
บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การพัฒนาประเทศจะสําเร็จดวยดีขึ้นอยูกบัปจจัยหลายประการ ที่สําคัญที่สุดประการหนึ่ง
คือการศึกษา การศึกษามหีนาที่พัฒนาคนเพื่อไปพัฒนาประเทศ การที่จะพัฒนาประเทศใหไดผล
ตามที่วางไวยอมขึ้นอยูกับคณุภาพของประชากรของประเทศเปนสําคญั ประชากรที่มีคุณภาพสูงคือ 
ผูที่มีการศึกษาสูง มีความรู ทักษะและความสามารถที่จะนําความรูที่มีไปใชในการปฏิบัติงานอาชีพ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาจึงเปนหัวใจของการพัฒนา นั่นคอื การศึกษาเปนพื้นฐานของ
ความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองของประเทศ 

ระบบการศึกษาในปจจุบันมีบทบาทสําคัญในการกอใหเกิด “สังคมเรียนรู (Knowleadge 
society)” ซ่ึงเปนวิถีชีวิตของคนในสังคม ตองมีความใฝรูอันนําไปสู “สังคมแหงความคิด (Thinking 
society)” เพราะในอนาคตการวัดความเจรญิทางสังคมจาก อัตราการรูคิด (metal literacy rate) และ
อัตราการรูจักเรียนรูดวยตนเองของคนในสังคมมากกวาการที่จะวัดจากอัตราการรูหนังสือเพียงอยาง
เดียว ดังนั้นจะเหน็ไดวาสังคมที่มีความเจริญแลว ระบบการศึกษาตองทําหนาที่เปนตัวกลางในการ
คัดแยกคน เพื่อเขาสูการศึกษาที่สัมพันธกับอาชีพในอนาคต อันเปนการแสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางสังคมมนุษยกับระบบการศึกษายอมเปนสิ่งที่มีความสัมพันธกนัอยางแทจริง (ประกายทิพย  
โภคสวัสดิ์, 2545) 
 ปจจุบันทัว่โลกใหความสําคัญกับการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(Information and Communication Technology: ICT) เพื่อนํามาใชเปนเครื่องมอืในการพัฒนา
ประเทศทั้งดานเศรษฐกจิ สังคม และการศึกษา ซ่ึงความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและการสื่อสารโทรคมนาคม ไดพัฒนาไปอยางรวดเร็ว กอใหการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดสนับสนุนใหมกีารสงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา
การศึกษาและสนับสนุนการนําเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชในการพัฒนาการศึกษา สงผลให
อาจารยและบคุลากรที่เกี่ยวของทางการศึกษาตองหนัมาคิดคนนวัตกรรมตางๆ เพื่อชวยในการ
จัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ (สัมฤทธิ์  กางเพ็ง, 2545) เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (ICT) จึงเปนเครื่องมือที่มีพลานุภาพสูงในการชวยเพิ่มประสทิธิภาพของการจัดการศึกษา 
เชน ชวยนําการศึกษาใหเขาถึงประชาชน สงเสริมการเรียนรูตอเนื่องระบบโรงเรียนและการเรยีนรู
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ตามอัธยาศัย ชวยจดัทําขอมลูสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ ชวยเพิ่มความรวดเรว็และความ
แมนยําในการจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล การเก็บรักษา และการเรียกใชในกิจกรรมตางๆ 
ในงานจดัการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชเทคโนโลยีเพื่อชวยการเรียนการสอน 
 จากคํากลาวทีว่า “ถาเราใหปลา เขากินอิม่ไดเพยีงมื้อเดยีว 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) จะเห็นไดวาการสอนวธีิการเรียนรูและการแสวงหาความรูมี
ความสําคัญยิ่งกวาการใหความรู เพราะจะชวยใหผูเรียนสามารถหาความรูใหมๆ และสามารถแกไข
ปญหาเฉพาะหนาได การศึกษาหาความรูดวยตนเองจงึมีความสําคัญยิ่งตอการเรียนทุกระดับ เปน
การพัฒนาคนใหเปนคนที่มคีุณภาพของสงัคมและประเทศชาติในยุคเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา 
เศรษฐกิจแหงภูมิปญญาและการเรียนรู (Knowledge-based Learning Economy) (น้ําทิพย  วภิาวนิ, 
2546) ซ่ึงจากความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศดงัที่เกริ่นมาขางตน เทคโนโลยีสารสนเทศ
จงึมีบทบาทตอระบบการศึกษาและวิธีการเรียนการสอนที่ทําใหเกิดแนวทางใหมที่เปลี่ยนแปลงไป
จากการศึกษารูปแบบเดิมดังนี้  
 1) บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอวิธีการเรียนการสอน ผูเรียนจะเรียนเมื่อ
ตองการเรียนเทานั้น กลาวคอื ผูเรียนสามารถเลือกวิชา เวลา สถานที่ ไดตามความสนใจ โดยไมตอง
มีตารางเรียน ไมจําเปนตองเขาชั้นเรียน และสามารถเลือกศึกษาตามเรื่องที่ตนอยากรู ซ่ึงอาจเลือก
เรียนดวยตนเองเพียงลําพัง หรือเรียนรูพรอมๆ กับผูอ่ืนที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกนัก็ได ลักษณะ
การเรียนรูจะเปนการเรียนรูดวยตนเอง จากแหลงความรูตางๆ ทั่วโลกโดยไมมีขดีจํากัดดานเวลา 
และสถานที่ เพราะผูเรียนสามารถเขาถึงขอมูลไดจากเครื่องคอมพิวเตอรดวยระบบออนไลนทั่วโลก 
และการเรียนรูจะเปนการเรียนรูตลอดชีวิต กลาวคือ รูปแบบการเรียนรู และเปาหมายของการศึกษา
ไดเปลี่ยนไปจากเดิมกลาวคอื ผูเรียนที่สําเร็จการศึกษาและมีอาชีพแลวยังสามารถเรียนรูศึกษา
เพิ่มเติมในสาขาที่สัมพันธกับหนาที่การงานที่ตนปฏิบัติในการนํามาสูการพัฒนางาน พัฒนาคน 
และพัฒนาสังคมดวย 
 2)  บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอบทบาทของครูผูสอน โดยครูผูสอน
