บทที่ 1
บทนํา
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การพัฒนาประเทศจะสําเร็จดวยดีขึ้นอยูกบั ปจจัยหลายประการ ที่สําคัญที่สุดประการหนึ่ง
คือการศึกษา การศึกษามีหนาที่พัฒนาคนเพื่อไปพัฒนาประเทศ การที่จะพัฒนาประเทศใหไดผล
ตามที่วางไวยอ มขึ้นอยูกับคุณภาพของประชากรของประเทศเปนสําคัญ ประชากรที่มีคุณภาพสูงคือ
ผูที่มีการศึกษาสูง มีความรู ทักษะและความสามารถที่จะนําความรูที่มีไปใชในการปฏิบัติงานอาชีพ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาจึงเปนหัวใจของการพัฒนา นั่นคือ การศึกษาเปนพื้นฐานของ
ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ
ระบบการศึกษาในปจจุบันมีบทบาทสําคัญในการกอใหเกิด “สังคมเรียนรู (Knowleadge
society)” ซึ่งเปนวิถีชีวิตของคนในสังคม ตองมีความใฝรูอันนําไปสู “สังคมแหงความคิด (Thinking
society)” เพราะในอนาคตการวัดความเจริญทางสังคมจาก อัตราการรูคิด (metal literacy rate) และ
อัตราการรูจักเรียนรูดวยตนเองของคนในสังคมมากกวาการที่จะวัดจากอัตราการรูหนังสือเพียงอยาง
เดียว ดังนั้นจะเห็นไดวาสังคมที่มีความเจริญแลว ระบบการศึกษาตองทําหนาที่เปนตัวกลางในการ
คัดแยกคน เพื่อเขาสูการศึกษาที่สัมพันธกับอาชีพในอนาคต อันเปนการแสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางสังคมมนุษยกับระบบการศึกษายอมเปนสิ่งที่มีความสัมพันธกนั อยางแทจริง (ประกายทิพย
โภคสวัสดิ์, 2545)
ปจจุบันทัว่ โลกใหความสําคัญกับการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and Communication Technology: ICT) เพื่อนํามาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา
ประเทศทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา ซึ่งความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารโทรคมนาคม ไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว กอใหการปฏิรปู การศึกษา ซึ่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดสนับสนุนใหมกี ารสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษาและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการพัฒนาการศึกษา
สงผลให
อาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของทางการศึกษาตองหันมาคิดคนนวัตกรรมตางๆ
เพื่อชวยในการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ (สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, 2545) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) จึงเปนเครื่องมือที่มีพลานุภาพสูงในการชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
เชน ชวยนําการศึกษาใหเขาถึงประชาชน สงเสริมการเรียนรูตอเนื่องระบบโรงเรียนและการเรียนรู
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ตามอัธยาศัย ชวยจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ ชวยเพิ่มความรวดเร็วและความ
แมนยําในการจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การเก็บรักษา และการเรียกใชในกิจกรรมตางๆ
ในงานจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชเทคโนโลยีเพื่อชวยการเรียนการสอน
จากคํากลาวทีว่ า “ถาเราใหปลา เขากินอิม่ ไดเพียงมื้อเดียว ถาเราสอนวิธีหาปลา เขาจะหา
ปลารับประทานไดเองตลอดชีวิต” (Give a man a fish and he can eat for a day. Teach a man to fish
and he can eat for the rest of his life) จะเห็นไดวาการสอนวิธีการเรียนรูและการแสวงหาความรูม ี
ความสําคัญยิ่งกวาการใหความรู เพราะจะชวยใหผูเรียนสามารถหาความรูใหมๆ และสามารถแกไข
ปญหาเฉพาะหนาได การศึกษาหาความรูดวยตนเองจึงมีความสําคัญยิ่งตอการเรียนทุกระดับ เปน
การพัฒนาคนใหเปนคนที่มคี ุณภาพของสังคมและประเทศชาติในยุคเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา
เศรษฐกิจแหงภูมิปญญาและการเรียนรู (Knowledge-based Learning Economy) (น้ําทิพย วิภาวิน,
2546) ซึ่งจากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศดังที่เกริ่นมาขางตน เทคโนโลยีสารสนเทศ
จึงมีบทบาทตอระบบการศึกษาและวิธีการเรียนการสอนที่ทําใหเกิดแนวทางใหมที่เปลี่ยนแปลงไป
จากการศึกษารูปแบบเดิมดังนี้
1) บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอวิธีการเรียนการสอน ผูเรียนจะเรียนเมื่อ
ตองการเรียนเทานั้น กลาวคือ ผูเรียนสามารถเลือกวิชา เวลา สถานที่ ไดตามความสนใจ โดยไมตอ ง
มีตารางเรียน ไมจําเปนตองเขาชั้นเรียน และสามารถเลือกศึกษาตามเรื่องที่ตนอยากรู ซึ่งอาจเลือก
