและความตองการใชส่ือการสอน
ของผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี
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แบบสอบถาม
เพื่อการศึกษารูปแบบการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

เร่ือง
การศึกษารูปแบบในการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง

นางสาวดารณี  ยอดโพธิ์
นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผูดําเนินการวิจัย

โปรดสงแบบสอบถามกลับคืนภายในวันที ่ 1  สิงหาคม  2545
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“  เทคโนโลยีการศึกษา …ไมไดมาแทนท่ีครู
แต …ครูท่ีไมใชเทคโนโลยีการศึกษาตางหาก

ท่ีจะถูกแทนท่ีดวย … ครูท่ีใชเทคโนโลยีการศึกษา ”

¹
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                   ²
1.  เพ่ือศึกษาสภาพปญหาและความตองการการใชสื่อการสอน
     ของผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี
2.  เพ่ือศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
     โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี

¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸

วัตถุประสงค
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แบบสอบถามชุดน้ี มีท้ังหมด 2 ตอน ประกอบดวย

ตอนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนท่ี 2 สภาพปญหาและความตองการใชส่ือการสอนของผูบริหาร ครูผูสอน

     โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี
2.1 สภาพของส่ือการสอนในโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี
2.2 ความตองการส่ือการสอนในโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี
2.3 ปญหาและอุปสรรคดานการใชส่ือการสอนในโรงเรียนพระนารายณ

จังหวัดลพบุรี
2.4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะสําหรับการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี

เพื่อประโยชนทางวิชาการ  กรุณาพิจารณาคําถามทุกขออยางรอบคอบ
โปรดตอบทุกคําถาม

คําชี้แจง
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

ตอนท่ี 1 คําถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย ü ลงในชองที่ตรงกับสภาพความเปนจริงของทานมากที่สุด
1. เพศ ¦  ชาย ¦  หญิง
2. อายุ ¦  นอยกวา 25 ป ¦  25 – 35 ป

¦  36 – 45 ป ¦  มากกวา 45 ป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
¦ ต่ํากวาปริญญาตรี     ¦ ปริญญาตรี ¦ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
¦ ปริญญาโท       ¦ อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ………………………………

4. ตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในงาน (ตอบไดมากกวา 1)
¦ ผูอํานวยการ/ผูชวยผูอํานวยการ ¦ หัวหนาฝาย / หัวหนาหมวด / หัวหนางาน
¦ ศูนยการเรียนรู / แหลงเรียนรู ¦ ครูผูสอน
¦ ครูที่ปรึกษา / ครูประจําชั้น ¦ อ่ืน ๆ โปรดระบุ …………………………

5. จํานวนวิชา / รายวิชาที่ทานสอน
¦ 1 วิชา ¦ 2 วิชา ¦ มากกวา 2 วิชา
¦ รายวิชาที่ทานสอน (ตอบไดมากกวา 1 ) ………………………………………………
      …………………………………………………………………………………………..
      ………………………………………………………………………………………….

6. จํานวนคาบ/ชม. ที่ทานสอนในแตละสัปดาห
¦ 5 – 10 คาบ/ชม.¦ 11 – 15 คาบ/ชม. ¦ 16 – 20 คาบ/ชม.
¦ มากกวา 20 คาบ/ชม.

7. ประสบการณการสอนในโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี
¦ นอยกวา 1 ป ¦ 1 – 5 ป ¦ 6 – 10 ป
¦ 11 – 15 ป ¦ 16 – 20 ป ¦ มากกวา 20 ป
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8. ทานเคยไดรับความรูและประสบการณทางดานส่ือการเรียนการสอนจากขอใดบาง
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
¦ สําเร็จการศึกษามาโดยตรง
¦ เคยเรียนเปนบางรายวิชาในหลักสูตร
¦ เคยเขารับการอบรม
¦ ศึกษาคนควาและสังเกตสอบถามดวยตนเอง
¦ ฝกการใชโสตทัศนูปกรณและส่ือการสอนตาง ๆ ดวยตนเอง
¦ ปรึกษาผูมีประสบการณดานส่ือการสอนหรือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
¦ เคยเห็นการใชโสตทัศนูปกรณและส่ือการสอนจากครูผูสอนทานอ่ืน ๆ
¦ ไมมีความรูทางดานส่ือการเรียนการสอนเลย
¦ อ่ืน ๆ โปรดระบุ …………………………………………………………………………

9. สภาพการใชส่ือการเรียนการสอนในปจจุบันเปนอยางไร
¦ จัดผลิตส่ือข้ึนเอง
¦ ขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ
¦ ไมมีการใชส่ือในการเรียนการสอน
¦ อ่ืน ๆ โปรดระบุ ………………………………………………………………………….
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ตอนท่ี 2  สภาพปญหาและความตองการใชส่ือการสอนของผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียน
         พระนารายณ

ตอนท่ี 2.1 สภาพของส่ือการสอนในโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
1.   ทานใชส่ือการสอนในการสอนของทานในระดับใด

(   ) ทุกคร้ันที่สอน (   ) บอยคร้ัง
(   ) นานๆคร้ัง (   )  ไมเคยใชเลย

2. โรงเรียนพระนารายณของทาน มีส่ือการสอนเหลานี้หรือไมและมีประสิทธิภาพในระดับใด
ระดับการมีใช ระดับประสิทธิภาพการใชงาน

ประเภทของส่ือการสอน มาก ปาน
กลาง

นอย ไมมี
ใช

ใชการ
ไดดี
มาก

ใชการ
ไดดี

ใชงาน
ไดปาน
กลาง

ใชงาน
ไดนอย

ใชการ
ไมได

1. สื่อการสอนประเภท
   วัสดุ วัสดุกราฟค
   สิ่งพิมพ
   โสตทัศนวัสดุอ่ืน ๆ
1.1 เอกสารตําราและ
      หนังสืออานประกอบ
1.2 แบบเรียน,
     สาระการเรียนรู
1.3 คูมือหลักสูตร
      คูมือนักเรียน
1.4 หนังสืออางอิง
1.5 นิตยสาร วารสาร
      หนังสือพิมพ
1.6 เทปบันทึกเสียง
1.7 แผนซีดี, ซีวีดี, ดีวีดี
1.8 แผนที่, ลูกโลก
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ระดับการมีใช ระดับประสิทธิภาพการใชงาน
ประเภทของส่ือการสอน มาก ปาน