เปรียบเสมือนที่ปรึกษา กลาวคือ หนาที่และบทบาทของครูผูสอนจะเปลี่ยนจากการบรรยายหนาชัน้
เรียนเพยีงอยางเดียวมาเปนการกลาวนําเขาสูบทเรียนและทําหนาที่เปนเพียงผูแนะนําใหคําปรึกษา
และแกปญหาใหแกผูเรียนเทานั้น และการติดตอส่ือสารระหวางผูเรียนกับครูผูสอนสามารถติดตอ
ผานเครือขายคอมพิวเตอรโดยไมจาํเปนตองอยูในชัน้เรยีนเสมอไป รูปแบบการเรียนการสอนจึง
เปนแบบสวนบุคคลมากยิ่งขึ้น 
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 จากแนวโนมและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลตอระบบการศึกษาและวิธีการ
สอนดังที่กลาวขางตน สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ก็ไดใหความสนใจที่จะนําความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มคณุภาพการศึกษาของนักศึกษาในสถาบัน ซ่ึง
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตรโดยประกอบดวยโปรแกรมวิชา 8 โปรแกรมคือ โปรแกรมวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษธุรกจิ ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร 
จิตวิทยา และบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร ก็ไดสนองนโยบายสถาบันเชนกนัในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยแกปญหาในดานการเรียนการสอน อันเนื่องจากการขยายตัวของ
สถาบัน จํานวนของนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ้น ลักษณะการเรียนการสอนกับนักศกึษากลุมใหญ อาจารย
มีจํานวนจํากดั มีปญหาดานสถานที่ ไมมีหองเรียนทีเ่พยีงพอและเหมาะสมสําหรับนักศึกษาจํานวน
มาก ดังนัน้ผูวจิัย จึงคิดวา มคีวามจําเปนตองศึกษาสื่อเทคโนโลยีเทคสารสนเทศทางการศึกษา ซ่ึงมี
ลักษณะที่เนนการเรียนดวยตนเอง โดยไมมีขอจํากัดดานเวลาและสถานที่ (Anywhere&Anytime) 
โดยการเรียนรูผานสื่อตางๆ อาทิ บทเรียนออนไลน (E-learning) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
(Computer-Assisted Instruction: CAI) ส่ือประสม (Multimedia) การจดัการเรียนการสอนทางไกล 
(Video- Conference) และการสืบคนขอมูลจากออนไลนรูปแบบตางๆ เปนตน ซ่ึงสื่อเหลานี้นาจะ
ชวยตอบสนองการเรียนรูของผูเรียนที่มีความแตกตางระหวางบุคคลและชุมชน ชวยแกปญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรและผูเชีย่วชาญ ตลอดจนแกปญหาความไมเพยีงพอของหองเรียนและขอจํากดั
ดานเวลา โดยนําเอาสื่อชวยสอนมาใช 
 ดังนั้นการศกึษาเรื่องการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพือ่การเรียนรูดวย
ตนเอง ซ่ึงจะศึกษาเกีย่วกับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เจตคติ ความตองการและปญหาการ
นําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใช เพื่อการเรียนรูดวยตนเอง ของโปรแกรมวิชาตางๆ 
ใน คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวนดุสิต จึงนับเปนสิง่สําคัญที่ตองเรง
ดําเนินการ เพื่อเปนแนวทางและการกําหนดนโยบายดานการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพของผูเรียนและการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนที่สามารถสงเสริม
ความรู และการพัฒนาตนเองตามความแตกตางระหวางบุคคล ซ่ึงตอบสนองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 66 ที่มุงเนนใหผูเรียนมีความรู และทักษะเพยีงพอที่จะใช
เทคโนโลยีเพือ่การศึกษา ในการแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวติ และที่สําคญั
ใหผูเรียนมีความสุขกับการศึกษาในยุคสังคมสารสนเทศ ภายใตปรัชญาสถาบันที่วา “เทคโนโลยี
กาวไกล อยูทีไ่หนกเ็รียนได ภายใตมาตรฐานเดียวกนั” 
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2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1)  เพื่อศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาคณะมนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
 2)  เพื่อศึกษาเจตคติตอการนาํสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใชสําหรับการเรียนรู
ดวยตนเองของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สถาบันราชภัฏสวนดสิุต 
 3)  เพื่อศึกษาความตองการสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง
ของนักศึกษาคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
 4)  เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา
คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภฏัสวนดุสิต 
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 1)  ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก  นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ  ภาษาฝรั่ ง เศสธุรกิจ  นิติศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร  จิตวิทยา  และ
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวน
ดุสิต ปการศึกษา 2546 
 2)  กลุมตัวอยางในการวิจัย ขนาดของกลุมตัวอยางใชสูตรของ Yamane ซ่ึงขนาดกลุมตัวอยาง
ประมาณ 373 คน และกําหนดกลุมโดยคิดเทียบสัดสวน 
 