เรียนดวยตนเองเพียงลําพัง หรือเรียนรูพรอมๆ กับผูอื่นที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันก็ได ลักษณะ
การเรียนรูจะเปนการเรียนรูด วยตนเอง จากแหลงความรูตางๆ ทั่วโลกโดยไมมีขดี จํากัดดานเวลา
และสถานที่ เพราะผูเรียนสามารถเขาถึงขอมูลไดจากเครื่องคอมพิวเตอรดวยระบบออนไลนทั่วโลก
และการเรียนรูจ ะเปนการเรียนรูตลอดชีวิต กลาวคือ รูปแบบการเรียนรู และเปาหมายของการศึกษา
ไดเปลี่ยนไปจากเดิมกลาวคือ
ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาและมีอาชีพแลวยังสามารถเรียนรูศึกษา
เพิ่มเติมในสาขาที่สัมพันธกับหนาที่การงานที่ตนปฏิบัติในการนํามาสูการพัฒนางาน พัฒนาคน
และพัฒนาสังคมดวย
2)
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอบทบาทของครูผูสอน โดยครูผูสอน
เปรียบเสมือนที่ปรึกษา กลาวคือ หนาที่และบทบาทของครูผูสอนจะเปลี่ยนจากการบรรยายหนาชัน้
เรียนเพียงอยางเดียวมาเปนการกลาวนําเขาสูบทเรียนและทําหนาที่เปนเพียงผูแนะนําใหคําปรึกษา
และแกปญหาใหแกผูเรียนเทานั้น และการติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนกับครูผูสอนสามารถติดตอ
ผานเครือขายคอมพิวเตอรโดยไมจาํ เปนตองอยูในชัน้ เรียนเสมอไป รูปแบบการเรียนการสอนจึง
เปนแบบสวนบุคคลมากยิ่งขึ้น
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จากแนวโนมและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอระบบการศึกษาและวิธีการ
สอนดังที่กลาวขางตน สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ก็ไดใหความสนใจที่จะนําความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาในสถาบัน ซึ่ง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรโดยประกอบดวยโปรแกรมวิชา 8 โปรแกรมคือ โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร
จิตวิทยา และบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ก็ไดสนองนโยบายสถาบันเชนกันในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยแกปญหาในดานการเรียนการสอน
อันเนื่องจากการขยายตัวของ
สถาบัน จํานวนของนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ลักษณะการเรียนการสอนกับนักศึกษากลุมใหญ อาจารย
มีจํานวนจํากัด มีปญหาดานสถานที่ ไมมีหองเรียนทีเ่ พียงพอและเหมาะสมสําหรับนักศึกษาจํานวน
มาก ดังนัน้ ผูวจิ ัย จึงคิดวา มีความจําเปนตองศึกษาสื่อเทคโนโลยีเทคสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งมี
ลักษณะที่เนนการเรียนดวยตนเอง โดยไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ (Anywhere&Anytime)
โดยการเรียนรูผ านสื่อตางๆ อาทิ บทเรียนออนไลน (E-learning) บทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอน
(Computer-Assisted Instruction: CAI) สื่อประสม (Multimedia) การจัดการเรียนการสอนทางไกล
(Video- Conference) และการสืบคนขอมูลจากออนไลนรูปแบบตางๆ เปนตน ซึ่งสื่อเหลานี้นาจะ
ชวยตอบสนองการเรียนรูของผูเรียนที่มีความแตกตางระหวางบุคคลและชุมชน ชวยแกปญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรและผูเชีย่ วชาญ ตลอดจนแกปญหาความไมเพียงพอของหองเรียนและขอจํากัด
ดานเวลา โดยนําเอาสื่อชวยสอนมาใช
ดังนั้นการศึกษาเรื่องการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพือ่ การเรียนรูดว ย
ตนเอง ซึ่งจะศึกษาเกีย่ วกับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เจตคติ ความตองการและปญหาการ
นําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใช เพื่อการเรียนรูดว ยตนเอง ของโปรแกรมวิชาตางๆ
ใน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวนดุสิต จึงนับเปนสิง่ สําคัญที่ตองเรง
ดําเนินการ
เพื่อเปนแนวทางและการกําหนดนโยบายดานการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพของผูเรียนและการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนที่สามารถสงเสริม
ความรู และการพัฒนาตนเองตามความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งตอบสนองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 66 ที่มุงเนนใหผูเรียนมีความรู และทักษะเพียงพอที่จะใช
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวติ และที่สําคัญ
ใหผูเรียนมีความสุขกับการศึกษาในยุคสังคมสารสนเทศ ภายใตปรัชญาสถาบันที่วา “เทคโนโลยี
กาวไกล อยูทไี่ หนก็เรียนได ภายใตมาตรฐานเดียวกัน”