กลาง
นอย ไมมี

ใช
ใชการ
ไดดี
มาก

ใชการ
ไดดี

ใชงาน
ไดปาน
กลาง

ใชงาน
ไดนอย

ใชการ
ไมได

1.9 แผนภูมิ แผนสถิติ
1.10 ภาพโปสเตอร
1.11 ภาพถาย รูปภาพ
1.12 ฟลมสไลด
        ภาพสไลด
1.13 แผนโปรงใส
1.14ของจริงและ
       ของตัวอยาง
1.15 หุนจําลอง, หุนจําลอง
        ประกอบถอดได
1.16 วิดีโอเทป หรือเทป
        โทรทัศน
1.17 ส่ือมัลติมีเดีย เชน
        การสอนโดยใช
        โปรแกรมคอมพิวเตอร
1.18 ชุดการสอน
2.  สื่อการสอนประเภท
เครื่องมือ
2.1 เคร่ืองฉายภาพขาม
ศีรษะ
2.2 เคร่ืองฉายภาพยนตร
2.3 เคร่ืองฉายสไลด
2.4 เคร่ืองบันทึกเสียง
2.5 เคร่ืองฉายภาพทึบแสง
2.6 LCD Projector, DLP
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ระดับการมีใช ระดับประสิทธิภาพการใชงาน

ประเภทของส่ือการสอน
มาก ปาน

กลาง
นอย ไมมี

ใช
ใชการ
ไดดี
มาก

ใชการ
ไดดี

ใชงาน
ได

ปาน
กลาง

ใชงาน
ไดนอย

ใชการ
ไมได

2.7 เคร่ืองฉายภาพสามมิติ
(Visualizer)
2.8 โทรทัศน
2.9 เคร่ืองเลนวิดีโอเทป
2.10 เคร่ืองเลนวีซีดี,
        ดีวีดี
2.11 เคร่ืองรับวิทยุ / เลน
        เทป, ซีดี
2.12 เคร่ืองขยายเสียง
2.13 คอมพิวเตอร
2.14 ปายนิเทศ
        กระเปาผนัง
2.15 กระดานดํา,
white board
3. สื่อประเภทกิจกรรม,
วิธีสอน
3.1 การแสดงบทบาทสมมติ
3.2 สถานการณจําลอง
3.3 การแสดงละคร
3.4 การจัดนิทรรศการ
3.5 การสาธิต
3.6 การฝกปฏิบัติ
3.7 การศึกษานอกสถานที่
3.8 การสอนแบบโครงงาน
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คําชี้แจง  โปรดแสดงคิดเห็นของทานในดานสภาพส่ือการสอนลงในชองวางที่กําหนดให

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพสื่อการสอนในโรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี
1. ทานคิดวาการใชส่ือการสอนของทานในโรงเรียนพระนารายณ เปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
2. ทานคิดวาการใชส่ือการสอนของครูผูสอนในโรงเรียนพระนารายณ เปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. ทานคิดวาการนําส่ือการสอนมาใชประกอบการสอนของครูผูสอนในโรงเรียนพระนารายณ

เปนอยางไร

¦มีความจําเปนเพราะ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
¦ไมมีความจําเปนเพราะ…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ตอนท่ี 2.2 ความตองการส่ือการสอนในโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ü ลงในระดับที่ตรงกับขอคิดเห็นของทานมากที่สุด
               ทานมีความตองการส่ือการสอนเหลานี้ในระดับใด

ความตองการนํามาใชประกอบการสอน
ประเภทของส่ือการสอน มากที่

สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอยที่

สุด
 ไม

ตองการ
1. สื่อการสอนประเภทวัสดุ วัสดุกราฟค
และสิ่งพิมพ
1.1 เอกสาร ตําราและหนังสืออานประกอบ
1.2 แบบเรียน, สาระการเรียนรู
1.3 คูมือหลักสูตร คูมือนักเรียน
1.4 หนังสืออางอิง
1.5 นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ
1.6 เทปบันทึกเสียง
1.7 แผนซีดี, วีซีดี, ดีวีดี
1.8 แผนที่ ลูกโลก
1.9 แผนภูมิ แผนสถิติ
1.10 ภาพโปสเตอร
1.11 ภาพถาย รูปภาพ
1.12 ฟลมสไลด, ภาพสไลด
1.13 แผนโปรงใส
1.14 ของจริง และของตัวอยาง
1.15 หุนจําลอง, หุนจําลองถอดประกอบได
1.16 วิดีโอเทปหรือเทปโทรทัศน
1.17 ส่ือมัลติมีเดีย โดยใชโปรแกรม
        คอมพิวเตอร
1.18 ส่ือชุดการสอน
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ความตองการนํามาใชประกอบการสอน
ประเภทของส่ือการสอน มากที่สุด มาก ปาน

กลาง
นอย นอยที่

สุด
 ไม

ตองการ
2. สื่อการสอนประเภทเครื่องมือและ
    อุปกรณประกอบการสอน
2.1 เคร่ืองฉายภาพขามศีรษะ
2.2 เคร่ืองฉายภาพยนตร
2.3 เคร่ืองฉายสไลด
2.4 เคร่ืองบันทึกเสียง
2.5 เคร่ืองฉายภาพทึบแสง
2.6 LCD Projector, DLP
2.1 เคร่ืองฉายภาพสามมิติ
      (Visualizer)
2.8 โทรทัศน
2.9 เคร่ืองเลนและบันทึกวิดีโอเทป
2.10 เคร่ืองเลน V.C.D, DVD
2.11 เคร่ืองรับวิทยุ/เลนเทปคาสเซท,  ซีดี
2.12 เคร่ืองขยายเสียง
2.13 เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง (Mixer)
2.14 ไมโครโฟน, ไมโครโฟนไรสายพรอม
        อุปกรณ
2.15 เคร่ืองเทปสัมพันธสไลด
        (Synchronizer)
2.16 เคร่ืองดูภาพสไลด
2.17 เคร่ืองสําเนาภาพสไลดดวยระบบ
       คอมพิวเตอร
2.18 ชุดตัดตอวีดิทัศนดวยระบบ
         คอมพิวเตอร
2.19 กลองถายภาพระบบดิจิตอล
2.20 กลองถายภาพเคล่ือนไหวระบบ
         ดิจิตอล
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ความตองการนํามาใชประกอบการสอน
ประเภทของส่ือการสอน มากที่

สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอยที่

สุด
 ไม

ตองการ
2.21 คอมพิวเตอร
2.22 เคร่ือง Scanner
2.23 เคร่ือง Laser Printer
2.24 เคร่ือง Color Printer
2.25 เคร่ืองสําเนาแผน CD
2.26 เคร่ืองตัดสติกเกอร
2.27 ปายนิเทศ กระเปาผนัง
2.28 กระดานดํา, white board
2.29 กระดานอิเล็คทรอนิคส
2.30 ดิจิตอลไวทบอรด
3. สื่อประเภทกิจกรรม วิธีสอน
3.1 การแสดงบทบาทสมมติ
3.2 สถานการณจําลอง
3.3 การแสดงละคร
3.4 การจัดนิทรรศการ
3.5 การสาธิต
3.6 การฝกปฏิบัติ
3.7 การศึกษานอกสถานที่
3.8 การสอนแบบโครงงาน
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ตอนท่ี 2.3 ปญหาและอุปสรรคดานการใชส่ือการสอนโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี
คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย ü ลงในระดับที่ตรงกับขอคิดเห็นของทานมากที่สุด

ทานมีปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเร่ืองเหลานี้ในระดับใด
ระดับของปญหา ความชวยเหลือ

ปญหาและอุปสรรค
ในการใชส่ือการสอน

 มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

ตองการ ไม
ตองการ

ปญหาและอุปสรรคท่ีทานพบใน
การใชสื่อการสอน
1. ปญหาและอุปสรรคดานครู
    ผูสอน
1.1 ความรูและทักษะในการใชส่ือ

การสอน
1.2 ความรูและทักษะในการผลิต
       ส่ือการสอน
1.3 ความมั่นใจในการใชส่ือ   การ

สอน
1.4 นักเรียนไมสนใจเทาที่ควร
1.5 ใชส่ือแลวสอนไมทันหลักสูตร

ตามเวลาที่กําหนด
1.6 หากิจกรรมที่นักเรียนมีสวนรวม

ในการใชส่ือไดยาก
1.7 ขาดการประเมินผลผูเรียนหลัง

จากใชส่ือการสอน
1.8 วิธีการประเมินผลการใชส่ือ

การสอน
1.9 ความสนใจในการใชส่ือ
      การสอน
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ระดับของปญหา ความชวยเหลือ
ปญหาและอุปสรรค
ในการใชส่ือการสอน

 มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ที่สุด

ตองการ ไม
ตองการ

2. ปญหาและอุปสรรคดานการ
ดานผลิตและจัดหาสื่อ
การสอน

2.1 เวลาที่สอนในแตละคร้ังมีนอย
       เกินไป
2.2 ผลการเรียนโดยใชส่ือการสอนไม
       แตกตางจากวิธีการสอนที่ไมใช
      ส่ือการ  สอน
2.3 เสียเวลาในการเตรียมส่ือการสอน
       มาก
2.4 ขาดส่ือการสอนที่ตองการใช
2.5 ขาดบุคลากรที่ใหบริการหรือ
      อํานวยความสะดวกในการใช
      ส่ือการสอน
2.6 ส่ือการสอนกระจายอยูที่ผูสอน แต
      ละทานจึงไมสามารถยืมใชได
3. ปญหาและอุปสรรคดานสถานที่
 และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
2.1 สภาพหองเรียนไมเอื้ออํานวยให

ใชส่ือการสอน
3.2 มีปญหาเร่ืองกระแสไฟฟา เชน ไฟ
ดับ ไฟลัดวงจร
3.3 หองเรียนขาดส่ิงอํานวยความ
สะดวกในการใชกระแสไฟฟา เชน
ปล๊ักไฟ
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ระดับของปญหา ความชวยเหลือ
ปญหาและอุปสรรค
ในการใชส่ือการสอน

 มาก
ที่สุด มาก

ปาน
กลาง นอย

นอย
ที่สุด ตองการ

ไม
ตองการ

4.  ปญหาและอุปสรรคดานการ
ดานผลิตและจัดหาสื่อการสอน
1.1 ขาดงบประมาณในการผลิตส่ือ

การสอน
1.2 การสนับสนุนของผูบริหาร
1.3 ไมสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณใน

การผลิตส่ือการสอน
1.4 ขาดเวลาในการผลิตส่ือ
     การสอน
1.5 ขาดผูเชี่ยวชาญในการผลิตส่ือ

การสอน
1.6 ไมทราบขาวสารหรือขอมูลของ

ส่ือการสอนใหม ๆ ที่เกิดข้ึน
1.7 ไมรูจักแหลงจําหนายส่ือการสอน

ขอเสนอแนะ  ในการแกไขปญหาการใชส่ือของโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี
………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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ตอนท่ี 2.4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะสําหรับการศึกษารูปแบบในการจัดตั้ง  ศูนยเทคโนโลยี
    การศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย ü ลงในชอง (   ) หนาคําตอบที่ตรงกับขอคิดเห็นของทานมาก
         ที่สุดและแสดงความคิดเห็นของทานลงในชองวางที่กําหนดให

2. ทานคิดวาการใชส่ือการสอนของโรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี อยูในระดับใด
(   ) ดีมาก (   )  ดี (   )  ปานกลาง (   )  พอใช (   ) ควรปรับปรุง

3. ทานมีความตองการใหจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรีใน
ระดับใด
(   )  ตองการมากที่สุด (   )  ตองการมาก (   )  ตองการปานกลาง
(   )  ตองการนอย (   )  ไมตองการ

4. หากมีการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาข้ึนในโรงเรียนพระนารายณ รูปแบบของการบริการ
ควรเปนแบบใด
(   )  แบบศูนยรวมเฉพาะอยาง คือเปนศูนยรวมวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน

 ประเภทตาง ๆ ไวบริการครูผูสอน และนักเรียน สวนงานบริการดานส่ือ
 ส่ิงพิมพนั้น จัดใหเปนหนาที่ของงานหองสมุด

(   )  แบบศูนยบริการส่ือการสอนแบบรวม คือ มีการจัดบริการทั้งส่ืออุปกรณการ
  เรียนการสอน และส่ิงพิมพตาง ๆ จัดรวมไวในศูนยเดียวกัน (สรุปคือ รวม

 งานหองสมุดกับงานส่ืออุปกรณเขาดวยกัน)
5. บุคลากรที่จะปฏิบัติหนาที่ภายในศูนยเทคโนโลยีการศึกษาควรเปนอยางไร

(   ) ครูควรแบงการสอนประจํามาปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการ
(   ) จัดใหมีเจาหนาที่เฉพาะทางมีความรูทางดานเทคโนโลยีการศึกษาใหบริการ
(   ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ …………………………………………………………………………..
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5. ทานคิดวาที่ตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษาโรงเรียนพระนารายณควรเปนอยางไร
(   ) ตั้งอยูในที่ซึ่งเปนศูนยกลางของอาคารเรียน
(   ) ควรตั้งอยูใกลหองสมุดของโรงเรียน
(   ) ควรจัดรวมกับหองสมุดของโรงเรียน
(   ) จัดตั้งเปนหนวยยอยอยูตามอาคารเรียน

6. ทานมีความตองการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ
จังหวัดลพบุรี  เพื่อทําหนาที่ในดานตาง ๆ ในระดับใด

ระดับความตองการ
ความตองการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา มากที่

สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอยที่

สุด
1.  ดานการบริการส่ือการสอน
2.  ดานการผลิตส่ือการสอน
3. ดานอาคารสถานที่ ส่ิงอํานวยความสะดวก
4.  งบประมาณในการดําเนินงานจัดตั้ง
5.  บุคลากรในการดําเนินงาน
6.  การฝกอบรมทางการผลิตส่ือการสอน
7. การเปนแหลงการเรียนรูของผูเรียน ครู –
      อาจารย
8.  เปนแหลงสนับสนุนการเรียนการสอน
9.  การสนับสนุนจากผูบริหาร
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7. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
      โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

7.1 ดานการบริการส่ือการสอนควรเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………..…………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..

7.2 ดานการผลิตส่ือการสอนควรเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

7.3 ดานอาคาร สถานที่ และส่ิงอํานวยความสะดวกในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยี
การศึกษา โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี ควรเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

7.4 ทานคิดวาการจัดเก็บส่ือการสอนในศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียน
พระนารายณ จังหวัดลพบุรีควรเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….

ขอบพระคุณที่ตอบแบบสอบถาม
ผูดําเนินการวิจัย
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นางสาวดารณี  ยอดโพธิ์

งานโสตทัศนศึกษา  ฝายบริการ
โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

โทร. 0 – 3641 – 3111 ตอ 101

“ THE MORE YOU GIVE, THE MORE YOU GET ”

ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดท่ีผูวิจัย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ข

รายชื่อผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

ในการสัมภาษณ
งานวิจัย : เร่ือง การศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

โรงเรียนพระนารายณ   จังหวัดลพบุรี

1.   ผูชวยศาสตราจารย ดร. ประศักดิ์   หอมสนิท
 หัวหนาภาควิชาโสตทัศนศึกษา
 คณะ ครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

2. รองศาสตราจารยสมเชาว  เนตรประเสริฐ
ขาราชการบํานาญ  อดีตอาจารยประจําภาควิชาโสตทัศนศึกษา
 คณะ ครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3. อาจารยวิวัฒนชัย  สุขทัพภ
รองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา และส่ือการศึกษา
 คณะ ครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

4.   อาจารยธงชัย   หงษจร
 ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

      มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ บางนา    กรุงเทพมหานคร

5.   ดร. วิรัตน   คําศรีจันทร
      หัวหนาศูนยศึกษาปฏิบัติการในพื้นที่และพัฒนาประชาคม
      สถาบันพัฒนาการสารธารณสุขอาเซียน  มหาวิทยาลัยมหิดล
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6. ผูศาสตราจารยศักดา  ชูศรี
      ผูชวยผูอํานวยการดานประกันและพัฒนาดานคุณภาพ

สํานักงานพัฒนาเทคนิคศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร

7. อาจารยอภิภู  สิทธิภูมิมงคล
หัวหนากลุมงานเทคโนโลยีการศึกษา     สํานักหอสมุด   มหาวิทยาลัยมหิดล

8. ดร.  อดิศักดิ์  จินดากูล
ศึกษานิเทศก ฯ  หัวหนาหนวยงานศูนยนวัตกรรมและการนิเทศกทางไกล
หนวยศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา

ในการสัมภาษณ
งานวิจัย : เร่ือง การศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

โรงเรียนพระนารายณ   จังหวัดลพบุรี

1.   นายสมยศ   แมนสงวน
อาจารย 3  ระดับ 9
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ   โรงเรียน วชิรธรรมสาธิต   เขต พระโขนง
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

5.   นายดําริ  สังขสุวรรณ
อาจารย 2   ระดับ 7
หัวหนางานโสตทัศนศึกษา   โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย   อําเภอเมือง   จังหวัดสุพรรณบุรี
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6.   นายเจนจบ    นพคุณ

อาจารย 2   ระดับ 7
หัวหนางานโสตทัศนศึกษา   โรงเรียนคงคาราม    อําเภอเมือง   จังหวัดเพชรบุรี

7. นายโกวิทย    มีอารีย
อาจารย 2   ระดับ 7
หัวหนางานโสตทัศนศึกษา   โรงเรียนพรหมานุสรณ    อําเภอเมือง   จังหวัดเพชรบุรี

      8.   นายเจริญ    กรทรวง
            หัวหนาศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา   โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   เขตบางแค
            กรุงเทพมหานคร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ค

ตารางกําหนด วัน เวลา สถานท่ี
ในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา
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ตารางการศึกษารวบรวมขอมูลงานวิจัย
เร่ือง    การศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

     ตอน  การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ดานเทคโนโลยีการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  และหัวหนางาน
    ผูปฏิบัติงานศูนยเทคโนโลยีการศึกษา,ศูนยโสตทัศนศึกษา  ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษา

วัน  เดือน  ป ภาคเชา ( 09.00-12.00 น.) ภาคบาย ( 13.00 – 16.00 น.)
20 ก.ย. 2545 อาจารยธงชัย   หงษจร

ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

-

27 ก.ย. 2545 อาจารยอภิชาติ  พุทธเจริญ
หัวหนาหนวยศึกษานิเทศก
กรมสามัญศึกษา  จังหวัดสระบุรี

อาจารยอภิภู  สิทธิภูมิมงคล
หัวหนากลุมงานเทคโนโลยี
การศึกษาสํานักหอสมุด
ม.มหิดล  ศาลายา

2 ต.ค. 2545 อาจารยดําริ  สังขสุวรรณ
อาจารย 2  ระดับ 7
หัวหนางานโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
อําเภอเมือง   จังหวัดสุพรรณบุรี

อาจารยดําสุนทร   เปยปน
อาจารย 2  ระดับ 7
หัวหนางานโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนสงวนหญิง
อําเภอเมือง
จังหวัดสุพรรณบุรี

3  ต.ค. 2545 ดร.วิรัตน  คําศรีจันทร
หัวหนาศูนยศึกษาปฏิบัติการในพื้นที่และ
พัฒนาประชาคม  สถาบันพัฒนาการ
สาธารณสุขอาเซียน ม. มหิดล  ศาลายา

-
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วัน  เดือน  ป ภาคเชา ( 09.00-12.00 น.) ภาคบาย ( 13.00 – 16.00 น.)
4  ต.ค. 2545 ดร.อดิศักดิ์    จินดานุกูล

หัวหนาศูนยนวัตกรรมและ
การนิเทศทางไกลกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร

ผศ.ศักดา   ชูศรี
รองผูอํานวยการสํานักพัฒนา
เทคนิคศึกษา   สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร

8 ต.ค. 2545 อาจารยพรพรรณ  อนะมาน
อาจารย   3   ระดับ  8
หัวหนางานโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร

อาจารย ม. เจริญ  กรทรวง
หัวหนาศูนยเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
เขตบางแค
กรุงเทพมหานคร

9 ต.ค. 2545 อาจารยสมยศ   แมนสงวน
อาจารย 3   ระดับ 9
หัวหนาศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  เขตพระโขนง
กรุงเทพมหานคร

-

10 ต.ค. 2545 อาจารยเจนจบ    นพคุณ
อาจารย 2  ระดับ 7
หัวหนางานโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนคงคาราม
อําเภอเมือง   จังหวัดเพชรบุรี

อาจารยโกวิทย    มีอารีย
อาจารย 2  ระดับ 7
หัวหนางานโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนพรหมานุสรณ
อําเภอเมือง   จังหวัดเพชรบุรี
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ภาคเชา-ภาคบาย
( 09.00 – 13.30 น. )

ผูชวยศาสตราจารยดร.ประศักดิ์  หอมสนิท   หัวหนาภาควิชา
โสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
รองศาสตราจารยสมเชาว    เนตรประเสริฐ
ขาราชการบํานาญ   อดีตอาจารยประจําภาควิชาโสตทัศนศึกษา
คณะครุศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร

17  ต.ค. 2545

อาจารยวัฒนชัย  สุขทัพภ
รองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา     ศึกษาคณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กรุงเทพมหานคร 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ง

แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก จ

แบบประเมินรูปแบบในการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี

โดยผูบริหาร ครูผูสอนโรงเรียนพระนารายณ
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เรื่อง  การศึกษารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี

นางสาวดารณี  ยอดโพธิ์
ผูศึกษา

" โปรดสงแบบสอบถามกลับคืนภายในวันท่ี  16  มีนาคม  2546
ณ งานโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนพระนารายณ

แบบประเมินรูปแบบศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
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เร่ือง  การศึกษารูปแบบในการจัดต้ังศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียนพระนารายณ
        จังหวัดลพบุรี

ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
หมายถึง  ศูนยกลางสําหรับการใหบริการเทคโนโลยีการศึกษา  เพื่อใหการบริการเกิดประโยชนสูง

สุดตอทุกฝาย / หมวดวิชา  ของโรงเรียนพระนารายณ  โดยใหมีการดําเนินงานในดานการบริหารจัดการ
ดานการผลิต และดานบริการ  โดยกําหนดนโยบายการบริหารจัดการใหคําปรึกษา   แนะนําการผลิต  และ
ใชส่ือการศึกษาแกผูมาขอใชบริการศึกษา  และติดตามพัฒนาการความกาวหนาของเทคโนโลยี  เพื่อนํามา
พัฒนา และประยุกตใชภายในศูนย  ดําเนินการฝกอบรม และดูงานดานเทคโนโลยีการศึกษา  ประชา
สัมพันธ  เผยแพรการใหบริการ และประเมินผล  การวิจัยการใชบริการ  สํารวจเจตคติผูใชบริการเปนแหลง
รวมของเคร่ืองมือโสตทัศนูปกรณ  ส่ือทางดานเทคโนโลยีการศึกษาทุกประเภท  เพื่อใหบริการศึกษา
สัมพันธ  เผยแพรทุกรูปแบบของโรงเรียนพระนารายณ

คําชี้แจง
1. แบบประเมินชุดนี้เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระนารายณ  ที่มีตอรูปแบบ

ในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี
2. ความคิดเห็นของทานจะนําไปสูการกําหนดรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา 

โครงสรางการบริหารจัดการ  การบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา  โรงเรียนพระนารายณ
จังหวัดลพบุรี  ที่ตรงกับความตองการของทาน

3. โปรดใสเคร่ืองหมาย üหรือขอความลงในชองตามระดับความคิดเห็นของทาน
4. ขอความกรุณาทานอานคําถามใหชัดเจน และกรุณาตอบใหครบถวนทุกขอ
5. แบบประเมินชุดนี ้ แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

       โรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ

       จังหวัดลพบุรี

แบบประเมินรูปแบบศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
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ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
1. เพศ ¦  ชาย ¦  หญิง
2. อายุ ¦  นอยกวา  25  ป ¦  25 – 35 ป

¦  36 – 45  ป ¦  มากกวา 45 ป
3. ประสบการณการสอนในโรงเรียนพระนารายณ  จังหวัดลพบุรี
¦ นอยกวา 1 ป ¦  1 – 5 ป ¦  6 – 10 ป
¦ 11 – 15 ป ¦  16 – 20 ป ¦  มากกวา 20 ป

4. ระดับการศึกษาสูงสุดของทาน
¦  ปวช. ¦  อนุปริญญา / ปวส. ¦  ปริญญาตรี
¦  ประกาศนียบัตรบัณฑิต ¦  ปริญญาโท ¦  สูงกวาปริญญาโท

5. ตําแหนงและหนาที่ความรับผิดชอบในงาน
¦ ฝายบริหาร / ผูอํานวยการ / ผูชวยผูอํานวยการ
¦ หัวหนาฝาย / หัวหนาหมวดวิชา / หัวหนางาน
¦ ศูนยการเรียน / แหลงเรียนรู
¦ ครูผูสอน
¦ เจาหนาที ่/ พนักงาน

6. จํานวนคาบที่ทานสอนในแตละสัปดาห
¦ นอยกวา 5 คาบ ¦  5 – 10 คาบ
¦ 11 – 15  คาบ ¦  16 – 20 คาบ
¦ มากกวา  20  คาบ ¦  ไมมีชั่วโมงสอน

7. ทานเคยไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการผลิต และการใชส่ือการสอนหรือไม
¦ เคย  โประระบ ุ…………………………………………………………………………..
¦ ไมเคย
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

  โรงเรียนพระนารายณ จังหวัดลพบุรี
  ทานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ

ตามประเด็นตอไปนี้อยางไรบาง (โปรดใสเคร่ืองหมาย üลงในชองระดับความเหมาะสมที่ตรงกับความคิด
เห็นของทาน) ซึ่งประกอบดวย 13 ประเด็น

ประเด็นท่ี 1 วิสัยทัศน – พันธกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ
ระดับความเหมาะสมรายละเอียด

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
วิสัยทัศน
1.1 มุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาดาน
       เทคโนโลยี มีระบบการบริหารจัดการ
       บริการที่ดีเยี่ยม
พันธกิจ
1.2 “สงเสริมการผลิตส่ือการสอน บริการ

ใหคําปรึกษาแนะนํา การใชส่ือโสต
ทัศนูปกรณตาง ๆและเผยแพรขอมูล
ขาวสารดานเทคโนโลยีการศึกษาให
แกครู นักเรียน และชุมชน “

          ประเด็นท่ี 2  รูปแบบการจัดตั้งและภารกิจของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
                         โรงเรียนพระนารายณ

ระดับความเหมาะสมรายละเอียด
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

รูปแบบการจัดตั้ง
2.1 รูปแบบการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการ
      ศึกษา เปนศูนยรวมเฉพาะอยาง หรือ
      ศูนยรวมแบบเอกภาพ มีลักษณะ
      เอกเทศ เปนที่รวบรวมส่ือ  โสตทัศนู-
      ปกรณการสอนประเภทตาง ๆ โดย
      แยกกับงานหองสมุด มีอาคาร แยก
      เปนเอกเทศ
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ระดับความเหมาะสมรายละเอียด
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

2.2 ภารกิจของศูนยเทคโนโลยี
     การศึกษา
1. งานนโยบายและแผนงานกําหนดแผน

ปฏิทินงานระยะส้ัน    และระยะ ยาว
2. ประสานงานภายในและภายนอกศูนย

เทคโนโลยีการศึกษา
3. งานบริการส่ือ อุปกรณการสอน
4. งานจัดศูนยศึกษาดวยตนเอง    (Self-

Learning Center) บริการใหกับครู
นักเรียน

5. งานจัดเก็บดูแล ซอมบํารุงส่ือ อุปกรณ
การสอนในสภาพที่พรอมใชงาน

6. งานผลิต จัดหาส่ือ อุปกรณการสอน
7. งานวิจัยและพัฒนาส่ือการสอน เชน

การประกวดส่ือ นเิทศกติดตาม
ประเมินผลการใช

8. งานสงเสริมและฝกอบรมใหครูผูสอน
สามารถผลิตส่ือการสอนไดเอง และ
เคร่ืองมือโสตทัศนูปกรณใหเปน
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ประเด็นท่ี 3 โครงสรางองคกร ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ

3.1 แผนผังโครงสรางการบริหาร

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

ผูบริหารโรงเรียน

หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

คณะกรรมการท่ีปรึกษา

งาน  ฯ งาน  ฯ งาน  ฯ งาน  ฯงาน  ฯงาน  ฯ

ฝายวิชาการ ฝายธุรการ ฝายบริการ ฝายปกครอง
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3.2 แผนผังโครงสรางองคกรการปฏิบัติงาน ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

             แผนงาน           ยืม-คืน       สํารวจความ   ใหความรู            คนควา      เผยแพรขาวสาร
             ประสานภาย           ทะเบียนรายช่ือ       ตองการของ งานฝกอบรม        นวัตกรรม      ขอมูลแกบุคลากร 
             นอก           ส่ือ/อุปกรณ       ผูสอน              การวิจัย      และบุคคลภายนอก
             ทะเบียน           ส่ือวัสด ุ                 จัดหา จัดซ้ือ          จัดนิทรรศการ     หาประสิทธิ          สรางระบบเครือขาย
             วัสดุ-ครุภัณฑ         โสตทัศนูปกรณ       สําหรับการผลิต     ปายนิเทศของ     ภาพส่ือ     กับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
             พัสด-ุการเงิน          ส่ืออิเลคทรอนิกส    ส่ิงอํานวยการ        เทคโนโลยี           เผยแพรองค         แลกเปล่ียนขาวสารของ

         ศูนยเรียนรู      ผลิต  ศึกษาดูงาน         ความรูความ        กิจกรรมเครือขาย
         ดวยตนเอง            จัดผลิต/สําเนา       สงเสริมกิจ            กาวหนาของ
        (SelF-learning       ส่ือ  กรรมชุมนุม         เทคโนโลยีการ
         Center)     ยืมส่ือจาก                                        ศึกษา(ผลงาน
         หองประชุม/    ภายนอก
          หองเรียนรวม     ประเมิน
         ซอมบํารุง              คุณภาพส่ือ
         สถิติการใช

ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

รองหัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

งานผลิต /
จัดหา

งานสง
เสริม

ฝกอบรม

งานวิจัย
พัฒนาส่ือ

งานประชา
สัมพันธ

งานบริการ‘งานธุรการ
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ประเด็นท่ี 4 บุคลากรท่ีดําเนินการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา   โรงเรียนพระนารายณ

ระดับความเหมาะสมรายละเอียด
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

การจัดบุคลากร
4.1 มีคณะกรรมการอํานวยการศูนย
      เทคโนโลยีการศึกษา และคณะ
      กรรมการฝายปฏิบัติงานที่ไดจาก
      ตัวแทนจากหมวดวิชาที่สมัครใจ มี
      ความสามารถ มีจิตใจบริการ
      (Service Mind)
4.2 คุณลักษณะของบุคลากร
  1. เปนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี
      การศึกษา
   2. เปนผูมีความสามารถดานเทคโนโลยี
      คอมพิวเตอร
  3. เปนผูมีความรูความสามารถดาน
      อิเลคทรอนิคส ไฟฟา ถายภาพ ถาย
      วีดิทัศน
  4.  เปนผูมีความสามารถดานศิลปกรรม
  5. ไดจากครูผูสอนที่มีความสามารถ
      สมัครใจทํางานและมีใจรักการบริการ
 4.3 บุคลากรฝายปฏิบัติงานของศูนย
      เทคโนโลยีการศึกษา ประกอบดวย
      1.  หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

2. รองหัวหนาศูนยเทคโนโลยีการ
      ศึกษา
3. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
4. เจาหนาทีธุ่รการ การเงิน
5. เจาหนาที่ใหบริการยืม-คืน ส่ือ-

โสตทัศนูปกรณ
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ระดับความเหมาะสม

รายละเอียด มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
6. เจาหนาที่ใหบริการประจําศูนย
      การศึกษาดวยตนเอง
7. เจาหนาที่คอมพิวเตอร
8. ชางบันทึกภาพ
9. ชางศิลป, กราฟค
10. ชางเทคนิค (ดูแลติดตั้งอุปกรณ)
11. นักการภารโรง พนักงานขับรถ

หนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร
4.4 หัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

1. เปนหัวหนางาน ที่ปรึกษา และ
บริหารงานภายในศูนยเทคโนโลยี

      การศึกษา
2. กําหนดแผนงาน นโยบายรวมกัน

ทุกฝาย
3. กําหนดบทบาทหนาที่ของ

บุคลากรภายในศูนยฯ
4. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ

บุคลากร
5. จัดหางบประมาณสําหรับศูนยฯ

เพื่อการดําเนินงาน
6. เสนอผลงานและความกาวหนา

กับผูอํานวยการโรงเรียน และ
บุคคลทั่วไป

4.5 รองหัวหนาศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
      1.  ปฏิบัติงานรวมกับหัวหนาศูนยฯ

2. ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาศูนยฯ
เมื่อหัวหนาศูนยฯ  ไมอยู หรือ
ไปราชการ
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ระดับความเหมาะสมรายละเอียด
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

4.6 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา/ผูผลิตส่ือ
การเรียนการสอน

1.   ผลิตส่ือกราฟค
2. ผลิตส่ือวีดิทัศน สไลด ภาพนิ่ง

วิทยุ
3. ผลิตส่ืออิเลคทรอนิกส การนํา

เสนองาน รวมกับเจาหนาที่
คอมพิวเตอร

4. ใหคําปรึกษา แนะนําการผลิตส่ือ
และวิธีใชส่ือ  อุปกรณ

       5.  ซอมบํารุงส่ือ อุปกรณการสอน
4.7 เจาหนาทีธุ่รการ – การเงิน

1. งานหนังสือเขา – ออกและตอบ
จดหมาย

  2.  งานจัดซื้อ – จัดจาง งานพัสดุ
4.8หนาที่ใหบริการยืม – คืนส่ือ

    1. จัดบริการยืม – คืนส่ืออุปกรณ
           การสอน
         2. จัดเก็บส่ืออุปกรณการสอน

        3. จัดทะเบียนรายชื่อส่ือ
      อุปกรณการสอน

  4.   จัดทําเอกสารแนะนําส่ือ –
        อุปกรณการสอน

        5.  ทําหนาที่ประสานงานระหวาง
             งานผลิตส่ือกับผูขอรับบริการ
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รายละเอียด มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
4.9 เจาหนาที่คอมพิวเตอร

1. ผลิตส่ืออิเลคทรอนิกสรวมกับ
เจาหนาที่ผลิตส่ือการเรียนการ

       สอน
2. จัดหาส่ืออุปกรณที่นักเรียนและ
      ครูผูสอนตองการ

       3.  ซอมบํารุงส่ือใหใชไดอยูเสมอ
4.   แนะนํารายชื่อส่ือการสอนและวิธี
     ใชส่ือเพื่อประกอบการสอน

5. ผลิตและดัดแปลงส่ือใหเหมาะกับ
      สภาพการใช
6. ทดสอบมาตรฐานส่ือการสอน
      กอนนําไปใช

4.10 นักการภารโรง
1. อํานวยความสะดวกในการ

               ขนยายส่ืออุปกรณการสอน
2. ดูแลรักษาความสะอาดภายใน
      ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
3. ดูแลส่ิงกีดขวางหรือส่ิงที่กอให
      เกิดอันตรายกับผูเขารับบริการ
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ประเด็นท่ี 5 ระบบและประเภทการใหบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

       โรงเรียนพระนารายณ

ระดับความเหมาะสมรายละเอียด
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

ระบบการใหบริการของ
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
5.1 จัดระบบการใหบริการข้ันตอนเดียว
      (One Stop Service) มีเจาหนาที่
      รับงานในสวนหนาจุดเดียว
5.2 จัดในรูปของศูนยการศึกษาดวยตน
      เอง(Self-LearningCenter)
ประเภทการใหบริการของศูนย
เทคโนโลยีการศึกษา
5.3 บริการการใหคําปรึกษา
1.  บริการใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ
      ผูใชบริการโสตทัศนูปกรณทุกชนิดที่มี
      อยูภายในศูนย
2.  บริการใหคําแนะนําชวยเหลือในดาน
      การผลิตส่ือการสอนแกครูผูสอน ผูใช
      บริการ
5.4  บริการ -  ยืมคืน
1. จัดทําระเบียบ วิธีการ ยืมส่ือ อุปกรณ
       และใชบริการของศูนยฯใหทุกทานถือ
       ปฏิบัติ
2.  บริการยืม – คืน ส่ือประเภทเคร่ืองมือ
      (Hard ware) และส่ือวัสดุ (Software)
4.  จัดใหมีเจาหนาที่ชวยเหลือในการใช
      โสตทัศนูปกรณแกครูผูสอน
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ระดับความเหมาะสมรายละเอียด
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

5.5 บริการดานการผลิต
1. บริการผลิตภาพถาย ภาพสไลด

ทางการศึกษา

2.  บริการผลิตและบันทึกวีดิทัศนเพื่อ
      การศึกษา

 3.  บริการบันทึกเสียงทางการศึกษา
4.   บริการสําเนาส่ือการสอนประเภท
       ภาพสไลด วีดิทัศน และเทปบันทึก
       เสียง
5.6 บริการดานการพัฒนา – ฝกอบรม
   1. จัดอบรมการใชโสตทัศนูปกรณใหแก
        ครูผูสอน ผูใชบริการ
   2. จัดทําคูมือแนะนําการใชโสต-
        ทัศนูปกรณไวบริการ
  3.  จัดทําเอกสารเผยแพรส่ือการสอน
        ใหม ๆ ใหครูผูสอน ผูใชบริการได
        ทราบ
  4.   สนับสนุนกิจกรรมนอกเวลาของครู
        ผูสอน นักเรียน โดยส่ือ โสต-
        ทัศนูปกรณตาง ๆ ของศูนย
   5. จัดฝกอบรมการผลิตส่ือการสอน,
        เทคนิควิธีการสอน และนวัตกรรม
        ใหม ๆ แกครูผูสอน
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ประเด็นท่ี 6 ประเภทสื่อท่ีใหบริการของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ

ระดับความเหมาะสมรายละเอียด
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

6.1 ส่ือประเภทเคร่ืองมือ (Hardware)
      และส่ือวัสดุ (Software)
6.2 ส่ืออิเลคทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร,
      อินเทอรเนต, E- Learning, CAI     
6.3 ส่ือทางไกล – ทางใกล เชน การศึกษา
      ทางไกลผานดาวเทียม รายการโทร-
      ทัศน เพื่อการศึกษา (E.T.V.), รายการ
      จาก U.B.C.
6.4 ส่ือในทองถิ่นและส่ือบุคคล
6.5 ส่ือที่ครูผูสอน และนักเรียนผลิตเอง
6.6 ส่ือรวมสมัย

ประเด็นท่ี 7 สถานท่ีตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ

ระดับความเหมาะสมรายละเอียด
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

7.1 ตั้งอยูบริเวณสวนกลางของโรงเรียน
      แตอยูไกลจากส่ิงรบกวน เชน เสียง,
      กล่ิน และสะดวกตอการติดตอการให
      บริการ, การขนยายอุปกรณ
7.2 มีความปลอดภัยและมีระบบไฟฟาที่
      ควบคุมได
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ประเด็นท่ี 8 การจัดพื้นท่ีใชสอยของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ

ระดับความเหมาะสมรายละเอียด
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

การจัดพื้นท่ีภายในศูนยเทคโนโลยีการ
ศึกษา
8.1 มีพื้นที่บริการสวนหนาในการตอนรับ
     ติดตอสอบถาม  ประชาสัมพันธ
8.2 มีสวนพื้นที่การบริหารงาน

8.3 มีสวนพื้นที่บริการยืม – คืนส่ือ
      โสตทัศนูปกรณ
8.4 มีพื้นที่สําหรับส่ิงอํานวยความสะดวก
      ในการผลิตส่ือ เชน หองบันทึกเสียง
      หองผลิตรายการ หองเตรียมงาน
8.5 มีสวนพื้นที่ในการซอม และบํารุง
      รักษาส่ือ – โสตทัศนูปกรณ
8.6 มีสวนพื้นที่การศึกษาคนควา เรียนรู
      เปนรายบุคคล และรายกลุม
8.7 มีสวนพื้นที่การคนควา และสืบคน
      ดวยระบบคอมพิวเตอร
8.8 มีสวนพื้นที่จัดนิทรรศการและ
      ปายนิเทศ
8.9 มีสวนพื้นที่การฝกอบรม ประชุม
      สัมมนาทางวิชาการ
8.10มีสวนพื้นที่บริการใหคําแนะนํา
       ปรึกษาในการผลิต การใชส่ือ
       อุปกรณ    (  คลินิคส่ือ )
8.11 มีพื้นที่จัดเก็บส่ือ-โสตทัศนูปกรณ
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ประเด็นท่ี 9 วิธีการคัดเลือกจัดหาวัสด ุอุปกรณ และสื่อการศึกษาของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
                โรงเรียนพระนารายณ

ระดับความเหมาะสมรายละเอียด
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

9.1 สําเนา จัดซื้อ และผลิตเอง
9.2 สอดคลองกับหลักสูตร และเนื้อหา
      วิชา
9.3 คุณภาพของส่ือไดมาตรฐานเปนที่
      ยอมรับ
9.4 ใชประโยชนในวัสดุ อุปกรณ และส่ือ
      ไดอยางคุมคา
9.5 มีความแข็งแรงทนทาน และงายตอ
      การใช
9.6 สะดวก ปลอดภัยในการใชงาน งาย
      ตอ การบํารุงรักษา และการซอมแซม

ประเด็นท่ี 10 การประเมินคุณภาพสื่อ – อุปกรณการศึกษา ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
                  โรงเรียนพระนารายณ

ระดับความเหมาะสมรายละเอียด
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

10.1 มีคณะกรรมการที่ไดจากตัวแทนของ
        หมวดวิชาเปนผูประเมิน โดยใช
        เกณฑมาตรฐานของกรมวิชาการ
        และผูทรงคุณวุฒิรวมตัดสิน
10.2 ผลการวิจัยส่ือ และประกวดส่ือ
10.3 ผูใชส่ือเปนผูประเมิน
10.4 ดูจากสถิติการใชส่ือ
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ประเด็นท่ี 11 แหลงงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน ของศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
                  โรงเรียนพระนารายณ

ระดับความเหมาะสมรายละเอียด
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

11.1 งบประมาณแผนดิน
11.2 เงินบริจาคของผูมีจิตศรัทธา
11.3 เงินสนับสนุนจากสมาคม, หนวย
        งาน, บริษัท, รานคาตาง ๆ
11.4 เงินจากการหารายได เชน จัดฝก
        อบรม, จัดกิจกรรมการกุศล, การจัด
        จําหนายส่ือ

ประเด็นท่ี 12 การประชาสัมพันธศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ

ระดับความเหมาะสมรายละเอียด
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

12.1 ประชาสัมพันธผานส่ือมวลชน
12.2 ประชาสัมพันธโดยใชส่ือส่ิงพิมพ เชน
        แผนพับ ใบปลิว
12.3 ประชาสัมพันธผานส่ือบุคคล
12.4 ประชาสัมพันธผานโรงเรียนในชุมชน
12.5 ประชาสัมพันธผานส่ืออิเลคทรอนิกส
        เชน การทํา Homepage
12.6 ประชาสัมพันธโดยการจัดกิจกรรม
        เชน นิทรรศการ, การประกวดส่ือ,
        การเยี่ยมชมศูนยฯ
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ประเด็นท่ี 13 การประสานความรวมมือระหวางศูนยเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนพระนารายณ

        กับหนวยงาน / สถาบันอ่ืน ๆ

ระดับความเหมาะสมรายละเอียด
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด

13.1 ติดตอประสานงานไปยังศูนย
        เทคโนโลยีการศึกษา หรือหนวยงาน
        อ่ืน ๆ
13.2 รวมประชุม สัมมนา อบรม กับ
        หนวยงานอ่ืน ๆ
13.3 จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อ
        สรางเครือขายระหวางศูนย
        เทคโนโลยีการศึกษา

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา
 ทานมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีการศึกษา ของโรงเรียนพระนารายณอยางไร

บาง (โปรดใหความคิดเห็น)
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

ขอบพระคุณเปนอยางสูง
ที่กรุณาตอบแบบประเมินประกอบการวิจัยชุดนี้อยางครบถวนสมบูรณทุกขอ

นางสาวดารณี  ยอดโพธิ์
ผูวิจัย
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