4.  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
โปรแกรมวิชาในคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวนดุสิต ตัวแปรที่ศึกษา
ประกอบดวย 
 1 )  ตัวแปรตนไดแก สถานภาพของนักศึกษา 
 2)  ตัวแปรตาม แบงเปน 2 สวน คือ สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูของ
นักศึกษา เจตคติตอการนาํสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใชเพื่อการเรยีนรูดวยตนเอง 
ความตองการในการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใชเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง 
ปญหาและอปุสรรคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 แผนภาพกรอบแนวคดิการวจิัยดังภาพที่ 1 
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สถานภาพของกลุมตัวอยาง 
- เพศ 
- อาย ุ
- โปรแกรมวิชาที่ศึกษา 
- ระดับการศกึษา 

   ตัวแปรตน     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ภาพที่ 1  กรอบแนวคดิการวจิัย 
 
5.  ขอตกลงเบื้องตน 
 กลุมตัวอยางทีต่อบแบบสอบถาม เปนนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษธรุกิจ ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร จิตวิทยา และ
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวน
ดุสิต ปการศกึษา 2546 และตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงโดยปราศจากอคติโดยขอมูลที่ได
จากแบบสอบถามถือวาเปนขอมูลที่เปนจริง 
 
6.  คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 1)  เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หมายถึง  ส่ืออิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ อาทิ 
คอมพิวเตอร วิทยุกระจายเสียง โทรทัศนการศึกษา ดาวเทียมสื่อสาร เพื่อชวยในการเรียนการสอน 
การศึกษาคนควา ขอมูล ขาวสาร 

- สภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรูของ
นักศึกษา 
- เจตคติตอการนําสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษามาใชเพื่อ
การเรียนรูดวยตนเอง 
- ความตองการในการนําสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษามาใชเพื่อการเรียนรูดวย
ตนเอง 
- ปญหาและอุปสรรคในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษา 
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 2)  ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หมายถึง เครื่องมือชวยสอนในรูปแบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส อาทิ การศึกษาทางไกลโดยผานระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ (Video conferencing 
System)  ส่ือประสม (Multimedia)  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  วีดิทัศนตามอัธยาศัย 
(VOD)  อ ินเทอรเน็ต และบทเรียนออนไลน (e-Learning)  เพื่อชวยจัดการเรียนการสอนที่ใหผูเรียน
สามารถเรียนรูดวยตนเอง โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ 
 3)  การเรียนรูดวยตนเอง หมายถึง การศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเองของนักศึกษา โดยใช
ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาประเภทตางๆ อาทิ บทเรียนออนไลน บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน วีดิทัศนตามอัธยาศัย วิทยุกระจายเสียง โทรทัศนการศึกษา การศึกษาทางไกลโดยผาน
ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ ที่ครูผูสอนจัดสรรให โดยไมตองเขาชั้นเรียน โดยอาจารยผูสอนจะทํา
หนาที่เปนผูแนะนํา ใหคําปรึกษาและแกปญหาใหแกผูเรียนเทานั้น 
 4)  นักศึกษา หมายถึง ผูที่ลงทะเบียนเรียนเปนนักศึกษา โปรแกรมวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ  ภาษาฝรั่ ง เศสธุรกิจ  นิติศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร  จิตวิทยา  และ
บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏสวน
ดุสิต ประจําปการศึกษา 2546 
 5)  คอมพิวเตอร หมายถึง   เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกสที่ถูกสรางขึ้นใชงานแทนมนุษยในดานการ
คิดคํานวณ การใชงานและนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน เชน การรับสงขอมูล จัดเก็บขอมูล 
สืบคนขอมูล การประมวลผลจากขอมูลตางๆ  และการติดตอส่ือสารระหวางผูเรียนผูเรียนกับครู                
ผูสอน 
 6)  วิทยุกระจายเสียง (Radio Broadcasting  )หมายถึง  ระบบการรับสงขอมูลขาวสารดวยคลื่น
แมเหล็กไฟฟาหรือคล่ืนวิทยุ โดยไมตองใชสายเชื่อมตอกันระหวางเครื่องรับกับเครื่องสง โดยการ
ถายทอดการกระจายเสียงมีจุดมุงหมายใหผูรับฟงไดรับขาวสารความรูตางๆ พรอมกันจํานวนมาก 
เพื่อชวยสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง นอกเหนือจากการเรียนการสอนในหองเรียนในระบบ
การศึกษาปกติ 
 7)  โทรทัศนการศึกษา  หมายถึง   ระบบการสงสัญญาณภาพและเสียงโดยอาศัยคล่ืน
แมเหล็กไฟฟาไปยังผูรับที่มีเครื่องรับโทรทัศน โดยภาพที่ผลิตขึ้นมีจุดมุงหมายใหผูเรียนไดรับ
ความรู ขอมูลขาวสารตางๆ พรอมกันจํานวนมาก เพื่อสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเองนอกเหนอืจาก
การเรียนการสอนในหองเรียนในระบบการศึกษาปกติ 
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 8)  การศึกษาทางไกลโดยผานระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ (Video conferencing System)  
หมายถึง รูปแบบการเรียนการสอนที่ครูผูสอนและผูเรียนไมตองอยูสถานเดียวกันและอาศัยระบบ
โทรคมนาคมชวยในการสงเนื้อหาบทเรียนใหผูเรียนที่อยูในสถานที่ตางๆ สามารถเรียนรูไดและ
ผูเรียนสามารถซักถามขอสงสัยตางๆ กับผูสอนไดโดยตรง   
 9)  ส่ือประสม หมายถึง  การนําสื่อหลายๆ ประเภทมาใชรวมกันทั้งวัสดุ อุปกรณและวิธีการใน
การนําเสนอ ในรูปของ ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงมานําเสนอรวมกันโดยมีรูปแบบ
ของขอมูลสารสนเทศตางๆ ที่ไดมีการออกแบบนําเสนอไวอยางเปนระบบ เพื่อการเรียนการสอน 
ศึกษาคนควาและการเรียนรูดวยตนเอง โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการใชคอมพิวเตอร
รวมกับอุปกรณอ่ืน เชน เครื่องเลน ซีดี-รอม เครื่องเสียงระบบดิจิตอล เครื่องเลนวีดิทัศน เปนตน 
 10)  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง โปรแกรมการเรียนการสอนโดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอรเปนสื่อในกระบวนการเรียนการสอนมีการปฏิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับผูเรียน 
เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามลําดับทีละขั้น ตามความสามารถของตนจนบรรลุ
วัตถุประสงคการเรียน 
 11)  วีดิทัศนตามอัธยาศัย หมายถึง  ระบบที่นําภาพวีดิทัศนมาบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร 
VCD DVD หรือ ถายทอดภาพวีดิทัศนผานระบบอินเทอรเน็ต เพื่อสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง
ตามความตองการเรียนรูของผูเรียน 
 12) อินเทอรเน็ต หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรและเครือขายของเครือขายประกอบดวย
เครือขายยอยเปนจํานวนมากตอเนื่องเขาดวยกันภายในมาตรฐานเดียวกันเพื่อชวยสงเสริมการเรียนรู 
 13)  บทเรียนออนไลน (e-Learning) หมายถึง การศึกษาเรียนรูผานเครือขายคอมพิวเตอร                      
อ ินเทอรเน็ต (Internet)  เปนการเรียนรูดวยตนเอง ซ่ึงผูเรียนจะเรียนตามความสามารถและความ
สนใจของตน เนื้อหาของบทเรียนประกอบดวย ขอความ รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหวและเสียง โดยถูก
สงไปยังผูเรียนผานเว็บเบาวเซอร สวนการติดตอส่ือสารระหวางครูผูสอนและผูเรียนสามารถติดตอ 
ปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผานระบบเครือขายเชนกัน 
 
9.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1)  ไดขอมูลเกี่ยวกับสภาพการนําเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใชในการเรียนรูของ
นักศึกษาที่เหมาะสม  
 2)  ไดขอมูลพื้นฐานที่เปนแนวทางการสงเสริมการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม 
 