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
2) เพื่อศึกษาเจตคติตอการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใชสําหรับการเรียนรู
ดวยตนเองของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
3) เพื่อศึกษาความตองการสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสําหรับการเรียนรูด วยตนเอง
ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
4) เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

3. ขอบเขตของการวิจัย
1) ประชากรในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด แ ก นั ก ศึ ก ษาโปรแกรมวิ ช าภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ
ภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ ภาษาฝรั่ ง เศสธุ ร กิ จ นิ ติ ศ าสตร รั ฐ ประศาสนศาสตร จิ ต วิ ท ยา และ
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวน
ดุสิต ปการศึกษา 2546
2) กลุมตัวอยางในการวิจัย ขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรของ Yamane ซึ่งขนาดกลุมตัวอยาง
ประมาณ 373 คน และกําหนดกลุมโดยคิดเทียบสัดสวน

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรูด วยตนเองของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ตัวแปรที่ศึกษา
ประกอบดวย
1 ) ตัวแปรตนไดแก สถานภาพของนักศึกษา
2) ตัวแปรตาม แบงเปน 2 สวน คือ สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูของ
นักศึกษา เจตคติตอการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใชเพื่อการเรียนรูดว ยตนเอง
ความตองการในการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใชเพื่อการเรียนรูด วยตนเอง
ปญหาและอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
แผนภาพกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 1
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ตัวแปรตน
สถานภาพของกลุมตัวอยาง
- เพศ
- อายุ
- โปรแกรมวิชาที่ศึกษา
- ระดับการศึกษา

ตัวแปรตาม
- สภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูของ
นักศึกษา
- เจตคติตอการนําสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษามาใชเพื่อ
การเรียนรูดวยตนเอง
- ความตองการในการนําสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษามาใชเพื่อการเรียนรูดวย
ตนเอง
- ปญหาและอุปสรรคในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

5. ขอตกลงเบื้องตน
กลุมตัวอยางทีต่ อบแบบสอบถาม
เปนนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร จิตวิทยา และ
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวน
ดุสิต ปการศึกษา 2546 และตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงโดยปราศจากอคติโดยขอมูลที่ได
จากแบบสอบถามถือวาเปนขอมูลที่เปนจริง

6. คํานิยามศัพทเฉพาะ
1) เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา หมายถึ ง สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ป ระเภทต า งๆ อาทิ
คอมพิวเตอร วิทยุกระจายเสียง โทรทัศนการศึกษา ดาวเทียมสื่อสาร เพื่อชวยในการเรียนการสอน
การศึกษาคนควา ขอมูล ขาวสาร
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2) สื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา หมายถึ ง เครื่ อ งมื อ ช ว ยสอนในรู ป แบบสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส อาทิ การศึกษาทางไกลโดยผานระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ (Video conferencing
System) สื่อประสม (Multimedia) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) วีดิทัศนตามอัธยาศัย
(VOD) อินเทอรเน็ต และบทเรียนออนไลน (e-Learning) เพื่อชวยจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียน
สามารถเรียนรูดวยตนเอง โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่
3) การเรียนรูดวยตนเอง หมายถึง การศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองของนักศึกษา โดยใช
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาประเภทตางๆ อาทิ บทเรียนออนไลน บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน วีดิทัศนตามอัธยาศัย วิทยุกระจายเสียง โทรทัศนการศึกษา การศึกษาทางไกลโดยผาน
ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ ที่ครูผูสอนจัดสรรให โดยไมตองเขาชั้นเรียน โดยอาจารยผูสอนจะทํา
หนาที่เปนผูแนะนํา ใหคําปรึกษาและแกปญหาใหแกผูเรียนเทานั้น
4) นักศึกษา หมายถึง ผูที่ลงทะเบียนเรียนเปนนักศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาอั ง กฤษธุ ร กิ จ ภาษาฝรั่ ง เศสธุ ร กิ จ นิ ติ ศ าสตร รั ฐ ประศาสนศาสตร จิ ต วิ ท ยา และ
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวน
ดุสิต ประจําปการศึกษา 2546
5) คอมพิวเตอร หมายถึง เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกสที่ถูกสรางขึ้นใชงานแทนมนุษยในดานการ
คิดคํานวณ การใชงานและนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน เชน การรับสงขอมูล จัดเก็บขอมูล
สืบคนขอมูล การประมวลผลจากขอมูลตางๆ และการติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนผูเรียนกับครู
ผูสอน
6) วิทยุกระจายเสียง (Radio Broadcasting )หมายถึง ระบบการรับสงขอมูลขาวสารดวยคลื่น
แมเหล็กไฟฟาหรือคลื่นวิทยุ โดยไมตองใชสายเชื่อมตอกันระหวางเครื่องรับกับเครื่องสง โดยการ
ถายทอดการกระจายเสียงมีจุดมุงหมายใหผูรับฟงไดรับขาวสารความรูตางๆ พรอมกันจํานวนมาก
เพื่อชวยสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียนในระบบ
การศึกษาปกติ
7) โทรทั ศ น ก ารศึ ก ษา หมายถึ ง ระบบการส ง สั ญ ญาณภาพและเสี ย งโดยอาศั ย คลื่ น
แมเหล็กไฟฟาไปยังผูรับที่มีเครื่องรับโทรทัศน โดยภาพที่ผลิตขึ้นมีจุดมุงหมายใหผูเรียนไดรับ
ความรู ขอมูลขาวสารตางๆ พรอมกันจํานวนมาก เพื่อสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองนอกเหนือจาก
การเรียนการสอนในหองเรียนในระบบการศึกษาปกติ
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8) การศึกษาทางไกลโดยผานระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ (Video conferencing System)
หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนที่ครูผูสอนและผูเรียนไมตองอยูสถานเดียวกันและอาศัยระบบ
โทรคมนาคมชวยในการสงเนื้อหาบทเรียนใหผูเรียนที่อยูในสถานที่ตางๆ สามารถเรียนรูไดและ
ผูเรียนสามารถซักถามขอสงสัยตางๆ กับผูสอนไดโดยตรง
9) สื่อประสม หมายถึง การนําสื่อหลายๆ ประเภทมาใชรวมกันทั้งวัสดุ อุปกรณและวิธีการใน
การนําเสนอ ในรูปของ ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงมานําเสนอรวมกันโดยมีรูปแบบ
ของขอมูลสารสนเทศตางๆ ที่ไดมีการออกแบบนําเสนอไวอยางเปนระบบ เพื่อการเรียนการสอน
ศึกษาคนควาและการเรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการใชคอมพิวเตอร
รวมกับอุปกรณอื่น เชน เครื่องเลน ซีดี-รอม เครื่องเสียงระบบดิจิตอล เครื่องเลนวีดิทัศน เปนตน
10) บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช ว ยสอน หมายถึ ง โปรแกรมการเรี ย นการสอนโดยใช เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอรเปนสื่อในกระบวนการเรียนการสอนมีการปฏิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับผูเรียน
เพื่ อใหผูเรี ยนสามารถเรีย นรูด ว ยตนเองตามลําดับทีละขั้น ตามความสามารถของตนจนบรรลุ
วัตถุประสงคการเรียน
11) วีดิทัศนตามอัธยาศัย หมายถึง ระบบที่นําภาพวีดิทัศนมาบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร
VCD DVD หรือ ถายทอดภาพวีดิทัศนผานระบบอินเทอรเน็ต เพื่อสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง
ตามความตองการเรียนรูของผูเรียน
12) อิ นเทอรเ น็ต หมายถึ ง เครือขายคอมพิว เตอรและเครื อขายของเครือขา ยประกอบดว ย
เครือขายยอยเปนจํานวนมากตอเนื่องเขาดวยกันภายในมาตรฐานเดียวกันเพื่อชวยสงเสริมการเรียนรู
13) บทเรียนออนไลน (e-Learning) หมายถึง การศึกษาเรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอร
อินเทอรเน็ต (Internet) เปนการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งผูเรียนจะเรียนตามความสามารถและความ
สนใจของตน เนื้อหาของบทเรียนประกอบดวย ขอความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหวและเสียง โดยถูก
สงไปยังผูเรียนผานเว็บเบาวเซอร สวนการติดตอสื่อสารระหวางครูผูสอนและผูเรียนสามารถติดตอ
ปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานระบบเครือขายเชนกัน

9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ไดขอมูลเกี่ยวกับสภาพการนําเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใชในการเรียนรูของ
นักศึกษาที่เหมาะสม
2) ไดขอมูลพื้นฐานที่เปนแนวทางการสงเสริมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม

