
บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 เอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของในการศึกษาการใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
เพื่อการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาโปรแกรมวิชาในคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
สถาบันราชภัฏสวนดุสิตมีเอกสารและงานวิจยัที่เกีย่วของดังนี ้

1.  แนวคดิเบื้องตนเกีย่วกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
2.  ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอน 
3.  ความสําคัญของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศตอการจัดการเรียนการสอน 
4.  แนวคดิเกีย่วกับพฤติกรรมการใชทรัพยากรสารสนเทศ 
5.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

1.   แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมีผลกระทบตอระบบการศึกษาและมแีนวโนมเพิ่มมากขึ้น 
การศึกษาในระบบจะมกีารใชคอมพิวเตอร และการใชระบบการเรียนการสอนกับคอมพิวเตอรเพิม่
มากขึ้นอยางรวดเรว็ทุกระดบัการศึกษา ดวยราคาที่ไมแพงนกั และการออกแบบใชงานที่มี
ประสิทธิภาพ ใชสะดวกและดวยความจําเปนที่จะตองใชใหมีความคุนเคยกับสือ่ใหมลักษณะนี้ 
เชนเดยีวกับทีคุ่นเคยกับสื่ออ่ืนๆ เชน หนงัสือเรียน เทปบันทึกเสียง เปนตน 
 เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมยังมีผลกระทบตอระบบการศึกษานอกระบบมากขึ้น การศึกษา
นอกระบบเปนการศึกษาที่เราไดรับจากสถานการณในชีวิตประจําวัน เชน จากวิทยุ โทรทัศน อาน
หนังสือ มากกวาในเนื้อหาที่ไดจากรายวิชาที่จัดสอนในโรงเรียน และดวยพัฒนาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหมที่ไดพัฒนาในเรื่องความสะดวก ใชงาย ราคาไมแพง สามารถใชที่บานได เชน 
วีดิทัศน ไมโครคอมพิวเตอร และระบบการเรียนดวยส่ือรูปแบบตางๆ ทําใหการจัดการศึกษาเพื่อ
เยาวชนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ในอนาคตจึงตองจัดการศึกษาแบบการศึกษานอกระบบมากขึ้นดวย
พัฒนาการนี้มีผลเอ้ืออํานวยตอการใชและมีผลตอสังคม และระบบการศึกษา  
 1.1  ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 มีผูใหคํานิยามเกี่ยวกับคําวาเทคโนโลยีสารสนเทศไวดังนี ้ Ellington และ Harris (1986) 
(http://edtech.edu.ku.ac.th) ใหคํานยิามเทคโนโลยีสารสนเทศวา เปนการรับ การประมวลผล และ
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การแจกจาย สารสนเทศในรูปแบบเสียง ภาพ เนื้อหาทีเ่ปนขอความและตัวเลข โดยระบบพืน้ฐาน
หลักการไมโครอิเล็กทรอนิกสรวมกับคอมพิวเตอร และระบบโทรคมนาคม 

สําหรับคําวา เทคโนโลยีการศึกษา กิดานนัท มลิทอง (2540) ไดใหความหมายวา การ
ประยุกตเอาเทคนิค วิธีการ แนวความคิด วัสดุ อุปกรณ และสิ่งตางๆ อันสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยี
มาใชในวงการศึกษา  

จากการสังเคราะหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา มีผูใหแนวคิดวา 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา หมายถึง ส่ืออิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ อาทิ คอมพิวเตอร 
วีดิทัศน โทรทัศน วิทยุ ดาวเทียมสื่อสาร ที่ใชเพื่อการศึกษาคนควา ขอความรู ขอมูล ขาวสาร (กอง
วิจัยทางการศกึษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) 
 1.2  องคประกอบพื้นฐานสาํคัญท่ีทําใหการสอนประสบความสําเร็จ 

กาเย (Gagne) ไดกลาววา องคประกอบพื้นฐานทีสํ่าคัญ ซ่ึงทําใหการสอนประสบ
ความสําเร็จ เมือ่นํามาประยกุตใชในกระบวนการเรียนการสอน ไดแก 
 1) วัตถุประสงคการสอนที่ชัดเจน 
 2)  การสอนเปนขั้นยอยๆ ที่นําไปสูความสําเร็จในหนวยใหญ 
 3)  การใหผูเรียนไดเรียนดวยอัตราเร็วของผูเรียน 
 4)  การจัดลําดบัการสอนที่ด ี

จากหลักการดงักลาว เมื่อนํามาประยุกตใชกับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศรูปแบบตางๆ ยอม
ทําใหผูสอนไดรับความสําเร็จในการเรยีน เนื่องจากการแจงวัตถุประสงคของการสอนที่ชัดเจน จะ
ทําใหผูเรียนทราบลวงหนาวาเขาจะไดเรียนรูอะไร การสอนเปนขั้นยอยๆ จะชวยใหผูเรียนบรรลุ
ความสําเร็จในการเรียนหนวยนั้นๆ ไดเพราะจะทําใหเกิดการวิเคราะหภารกิจ (Task Analysis) ใน
สวนของอัตราเร็วของผูเรียนแตละคน จะทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูและบรรลุความสําเร็จในการ
เรียนหนวยนัน้ๆ ไดดวยศกัยภาพของผูเรียนเอง ประการสุดทาย การจดัลําดับบทเรียนที่ดี นับวาเปน
สวนสําคัญสําหรับการสอนบทเรียนแบบโปรแกรมที่จะทําใหหนวยยอยที่เรียนผานมาเปนพื้น
ฐานความรูของหนวยยอยใหมที่จะเรียนตอไป ดังนั้นการเรียนการสอนแบบโปรแกรมนี้มีขั้นตอน
การสอน 10 ขั้นตอนคือ (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ และวชิระ  อินทรอุดม, 2542) 

1)  รักษาความสนใจของผูเรียนใหคงอยูเสมอ 
2)  เสนอภารกจิ (เนื้อหา) ที่เปนสิ่งเรา 
3)  นําผูเรียนไปสูเนื้อหานั้น 
4)  กระตุนผูเรียนใหสังเกตลกัษณะเดนของเนื้อหา 
5)  ทําใหผูเรียนไดตอบสนองเนื้อหา 
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6)  กระตุนใหผูเรียนตอบ 
7)  ใหสัญญาณผูเรียนวาถึงเวลาตอบ 
8)  ผูเรียนตอบ 
9)  ใหการเสริมแรงกับคําตอบที่ถูกตองของผูเรียน 
10)  การแกไขขอผิดพลาดของผูเรียนโดยการเสนอเนื้อหานั้นซ้ํา 

 
2.  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับการเรยีนการสอน 

2.1  อินเทอรเน็ต 
อินเทอรเน็ต หมายถึง เครือขายคอมพิวเตอรขนาดใหญที่เชื่อมโยงเขาดวยกนั เพื่อ

แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกนั โดยอาศัยมาตรฐานทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) 
 อินเทอรเน็ตมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาตางๆ  
เนื่องจากเปนแหลงสารสนเทศขนาดใหญและเขาถึงสารสนเทศแบบใหมที่สะดวกและรวดเร็วกวา
แหลงสารสนเทศในรูปสื่อส่ิงพิมพแบบเดิม และเปนที่สนใจและไดรับความนิยมของนักวิชาการใน
สถาบันการศึกษาตางๆ อาจสรุปไดวาอินเทอรเน็ต มีความสําคัญตอการเรียนการสอนไดดังนี้ (ศกัดา  
จันทรประเสริฐ, 2541) 
 1)  เปนชองทางติดตอส่ือสารของอาจารยผูสอนกับผูสอน หรือกับผูเชีย่วชาญในสาขาวิชา
ตางๆ ในที่ตางๆ บนอินเทอรเน็ต เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการศึกษา คนควา หรือวิจยั 
 2)  เปนแหลงความรู เพื่อศึกษาคนควาขอมลูในสาขาวิชาที่สอน หรือสาขาวิชาอื่นที่สนใจ 
 3)  เปนเวทีสําหรับอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในสาขาวิชาของตน หรือในหัวขอเร่ือง
อ่ืน 
 4)  ใชเปนแหลงเผยแพรความรูของตนเอง ใหผูอ่ืนไดศึกษาคนควา 
 5)  เปนการเปดโลกทัศนใหกวางไกล เพื่อรับขอมูลขาวสาร เรียนรูส่ิงใหมๆ หรือเปดรับ
ความคิดเหน็จากผูใชทั่วโลก 

6)  เปนแหลงที่ทําใหมีการใชทรัพยากรรวมกัน สามารถใชทรัพยากรสารสารเทศที่ตองการ
จากแหลงอื่น หรือใหผูอ่ืนไดใชประโยชนจากสารสนเทศที่มีอยู 

2.2  บทเรียนออนไลน (e-Learning) 
บทเรียนออนไลน หรือ e-Learning  มาจากคําวา Electronic Learning   หมายถึง การเรียนรู

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสในรูปแบบตางๆ เชน การใชคอมพิวเตอร  วดิีโอ  ซีดีรอม และ อินเทอรเนต็ 
เปนตน นอกจากนี้     e-Learning ยังเปนลักษณะของการเรียนแบบออนไลน นั้นคอื เปนการเรียน
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่อยูในสภาพที่พรอมจะใชงานอยูตลอดเวลา  จงึทําใหการเรยีนการสอนแบบ 
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e-Learning เปนการเรียนทีส่ามารถโตตอบกันได เหมอืนการเรียนในหองปกติ และเนื่องจากการ
เรียนแบบ e-Learning เปนการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จึงทําใหเนื้อหาและขอมูลตางๆ สามารถที่จะ
นําเสนอโดยใชเทคโนโลยีที่เปนลักษณะของมัลติมีเดีย คือ มีการแสดงขอมลูในรูปแบบของ 
ขอความ ภาพกราฟก เสียง และภาพเคลื่อนไหว ซ่ึงสงผลใหการเรียนแบบ e-Learning มีความ
นาสนใจมากยิง่ขึ้น และนอกจากนีก้ารเรียนแบบ e-Learning  ยังเปนการเรียนระยะไกล (Distance 
Learning)  นั่นคือ ผูเรียนและผูสอนไมจําเปนตองมาเจอกันก็สามารถมีการเรียนการสอนไดโดยมี
การเรียนการสอนผานเครื่อขายอินเทอรเนต็ ทําใหการเรียนแบบ e-Learning ทําใหเกดิลักษณะที่
เรียกวา Self-Learning หรือ การเรียนรูดวยตนเองมากยิ่งขึ้น 
 ประโยชนของ e-Learning 

1) อยูที่ไหนก็เรียนไดโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต 
2) สงเสริมการเรียนรูดวยตนเองมากยิ่งขึ้น ทาํใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอการเรียนมาก

ข้ึน 
3) ประหยดัเวลาและคาเดินทางเพื่อมาเรียนในชั้นเรียน 
4) นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามศักยภาพของผูเรียน 

 ขอจํากัดของ e-Learning 
1)  e-Learning ในยุคปจจุบันตองอาศัยเครือขายอินเทอรเน็ต ดังนั้นถาอยูในพื้นที่หางไกล

จะไมสามารถใช e-Learning ได 
2)  อาจเกดิการโกงขึ้น เมื่อนักศึกษาทําแบบฝกหัดออนไลน 
3)  คาใชจายในการพัฒนา e-Learning สูง 

2.3  วีดิทัศนตามอัธยาศัย (Video on Demand-VOD) 
 วีดิทัศนตามอัธยาศัย หมายถึง  ระบบที่นําภาพวีดิทัศนมาบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร 
VCD DVD หรือ ถายทอดภาพวีดิทัศนผานระบบอินเทอรเน็ต เพื่อสนับสนุนการเรียนรูดวยตนเอง
ตามความตองการเรียนรูของผูเรียน การใชวีดิทัศนตามอัธยาศัยหรือวิดีโอออนดิมานดใน
ดานการศึกษา  ผูใชสามารถทําการเลือกโปรแกรมตางๆที่เขาตองการไดเลย  มีการนําเอาเทคโนโลยี
การสื่อสารขอมูลที่ทันสมัย และเทคนิคการบีบอัดขอมูลทีมีประสิทธิภาพมาใช ทําใหมีความเปนไป
ไดสูงที่จะนําเสนอเชนเดียวกับบริการซื้อของจากที่บาน เกม การเรียนผานระบบทางไกล และการดู
ภาพยนตรตามความตองการของผูใช การประยุกตใชวีดิทัศนตามอัธยาศัยนั้นกวางมาก แตในที่นี่จะ
เสนอเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษา สาเหตุที่วีดิทัศนตามอัธยาศัยเขามามีบทบาทใน
วงการการศึกษานี้เพราะผูใชสามารถระทําการเลือก คนหาคําตอบจากตางๆฐานอมูลวีดิโอ  มีการ
ผลิตสื่อวิดีโอ และสามารถเลือกดูวิดีโอนั้นๆ ไดจากเครือขาย เทคโนโลยีตางๆเหลานี้ทําใหเกิด
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ระบบสนเทศตางๆที่เปนสื่อมัลติมีเดีย อาจารยสามารถนํามาใชงาน และเกิดประโยชนกับ
กระบวนการสอนตางๆ ดวย 
 ดังนั้นจึงสรุปประโยชนของวีดิทัศนตามอธัยาศัย 

 1)  ส่ือตางๆที่เกี่ยวของกับการสอนสามารถนํามาเขารหัสและจดัเก็บไวในเครื่องบริการสื่อ 
และยังสามารถเลือกใชส่ือตางๆเหลานี้ไดในพรอมกนัและเหมือนเปนเปนการถายทอดจริงๆ 
 2)  ส่ือตางสามารถดึงมาใชไดโดยตรงจากเครื่องใหบริการที่เก็บสื่อ ทําใหไมตองเสียเวลาใน

การจัดเตรยีมสื่อ แตจะตองมีการนําเอาอปุกรณที่เกยีวของกับภาพและเสียงมาใชรวมดวย 
 3)  การประชมุตางๆจากตางสถาบัน การสาธิตตางๆในหองทดลอง การฝกอบรม และการ

สอนเนื้อหา สามารถทําการบันทึกไวกอนโดยผูดําเนนิรายการและอาจารย   ส่ือที่กลาวมาสามารถ
เรียกดไูดใหมไดทุกเวลา 

 4)  การประชมุจากตางๆประเทศสามารถทําการบันทึก ผูใชสามารถเรียกดไูดใหม ทาํให
ประหยดัเวลาและคาใชจาย 

 5)  ผูใชสามารถทําการเรียกดขูอมูลไดซํ้าอีกเชนเดยีวกับดูไดจากมวนวดีิโอ 
 6)  มีการใชส่ือตางๆซ้ําไดโดยทําการเรียกดูจากเครื่องใหบริการ ชวยใหงายตอการจัดการ

กําลังคนที่มีอยูจํากัดในการเตรียมผูดําเนินรายการ 
 7)  เมื่อมีการใชวีดิทัศนตามอัธยาศัย ไมจําเปนตองเสียคาใชจายในการเก็บรักษามวนวีดิโอ 

 การที่จะใชวีดทิัศนตามอัธยาศัยใหเกิดประโยชนสูงสุด เมื่อ 
1)  อาจารยผูสอนไมสามารถเขาสอนไดในเวลาสอน เขาสามรถทําการบันทึกการสอนลง

เทปกอน  และสามารถเปดใหดูไดในการเรียนครั้งถัดไป วีดิโอคอนเฟอรเร็นสเปนอีกสวนหนึ่งที่
ชวยสนับสนนุวีดิโอออนดิมานด นักศกึษาและอาจารยสามารถสื่อสารกันทางคอนเฟอรเร็นสได 

 2)  เมื่อมีการประชุมนอกสถานที่ การสาธิตการทาํการทดลอง การฝกอบรม สามาถทําการ
บันทึกไดโดยผูดําเนินรายการ หรือผูบรรยาย นักศกึษาสามารถจัดสรรเวลาของตัวเองเพื่อดูส่ือ
เหลานี้ไดดวยตนเอง 

3)  เมื่อมีการประถมนิเทศนกัศึกษาใหม หรือเหตุการณการสัมมนาตางๆ  
การสรางวีดิทศันตามอัธยาศยั มีการบันทกึวิดีโอและทําการเขารหัสวิดีโอดวย MPEG1 

/MPEG2 จากนั้นนําสื่อที่ไดจากการเขารหสัไปเก็บไวในเครื่องที่ใหบริการ ผูใชสามารถดงึขอมูล
เหลานี้ไปดไูด และทําการดซํู้าใหมไดอีกหลายๆ รอบ  
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2.4  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ไชยยศ  เรืองสุวรรณ และวชิระ  อินทรอุดม (2542) ไดใหความหมายของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction) หมายถึง โปรแกรมการเรียนการสอนโดย
ใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนสือ่ในการเรียนการสอนที่ชวยใหผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาวชิาตางๆ ได
บรรลุผลตามความมุงหมายของรายวิชา 

การสรางบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน จะยึดหลักการตางๆ เชน สรางความสนใจตอ
บทเรียนโดยใชกราฟก ภาพเคลื่อนไหว การใชสี ใชขอความที่นาสนใจ กอนจะมีการสอนหรือการ
ใชบทนําที่เนนความสําคัญของผูเรียน ออกแบบบทเรียนใหเอื้อตอผูเรียนรายบุคคลและใหมี
ปฏิสัมพันธกับผูเรียนใหมากที่สุด  ออกแบบใหผลปอนกลับมีประสิทธิภาพมากทีสุ่ด โดยผูเรียนที่
ตอบผิดจะไดเรียนหรือการซอมเสริมอีกครั้งหนึ่ง ออกแบบใหมีลําดบัการนําเสนออยางเปนระบบ
และผูที่เรียนไดชาหรือเร็วสามารถเรียนไดสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว บทเรียนตองสอดคลอง
กนัทั้งวัตถุประสงค กระบวนการสอนและการวดัผล ผูเรียนสามารถควบคุมบทเรียนและดําเนินการ
ใชบทเรียนไดโดยสะดวก ไมวาจะเดนิหนาหรือยอนกลับ สาระที่ปรากฏบนแตละจอภาพ ตอง
กะทัดรัดมใีจความสมบูรณ มีความสวยงานนาสนใจ อาจจะมีทั้งตวัอักษร ภาพ และเสียง พรอมๆ 
กัน และตองเสริมซึ่งกันและกันเพื่อมุงสงเสริมใหผูเรียนบรรลุความสําเร็จในการเรียนเปนสําคญั ที่
สําคัญบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตองไดรับการประเมินตามกระบวนการประเมนิประสิทธิภาพ
ส่ือโดยทําการทดสอบหลังเรียนทันท ี และอยางนอยที่สุดตองผานการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ
คอมพิวเตอรชวยสอน ผูสอน ผูเรียนและโปรแกรมสามารถบันทึก การโตตอบกันระหวางบทเรียน
กับผูเรียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อนําไปปรับปรุงบทเรียน 

2.5  สื่อประสม 
มัลติมีเดีย (Multimedia) หรือ ส่ือประสม หมายถึง การนําสื่อหลายๆประเภทมาใชรวมกัน 

ทั้งวัสดุ อุปกรณและวิธีการ เพื่อใหเกดิประสิทธิภาพและประประสิทธิผลสูงสุดในการเรยีนการ
สอน โดยการใชส่ือแตละอยางตามลําดับขั้นตอนของเนื้อหา และในปจจุบันมกีารนําคอมพิวเตอร
มาใชรวมดวย เพื่อการผลิตแควบคุมการทํางานของอุปกรณตางๆ ในการเสนอขอมูลทั้งตัวอักษร 
ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ตลอดจนมีการนําเอาระบบโตตอบกับผูใช (Interactive) มา
ผสมผสานดวย ทําใหเกิดประสิทธิภาพกับการเรียนการสอนเพิ่มมากขึน้ 

เนื่องจากประสิทธิภาพของสื่อมัลติมเีดีย ที่สามารนําเสนอเนื้อหาไดทั้งขอความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง วดีิทัศน และอื่นๆ ทีจ่ะเกดิขึ้นในอนาคต ประจวบเหมาะสมระบบติดตอผูใช 
(GUI: Graphics User Interface) ที่ทําใหผูใชมีความสะดวกในการใชงาน สรางสรรคงาน ทําให
บทบาทของสื่อฯ มีมากขึ้นตามลําดับ มีการนําสื่อมัลติมีเดีย มาประยุกตใชกับงานตางๆ มากมาย 
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โดยเฉพาะดาน การเรียนการสอน การถายทอดความรู การนําเสนอขอมูล และ ปจจุบันมีการพัฒนา
ของเทคโนโลยีเครือขายและการสื่อสาร ยิง่สงเสริมใหการประยุกตใชส่ือมัลติมีเดียไดรับการพัมนา
อยางกวาง สามารถเผรแพรขอมูลไดกวางไกล และรวดเร็ว มีผูคนตอบสนองการใชส่ือมัลติมีเดีย
มากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งสือ่การเรียนการสอนระบบมัลติมีเดียผานเวบ็ไซต 
 ประโยชนของมัลติมีเดียตอการเรียนการสอน 

1)   ส่ือมัลติมี เดียจะชวยเสนอสิ่ ง เราใหกับผู เ รียน  ไดแก  เนื้อหา  ภาพนิ่ง  คําถาม
ภาพเคลื่อนไหว  ทําใหการเรียนผานสื่อมัลติมีเดียไมนาเบื่อ และดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดมาก 

 2)  ทําใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนนั้นๆ เพิ่มมากขึ้นเมื่อเสนอบทเรียนผานสื่อ
มัลติมีเดีย 
 ขอจํากัดของการใชส่ือมัลติมีเดีย 

1)  ส่ือมัลติมีเดียบางประเภท เชน ภาพเคลื่อนไหว ตองอาศัยอุปกรณในการทําใหเกดิ
ภาพเคลื่อนไหว เชน กลองวีดิโอดิจิตอล ซ่ึงยังคงมีราคาแพง ทําใหตนทนุในการการผลิตสื่อ

มัลติมีเดียสูง 
2)  สถานศึกษาที่ตองการใช ส่ือมัลติมี เดียเพื่อการเรียนการสอนจะตองมีอุปกรณ

คอมพิวเตอร ที่รองรับสื่อมัลติมีเดียที่จะนําเสนอ 
2.6  การศึกษาทางไกล 

                 การศึกษาทางไกล เปนวิธีการจัดการศึกษาที่เปนสากลวิธีหนึ่งที่จัดกันแพรหลายทั่วโลก 
โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแลว หรือมีความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ซ่ึง
โดยหลักการพื้นฐานแลวจะเปนการจัดการเรียนการสอนที่ผูเรียนและผูสอนอยูหางกันแตอาศัยส่ือที่
หลากหลายทั้งสื่อส่ิงพิมพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส ในรูปแบบของรายการวิทยุ โทรทัศนที่ออกอากาศ 
หรือเปนแผน CD มวน Cassett และแผน VCD หรือมวน VDO และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งที่
ใชในระบบออนไลนในรูปของแผน CD - ROM หรือ CAI ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ในการถายทอดองค
ความรูและประสบการณ โดยอาศัยจะยึดหลักการใหเปนการศึกษาในระบบเปด คือ (เชาวลิต ตนา
นนทชัย, 2546) 
                1) เปดใจ ในการรับแนวคิดและการเปลี่ยนแปลงใหม  
                2) เปดหลักสูตร ใหกวางขวางเพื่อสนองความตองการของผูเรียนและสังคม  
                3) เปดสถานที่ คือการเรียนรูสามารถเกิดไดทุกสถานที่  
                4) เปดเวลา คือการเรียนรูเกิดไดทุกเวลาตามที่ผูเรียนตองการ  
                5) เปดวิธีการ คือใชวิธีการและกิจกรรมในการถายทอดหลากหลายรูปแบบ และ  
                6) เปดอายุ คือเปนการศึกษาที่เปดใหกับบุคคลทุกวัย  
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 โดยกระบวนการสําคัญของการเรียนรูทางไกล จะเนนการเรียนรูดวยตนเอง จากแนวทาง
ตางๆ ดังนี้  
                1) เรียนรูดวยตนเองจากชุดการเรียน โดยชุดการเรียนนี้จะถูกออกแบบใหมีเนื้อหา 
กิจกรรมและสื่อตางๆ ที่ผูเรียนสามารถวางแผนเรียนรูดวยตนเอง โดยผูเรียนตองศึกษาและเรียนรู
เนื้อหาตางๆ ตามลําดับและทํากิจกรรมตามที่กําหนดในชุดการเรียน เพื่อใหเกิดการเรียนรูตามจุด 
มุงหมาย  
                2) เรียนรูเพิ่มเติมจากสื่อเสริมแหลงเรียนรูและภูมิปญญา หรือส่ือบุคคล โดยการเรียนรูใน
สวนนี้จะเปนไปตามคําแนะนําในชุดการเรียน ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนไดรับความรูและประสบการณ
ตางๆ สมบูรณและกวางขวางยิ่งขึ้น  
                3) เรียนรูจากกิจกรรมเสริมที่กําหนด เชนการสอนเสริม การอบรมสัมมนา การศึกษาดู
งาน การฝกปฏิบัติ การสาธิต และทดลอง เปนตน ซ่ึงกิจกรรมเสริมนี้จะถูกกําหนดใหเหมาะสม 
หรือสอดคลองกับเนื้อหาหลักสูตร  
                นอกจากนี้เพื่อใหผูเรียนไดฝกทักษะหรือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค การเรียนรู
ทางไกลยังอาจกําหนดใหผูเรียน เรียนรูโดยทํากิจกรรม เพิ่มเติมในลักษณะตางๆ เชน การจัดทํา
โครงงาน การจัดทําแฟมสะสมงานหรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยการเรียนรูทุกลักษณะจะถกู
ประเมินตามความเหมาะสม โดยผูเรียนจะตองวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเอง 
ดังนั้นหลักการและแนวทางการจัดการเรียนรู โดยวิธีเรียนทางไกลเหลานี้จึงสอดคลองและเปนไป
ตามแนวทาง และกระบวนการจัดการเรียนการสอนของการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นการศึกษา
ทางไกลจึงมีความจําเปน เนื่องจาก 

1) ความไมครอบคลุมของสถานศึกษาและบริการทางการศึกษาในปจจุบัน  
2) ความหลากหลายของกลุมเปาหมายที่การศึกษาในชั้นเรียนยังไมสามารถตอบสนองได

อยางเพียงพอ 
3) ขอจํากัดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ที่จะรับบริการทางการศึกษาของกลุมเปาหมาย  
4) ขอจํากัดดานทรัพยากรและการลงทุนของการศึกษาที่บริการในรูปชั้นเรียน  
5) ความตองการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน  

2.7  โทรทัศนการศึกษา 
 โทรทัศนเพื่อการศึกษา (ETV : Educational Television)  เปนระบบการสงสัญญาณภาพและ
เสียงโดยอาศัยคล่ืนแมเหล็กไฟฟาไปยังผูรับที่มีเครื่องรับโทรทัศนโดยทั่วไป โดยภาพที่ผลิตขึ้นเพื่อ
การศึกษามีจุดมุงหมายใหผูรับชมไดรับความรู ขาวสารตางๆ พรอมๆ กันจํานวนมากในลักษณะที่
เปนมวลชน หรือเปนการสงรายการเพื่อชวยสนับสนุนทางดานการเรียนการสอนในหองเรียนใน
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ระบบการศึกษาปกติ ซ่ึงเปนลักษณะของการศึกษาทางไกลรูปแบบหนึ่ง ในประเทศไทยมีอยูเพียง
สถานีเดียวคือ สถานีโทรทัศนชอง 11 ของกรมประชาสัมพันธ สถานีประเภทนี้ไมมีรายไดจากการ
โฆษณาโดยตรงแตจะอาศัยเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเพียงอยางเดียว (ณรงค สมพงษ, 
2546) 
 ปจจุบันมีการใชวิทยุโทรทัศนเพื่อประโยชนทางการศึกษาในหลายระดับ ทั้งนี้เนื่องจากมี
ปญหาจํานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จํานวนครู อาจารยและผูเชี่ยวชาญมีจํานวนจํากัด ดังนั้นเพื่อเปน
การลดปญหาการไมเทาเทียมกันของบุคคลในสังคม และเพิ่มประสิทธิภาพทางการสอนใหดียิ่งขึ้น 
จึงมีการนําวิทยุโทรทัศนเขามาใชทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบดังนี้ 

1)  การใชวิทยุโทรทัศนเพื่อการเรียนการสอนในระบบโรงเรียน  
- ใชวิทยุโทรทัศนเปนเครื่องมือทางการสอน โดยกําหนดแผนการสอนใหมีวิทยุ

โทรทัศนเขามาเปนกิจกรรมสวนหนึ่งของการเรียนการสอน เชน การบันทึกภาพเพื่อนํามาวิเคราะห
ปญหาและกําหนดวิธีแกไข  

- ใชเปนอุปกรณในหองปฏิบัติการ เชน ใชกลองโทรทัศนถายภาพจากกลอง
จุลทรรศน เพื่อประกอบการอธิบาย ซักถาม  

- ใชเปนสื่อกลางในการถายทอดสื่ออ่ืน เชน บันทึกวีดิทัศนจากภาพยนตร สไลด 
รูปภาพ หรือส่ือเสียงอื่นๆ เขาดวยกัน ทําใหสะดวกตอการใชงาน  

- รวบรวมเปนสื่อไวในแหลงความรู เชน ในหองสมุดเพื่อบริการใหผูตองการใช
และศึกษาดวยตนเอง  

- ใชในการศึกษาระบบเปด โดยใชวีดิทัศนเปนสื่อหลักในการศึกษาทางไกลรวมกับ
ส่ืออ่ืนๆ เชน นําเสนอรายการโทรทัศนในชุดวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

- ใชในระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ใชการผสมผสานระหวางสื่อทางไกลประเภท
ตางๆ และการผลิตรายการโทรทัศน ถายทอดผานดาวเทียมไทยคม ไปยังโรงเรียนตางๆ ในสังกัด 
ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย การผลิตรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา
นอกโรงเรียน และรายการการศึกษาตามอัธยาศัย ซ่ึงมีการแนะแนวการศึกษา อาชีพ วิชากฎหมาย 
รายวิชาเสริมความรู และรายการขาวสารคดี เพลงและรายการภาพยนตร เปนตน  

2)  การใชวิทยุโทรทัศนเพื่อการศึกษานอกระบบโรงเรียน  
เปนการใชรายการโทรทัศนใหความรูและอาชีพแกผูชมรายการที่อยูในที่ตางๆ โดยไม

มีการกําหนดเปนนักเรียนหรือช้ันเรียน การใชวิทยุโทรทัศนในลักษณะนี้จะไมมีหลักสูตรตายตัว 
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และไมมีใบรับรองคุณวุฒิเหมือนเชนการศึกษาในระบบ เชน รายการทางการศึกษาที่ออกอากาศทาง
สถานีโทรทัศนชองตางๆ ถือเปนการใหการศึกษานอกระบบ 
 ขอดีและขอจํากัดในการใชโทรทัศนเพื่อการศึกษา (กิดานันท มลิทอง, 2543) 

 ขอด ี
1)  สามารถใชไดในสภาพการณที่มีผูเรียนจํานวนมากและผูสอนมีจํานวนจํากัด ทั้งนี้เพราะ

สามารถแพรภาพและเสียงไปตามหองเรียนตางๆ และผูเรียนที่อยูตามบานได 
2)  เปนสื่อการสอนที่สามารถนําสื่อหลายอยางมาใชรวมกันไดโดยสะดวกในรูปแบบของ

ส่ือประสมเพื่อใหเกิดการเรียนรูที่สมบูรณ 
3)  เปนสื่อที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนการสอนไดโดยการเชิญผูเชี่ยวชาญหรือผูที่

มีความสามารถพิเศษในแตละแขนงวิชามาเปนผูสอนทางโทรทัศนได 
4)  ชวยใหผูเรียนไดรับความรูที่ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพราะ

สามารถแพรภาพและเสียงของเหตุการณที่กําลังเกิดขึ้นหรือเร่ืองราวที่อยูไกลๆ มาใหชมได 
ขอจํากัด 
1)  การใชโทรทัศนเปนการสื่อสารทางเดียว ผูเรียนและผูสอนไมสามารถพูดจาโตตอบกัน

ได 
2)  โทรทัศนมิใชเปนอุปกรณที่ใชแทนผูสอนไดอยางสิ้นเชิง ผูเรียนจึงจําเปนตองศึกษา

บทเรียนเพิ่มเติมจากสื่ออ่ืนๆ ประกอบดวย หรือผูสอนตองเปนผูชวยเหลือแนะแนวทางหรืออธิบาย
เพิ่มเติมประกอบการชมรายการหรือบทเรียนทางโทรทัศนดวย 

3)  อาจเกิดอุปสรรคในดานการสื่อสาร เชน กระแสไฟฟาขัดของ หรือส่ิงแวดลอมของ
ผูเรียนไมเอื้ออํานวย ทําใหขาดสมาธิในการเรียน 

4)  การผลิตรายการอาจไมดีพอ ทําใหการสอนไมนาสนใจเทาที่ควร 
5)  ตองใชคาใชจายสูงในการจัดซื้ออุปกรณที่สามารถถายทําและใชเทคนิควิธีการในการ

ผลิตรายการที่มีคุณภาพ 
2.8  วิทยุกระจายเสียง 

วิทยุกระจายเสียง (Radio Boardcasting) นับวามีบทบาทตอการศึกษาและตอชีวิตประจําวัน
ของประชาชน เนื่องจากเปนสื่อมวลชนที่สามารถเขาถึงประชาชนไดมากที่สุด และดวยเวลา
อันรวดเร็วมากกวาสื่อประเภทอื่นๆ การกระจายของคลื่นวิทยุ สามารถสงออกไปครอบคลุมพื้นที่
เกือบทั้งหมดของประเทศไทย แมแตปาเขาลําเนาไพร หรือชนบทที่หางไกลความเจริญ ซ่ึงขาด
แคลนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ไฟฟา หรือโทรศัพท การรับฟงรายการวิทยุนั้นสามารถฟง
ไดโดยไมจํากัดเวลาและสถานที่ วิทยุกระจายเสียงซึ่งเปรียบเสมือนสื่อเคลื่อนที่ (mobile medium) ที่
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มีพลังในการติดตอส่ือสารมาก ซ่ึงมีความเหมาะสมในการนํามาประยุกตใชเพื่อการใหความรู
ขาวสารไปยังมวลชนสวนใหญของประเทศ และใชเปนสื่อเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เรียนอยูในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาตางๆ  

การสงคลื่นวิทยุกระจายเสียงมี 2 แบบ  คือ คล่ืน เอ เอ็ม ( A M ) และคลื่นเอฟ เอ็ม ( F M ) 
จะมี  "คล่ืนพาหะ" (carrier wave) ซ่ึงเกิดจากการทํางานทางอิเล็กทรอนิกส คือวงจรออสซิลเลเตอร 
(oscillator circuit) ทําใหเกิดการกระเพื่อมของกระแสไฟฟาขึ้น การสลับของกระแสไฟฟาดังกลาว
จะเปนตัวปลอยพลังงานคลื่นพาหะหรือคล่ืนวิทยุ ไปในอากาศที่ความถี่ตางๆ ความตองการ 
คล่ืนวิทยุที่ผสมกับคลื่นเสียงแลวก็จะทําการแพรสัญญาณออกทางเสาอากาศเครื่องสงออกอากาศไป
เขาเครื่องรับ (receiver) ของผูฟงตอไป การผสมคลื่นดังกลาวนี้ ทําไดหลายแบบ และมีหลายความถี่ 
(Radio Frequency) จึงเกิดเปนการสงคลื่นวิทยุกระจายเสียงระบบตางๆ ขึ้น  
 ประเภทของรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา  

ในประเทศไทย การนําวิทยุกระจายเสียงมาใชเพื่อวัตถุประสงคในการใหการศึกษาจริงๆ 
นั้น ยังมีนอย เมื่อเปรียบเทียบกับการนําไปใชเพื่อการบันเทิง ทั้งนี้เนื่องจากขาดการสนับสนุนดาน
เงินทุนและปจจัยการผลิตอื่นๆ เชน บุคลากร การดําเนินงานดานวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ เปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่วาง
นโยบายเกี่ยวกับการใชสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา  สามารถแบงรายการออกเปน 6 
ลักษณะ คือ  
 1)   รายการวิทยุโรงเรียน (radio school) มีวัตถุประสงคเพื่อใชวิทยุกระจายเสียงเปนสื่อการ
เรียนการสอนสําหรับโรงเรียนที่อยูหางไกลออกไป ซ่ึงขาดแคลนครูและสื่อการเรียนการสอน
กลุมเปาหมายเปนนักเรียนในระดับประถมศึกษาจนถึงระดับเตรียมอุดมศึกษา 

2) รายการการศึกษานอกโรงเรียนทางวิทยุและไปรษณีย ผลิตรายการโดยศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียนภาคตางๆ ในสังกัดของกรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยมุงเนนการพัฒนาอาชีพและ
สรางเสริมความเปนพลเมืองดี กลุมเปาหมายเปนประชาชนทั่วไป 

3) รายการสงเสริมความรูวิชาชีพครูทางวิทยุไปรษณีย เปนรายการใหความรูเกี่ยวกับ
วิชาชีพครู เพื่อใชเปนการสงเสริมวิทยฐานะ นําความรูไปปรับปรุงการสอนของครู และใชเปน
พื้นฐานในการศึกษาตอระดับสูง 

4)  รายการสอนของมหาวิทยาลัย เปด  คือ  รายการวิทยุกระจายเสียงที่ผ ลิตโดย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อสอนในชุดวิชาตางๆ ของมหาวิทยาลัย และเพื่อบริการชุมชน
ในด า นคว าม รู ที่ จํ า เ ป น ในชี วิ ต แ ละก า รทํ า ง าน  ก ลุ ม เ ป า หม า ย เ ป นนั ก ศึ กษ าขอ ง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและประชาชนทั่วไปดวย 
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5) รายการดานสงเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูทางการเกษตร บริการ
ขาวสาร ความเคลื่อนไหวของหนวยงานตางๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ กลุมเปาหมายของ
รายการมุงไปที่เกษตรกรที่อยูในชนบทเปนหลัก  

6) รายการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับงานหห
สาธารณสุขไทย เปนตน ความรู ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชน 
กลุมเปาหมายคือประชาชนในชนบท  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน และผู ส่ือขาว
สาธารณสุข 
  ขอดีของวิทยกุระจายเสียงเพื่อการศึกษา 

1) ใชเปนเครื่องมือในการสอน  เปนอุปกรณเสริมในการฝกอบรม 
2) เปนแหลงความรู เปนสื่อเสริมในการศึกษาระบบเปด 
3) ส่ือสารไดในระยะไกล ไมจํากัดปริมาณ 
4) ใชเปนสื่อหลักในการศึกษาตามหลักสูตร 

 ขอจํากัดของวทิยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา 
1) ไมสามารถรับรูทางสายตาหรือเห็นภาพได 
2) เปนการสื่อสารทางเดียว 
3) ตองมีการประชาสัมพันธเพื่อเรียกความสนใจจากกลุมเปาหมายเปนอยางมาก 

2.9  คอมพิวเตอร 
 คอมพิวเตอร หมายถึง เครื่องมือที่สรางจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกส สามารถรับขอมูลที่
ปอนเขามา และประมวลผลขอมูลไดโดยอัตโนมัติ และแสดงผลลัพธออกมาตามโปรแกรมที่ส่ังได
อยางรวดเร็ว ถูกตอง 
 คอมพิวเตอรนํามาใชในการเรียนการสอน 2 แนวทาง คือ การเรียนการสอนเกี่ยวกับความรู
ทางคอมพิวเตอรโดยตรง และการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือ สวนประโยชน
ของคอมพิวเตอรตอการเรียนการสอน มีดังนี้ 

1)  ชวยใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนมากขึ้น ทําใหนักเรียนมีความสนใจและ
กระตือรือรน 

2)  ทําใหผูเรียนสามารถเลือกบทเรียนไดหลายแบบ ไมเกิดการเบื่อหนายจําเจ 
3)  ทําใหไมเปลืองสมองในการจํา และนําสมองมาใชในดานการตัดสินใจ 
4)  ทําใหสามารถปรับปรุง ดัดแปลงการสอนใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนแตละคน 
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5)  ทําใหผูเรียนมีอิสระในการเรียน โดยสามารถเรียนไดดวยตนเองโดยไมตองนัดแนะกับ
ครูผูสอน และไมจําเปนตองจํากัดในเรื่องเวลาทําใหผูเรียนสามารถสรุปหลักการ เนื้อหาสาระของ
บทเรียนแตละบทไดสะดวก และรวดเร็ว 
3.  ความสําคัญของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศตอการจัดการเรียนการสอน 

ในปจจุบันการเรียนรูในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศไมไดจํากัดอยูเฉพาะหองเรียนและครู 
การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมจะลดนอยลง ความสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอนเปลี่ยนไป เกิด
เปนกระบวนการเรียนรูแบบใหม จึงมีความจําเปนอยางเรงดวนที่ทุกฝายจะตองชวยกันพัฒนาองค
ความรูใหมจากองคความรูเดิมที่มีอยู เพื่อกอใหเกิดประโยชนมากที่สุด เทคโนโลยีสารสนเทศได
เขามามี              บทบาทตอการศึกษาอยางมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรและการ
ส่ือสารโทรคมนาคมมีบทบาทที่สําคัญตอการพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 
                1)  เทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนชวยเร่ืองการเรียนรู ปจจุบันมีเครื่องมือที่ชวยสนับสนุน
การเรียนรูหลายดาน มีระบบคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ระบบสนับสนุนการรับรูขาวสาร เชน 
การคนหาขอมูลขาวสารเพื่อการเรียนรูใน World Wide Web เปนตน  
                2)   เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษา
สมัยใหมจําเปนตองอาศัยขอมูลขาวสารเพื่อการวางแผน การดําเนินการ การติดตามและประเมินผล
ซ่ึงอาศัยคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคมเขามามีบทบาทที่สําคัญ 
                3)   เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสารระหวางบุคคล ในเกือบทุกวงการทั้งทางดาน
การศึกษาจําเปนตองอาศัยส่ือสัมพันธระหวางตัวบุคคล เชน การสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน 
โดยใช องคประกอบที่สําคัญชวยสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เชน การใช
โทรศัพท               โทรสาร ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เทเลคอมเฟอเรนซ เปนตน 

ความกาวหนาทั้งดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ การศึกษาจึงจําเปนตองมีการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงจากระบบการศึกษาที่มีอยูเดิม เพื่อใหทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพื่อแกไขปญหาทางดานการศึกษาบางอยางที่เกิดขึ้นอยางมี
ประสิทธิภาพเชนเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาจึงจําเปนตองมีการศึกษาเกี่ยวกับ
นวัตกรรมการศึกษาที่จะนํามาใชเพื่อแกไขปญหาทางดานการศึกษาในบางเรื่อง เชน ปญหาที่
เกี่ยวเนื่องกับสถานที่เรียนไมเพียงพอ  จํานวนผูเรียนที่มากขึ้น การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย การ
ผลิตและพัฒนาสื่อใหม ๆ ขึ้นมาเพื่อตอบสนองการเรียนรูของมนุษยใหเพิ่มมากขึ้นดวยระยะเวลาที่
ส้ันลง การใชนวัตกรรมมาประยุกตในระบบการบริหารจัดการดานการศึกษาก็มีสวนชวยใหการใช
ทรัพยากรการเรียนรูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน  
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1)  การเพิ่มปริมาณของผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเปนไปอยาง 
รวดเร็ว ทําใหนักเทคโนโลยีการศึกษาตองหาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางศึกษา มาใชเพื่อให
สามารถสอนนักเรียนไดมากขึ้น  

2)  การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว การเรียนการสอนจึงตอง
ตอบสนองการเรียนการสอนแบบใหม ๆ ที่ชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดเร็วและเรียนรูไดมาก  

3)  การเรียนรูของผูเรียนมีแนวโนมในการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น ตามแนวปรัชญา
สมัยใหมที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง นวัตกรรมการศึกษาสามารถชวยตอบสนองการเรียนรูตาม
อัตภาพ ตามความสามารถของแตละคน เชนการใชคอมพิวเตอรชวยสอน Computer Assisted 
Instruction หรือ CAI  แบบเรียนออนไลน  e-Learning   การเรียนแบบศูนยการเรียน เปนตน  

4)  ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีโทรคมนาคม ที่สวนผลักดัน
ใหมีการใชนวัตกรรมการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เชน เทคโนโลยีคอมพิวเตอรทําใหคอมพิวเตอร มีขนาด
เล็กลง แตมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมาก เทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต ทําใหเกิด
การสื่อสารไรพรมแดน นักเทคโนโลยีการศึกษาจึงคิดคนหาวิธีการใหม ๆ ในการประยุกตใชระบบ
เครือขายคอมพิวเตอรเปนฐานในการเรียนรู ที่เรียกวา "Web-based learning" ทําใหสามารถเรียนรู
ในทุกที่ทุกเวลาสําหรับทุกคน (Any where, Any time for Everyone)  

การใชเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรมาปรับใชในระบบการเรียนการสอนในระบบทางไกล
และการเรียนดวยตัวเอง  ในอนาคตมีแนวโนมการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปดังนี้ 
  1)  ปจจุบันมีนวัตกรรมเกิดขึ้นใหมๆ ในทางการเรียนการสอน มีส่ือซ่ึงผลิตออกมาอยางไม
หยุดยั้ง ที่สหรัฐอเมริกามีบริษัทผลิตสื่อดัง ๆ แขงขันกันหลายบริษัทเชน บริษัทคอมพิวเตอร 
แอปเปล แมคอินทอช ไอบีเอ็ม ฮิวเล็ตแพคการด คอมแพค เปนตน  

2)  การเปลี่ยนวิธีการสอนแบบใหม ๆ ซ่ึงครูใชกันอยางกวางขวางดวยการเผยแพรทาง
โทรทัศน โดยผลิตรายการทางการเรียนการสอนออกมาเปนเกมส ซ่ึงผสมผสานกับวิชาการ ผูเรียน
เรียนอยางสนุกสนานและมีความสนใจสูง แถมยังเรียนไดผลดีดวย  

3)  มีส่ือหลากหลายซึ่งชวยใหเด็กไดเรียนรูดวยตนเองเพิม่ขึ้นเรื่อย ๆ  
4)  มีการเปลี่ยนแปลงหลักสตูรเพื่อใหเขากบัสภาวะการณในปจจุบัน  
5)  คนสนใจทางการศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรูจากการศึกษานอกระบบ  เชน 

มหาวิทยาลัยเปด มีการเรียนการสอนโดยใชวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ส่ิงพิมพตลอดจนการ
เรียนคอมพิวเตอร มีระบบการเรียนแบบการใหการศึกษาทบทวนความรูเกาที่ลืมไปแลว (re-
education)  
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 6)  ทรัพยากรการเรียนรูเพิ่มขึ้น กลาวคือ มีการผลิตสื่อออกมาหลาย ๆ รูปแบบและยังมี
นักวิชาการสาขาใหมๆ เพิ่มขึ้น เชน วิศวกรการจราจร (Traffic Engineering) เพราะการสัญจร
กลายเปนเรื่องศาสตรที่ตองศึกษากันอยางกวางขวางและลึกซึ้ง วิศวกรจะตองวางแผนการสรางถนน
หนทางวาทําอยางไรจึงทําใหการจราจรไมติดขัด หรือมีวิชาการใหม ๆ เชน ปโตรเคมี สาขาเกษตร
ทางการประมง เปนตน  

7)  การวจิัยเกีย่วกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนมีเพิม่ขึ้นทั้งในและนอกประเทศ  
8)  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนในระบบและนอกระบบ มีความรวมมือกันระหวาง

เอกชนกับรัฐที่ประสานงานกันในเรื่องของการเรียนการสอน ตลอดจนมีการฝกอบรมทางวิชาการ
เพิ่มขึ้นทั้งฝายของรัฐและเอกชน  
 ขอดีของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรยีนการสอน 

1)  เปาหมายคือ การสอน อาจใชชวยในการสอนหรือสอนเสริม 
2)  ผูเรียนใชเรียนดวยตนเอง หรือเรียนเปนกลุมยอย 2-3 คน 
3)  มีวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเฉพาะ โดยครอบคลุมทักษะความรู ความจํา 

ความเขาใจและเจตคติสวนจะเนนอยางใดมากนอย ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและโครงสรางของ
เนื้อหา 

4)  เปนลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง 
5)  ใชเพื่อการเรียนการสอน แตไมจํากัดวาตองอยูในระบบโรงเรียนเทานั้น 
6)  ระบบคอมพิวเตอรส่ือมัลติมีเดียเปนชุดของฮารดแวรที่ใชในการสงและรับขอมูล 
7)  รูปแบบการสอนจะเนนการออกแบบการสอน การมีปฏิสัมพันธ การตรวจสอบความรู

โดยโปรแกรมประยุกตทฤษฎีจิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรูเปนหลัก 
8)  โปรแกรมไดรับการออกแบบใหผูเรียนเปนผูควบคุมกิจกรรมการเรยีนทั้งหมด 

 
4.  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชทรัพยากรสารสนเทศ 
 การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยนั้นเปนการรวมรวมเอาวิชาทางสังคมศาสตรและ
วิทยาศาสตรที่เกี่ยวของบางสาขา เชน จิตวิทยา สังคมวิทยา ประสาทวิทยา และจิตวิทยาวิเคราะห 
พฤติกรรมมิไดเกิดขึ้นเฉยๆ แตพฤติกรรมเกิดขึ้นเพราะมีส่ิงหนึ่งสิ่งใดมากระทบกับรางกาย 
นักจติวิทยา แบงพฤติกรรมออกเปน 3 ชนิดคือ (สมใจ  ศรีปานเงิน, 2540) 
 1) พฤติกรรมที่เกิดจากกลามเนื้อ เชน การเดิน การพูด การหายใจ การหัวเราะ และการหลั่ง
น้ําตา เปนตน 
 2) พฤติกรรมที่เปนความรูสึก (consciousness) เชน การไดยิน การเจ็บปวด เปนตน 
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 3) พฤติกรรมที่เปนอารมณ (affection) เชน ความโกรธ ความกลัว ความตื่นเตน และความ
ยินดี เปนตน 
 นักจิตวิทยาถือวาการเกิดพฤติกรรมตองมีมูลเหตุจูงใจ พฤติกรรมทุกรูปแบบจึงตองมีเหตุจูง
ใจหนุนหลัง เชน ความกลัว ความกระหาย เปนตน พฤติกรรมนี้เกิดจากความตองการทางกายภาพ 
(physiological needs) เชนเดียวกัน พฤติกรรมการใชทรัพยากรสารสนเทศจึงเปนผลมาจากความ
ตองการใชขอมูลขาวสาร พฤติกรรมการใชทรัพยากรสารสนเทศถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
คนหาขอมูลขาวสาร คูลเทา (Kuhlthau, 1993) กลาวถึงกระบวนการนี้วาผูใชจะเริ่มตนการคนหา
ขอมูลจากสภาพที่ไมมีความรูมากอน (anomalous state of knowledge- ASK) ทั้งนี้ผูใชอาจจะมี
ความรูไมเพียงพอเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการนําไปใช แตเมื่อผูใชใชความพยายามมากขึ้นในการคนหา 
ผูใชก็จะทราบถึงลักษณะเฉพาะเจาะจงของหัวขอเร่ืองที่ตองการคน และเมื่อผูใชมีความเขาใจ
เกี่ยวกับหัวขอเร่ืองที่ตองการก็จะทําใหการคนหาขอมูลขาวสารสามารถตอบสนองความตองการได
มากขึ้น คูลเทาระบุวากระบวนการคนหาขอมูลขาวสารนี้มี 6 ขั้นตอน คือ 
 1) ขั้นเริ่มงาน (task initiation) เปนขั้นตอนที่ผูใชจะคดิเกี่ยวกับหวัขอเร่ืองที่ตองการ แตยัง
ไมแนใจเกีย่วกับการกําหนดหัวขอเร่ืองทีต่องการ 
 2) ขั้นคัดเลือก (selection) ผูใชจะเริ่มกําหนดหัวขอเร่ืองทั่วไป และจะคิดวาหวัขอเร่ืองนั้น
ตรงกับความตองการสวนตัวหรือไม 
 3) ขั้นสํารวจ (exploration) ผูใชจะเริ่มการวิจยัเกีย่วกบัหัวขอเร่ืองพืน้ฐานเพื่อเพิ่มความ
เขาใจเกีย่วกับหัวขอเรื่องนัน้ โดยจะเนนบางแงมุมของหวัขอเร่ืองนั้น แตผูใชอาจจะเริ่มสับสนและ
ไมแนใจเกีย่วกับหัวขอเร่ืองจากมีปริมาณขอมูลขาวสารที่ไดรับมีมากเกินไป 
 4) ขั้นกําหนดหัวขอเร่ือง (formulation) ผูใชจะกําหนดหวัขอเร่ืองจากขอมูล ขาวสารที่รวม
รวมได โดยอาจจะพจิารณาคัดเลือกความคิดที่ไดรับจากขอมูลขาวสารที่ตรงกับหัวขอเร่ืองที่
ตองการ (focused topic) 
 5) ขั้นการรวบรวม (collection) ผูใชจะอาศัยระบบขอมูลขาวสาร เชน หองสมดุ เพื่อ
แสวงหาขอมลูเกี่ยวกับหวัขอเร่ืองที่ตองการ 
 6) ขั้นเสร็จสิ้น (closure) ผูใชเสร็จสิ้นกระบวนการคนหาขอมูลขาวสาร และสามารถนําเอา
ขอมูลนั้นไปใชในการปฏิบตัิภารกิจที่ตองการ เชน การนําขอมูลไปเขียนรายงาน ในขั้นตอนนี้ผูใช
จะพึงพอใจกบักระบวนการคนหาขอมูลและขอมูลขาวสารที่ไดรับ 
 ดังนั้นพฤติกรรมการใชทรัพยากรสารสนเทศ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการแสวงหาและ
การเขาถึงสารสนเทศ ซ่ึงพฤติกรรมนี้อาจจะเกิดขึ้นไดหลายรูปแบบ เชน ผูใชอาจจะใชระบบ
สารสนเทศที่เปนทางการโดยใชระบบการใหบริการแบบออนไลนหรือศูนยสารสนเทศ หรืออาจใช
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ระบบสารสนเทศที่ไมเปนทางการคือระบบที่ไมไดทําหนาที่เกี่ยวของกับสารสนเทศเปนหลักแต
อาจจะใหขอมลูรายละเอียดเกี่ยวกับสารสนเทศที่ตองการได 
5.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 5.1  งานวิจัยในประเทศไทย 
 สุธิภา แสนทอน   (2540) ไดศึกษาเรื่อง ตัวแปรที่ สัมพันธกับการยอมรับเครือขาย
อินเทอรเน็ตเพื่อ การเรียนการสอนของอาจารยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย  
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาระดับการยอมรับ เครือขายอินเทอรเน็ตของอาจารย
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัด ทบวงมหาวิทยาลัย (2) ศึกษาความสัมพันธระหวางการยอมรับ 
เครือขายอินเทอรเน็ตของอาจารยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัด ทบวงมหาวิทยาลัย กับตัวแปร 5 
ดาน คือ สถานภาพของอาจารย ผูสอนดานสภาพสังคมของมหาวิทยาลัย การสนับสนุนของ
ผูบริหาร มหาวิทยาลัย การแสวงหาความรู และการรับรูคุณลักษณะและ ระบบการใชงานของ
เครือขายอินเทอรเน็ต และ (3) ศึกษา ตัวแปรที่รวมกันอธิบายความแปรปรวนของการยอมรับ
เครือขาย อินเทอรเน็ตของอาจารยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวง มหาวิทยาลัย กลุมตัวอยาง
เปนอาจารยที่ใชเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัด
ทบวง มหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 335 คน ผลการวิจัยพบวา 1. 
อาจารยสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย มีการยอมรับเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อ
การเรียนการสอนในระดับมาก 2. ในการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรกับการยอมรับ เครือขาย
อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอน พบตัวแปรที่มีคา ความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 จํานวน 27 ตัว 5 อันดับแรก ไดแก (1) การใชเครือขาย อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียน
การสอนมีความคุมคา (2) เครือขาย อินเทอรเน็ตมีประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน (3) 
เครือขายอินเทอรเน็ตมีความสะดวกในการนํามาใชเพื่อ การเรียนการสอน (4) เครือขายอินเทอรเน็ต
สามารถสืบคน ขอมูลตางๆ เพื่อการเรียนการสอนของทานไดไมจํากัด (5) การใชบริการสืบคน
ขอมูล World Wide Web 3. ในการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเปนขั้น (Stepwise 
Method) พบตัวแปรที่มีคาสัมประสิทธิ์การทํานาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 9 ตัว ที่
รวมกัน อธิบายความแปร 
ปรวนไดเทากับ 62.47% ไดแก (1) การใช เครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอนมีความคุมคา 
(2) เครือขายอินเทอรเน็ตมีความสะดวกในการนํามาใชเพื่อ การเรียนการสอน (3) การใชบริการ
สืบคนขอมูล World Wide Web (4) ผูบริหารระดับคณะสนับสนุนดานงบประมาณ ในการจัดซื้อ
อุปกรณติดตั้งเครือขายอินเทอรเน็ต (5) เครือขาย อินเทอรเน็ตมีประโยชนในการพัฒนาการเรียน
การสอน (6) การศึกษาคนควาดวยตนเองดวยการอานหนังสือตํารา (7) เครือขายอินเทอรเน็ต
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สามารถใชติดตอส่ือสารไดทุกแหง (8) เครือขายอินเทอรเน็ตเปนนวัตกรรมที่ใชไดงายไมยุงยาก 
ซับซอน (9) การใชบริการไปรษณียอิเล็กทรอนิกส   
 กรมการศึกษานอกโรงเรียน  กระทรวงศึกษาธิการ  (2542)   ไดสํารวจความตองการ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ในเรื่องเนื้อหาและรูปแบบของ  CAI  จากบุคลากรในระบบ
โรงเรียน คือ ผูบริหาร ครู อาจารย และนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน  และตอนปลาย 
จํานวน 683 โรง  พบวา วิชาวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีความตองการในเนื้อหาเรื่อง  
กลไกมนุษย หญิงและชาย โลก ตดวงดาวและอวกาศ  โลกและการเปลี่ยนแปลง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายตองการเนื้อหาเรื่อง โครงสรางอะตอม ปรากฏการณคล่ืน พันธะเคมี แสงและการ
มองเห็น โมเมนตัมและการชนระบบนิเวศ วิชาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความ
ตองการในเนื้อหาเรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร สมการ ทฤษฏีบทปทาโกรัส เลขยกกําลัง คูอันดับ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตองการเนื้อหาเรื่อง  ระบบจํานวนจริง ตรีโกณมิติ ภาคตัดกรวย เซต 
ฟงกช่ัน วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีความตองการเนื้อหาเรื่อง Tense, Noun and 
Pronoun, Active and Passive Voice, Preposition  ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตองการเนื้อหา
เร่ือง Tense, Sentence Construction, Active and Passive Voice, Word Order, Noun and Pronoun 
สวนรูปแบบของคอมพิวเตอรชวยสอน สวนใหญตองการรูปแบบประเภทติวเตอร แบบฝกหักและ
แบบทดสอบ 
 สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2542)  ไดศึกษาสภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในดานบุคลากรดานคอมพิวเตอรและอุปกรณ ดาน
การบริหารการจัดการและดานงบประมาณ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใชในโรงเรียนมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา และสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน รวม 1,831 โรง  พบวา ดานบุคลากรในโรงเรียน มีครูทั้งหมด 
76,878 คน  ในจํานวนนี้เปนครูที่มีวุฒิการศึกษาทางดานคอมพิวเตอร 1,042 คน คิดเปนรอยละ 1.4 
โรงเรียนที่มีวุฒิครูคอมพิวเตอรมีจํานวน 667 โรง  คิดเปนรอยละ 36.4 ครูรอยละ 43.0 มีความรู
เบื้องตนพอที่จะใชคอมพิวเตอรไดรอยละ 8.5 สามารถสอนรายวิชาที่ตองใชคอมพิวเตอรได  และ
รอยละ 7.3 สามารถผลิตสื่อการสอนดวยคอมพิวเตอรได ดานคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบ 
โรงเรียนรอยละ 85.09 มีคอมพิวเตอรใชเฉลี่ยโรงเรียนละ 27 โรง  โดยโรงเรียนขนาดใหญพิเศษมี
จํานวนคอมพิวเตอรเฉลี่ยโรงเรียนละ 66 เครื่อง ขนาดโรงเรียนใหญเฉลี่ยโรงเรียนละ 37 เครื่อง 
ขนาดกลางโรงเรียนละ 20 เครื่อง  ขนาดเล็กเฉลี่ยโรงเรียนละ 14 เครื่อง  โรงเรียนรอยละ 69.3 มี
เครื่องไมโครคอมพิวเตอรระบบมัลติมิเดีย รอยละ 84.8 มีเครื่องพิมพแบบ Dot Matrix รอยละ 23.4 
มีเครื่องพิมพ แบบ Laser รอยละ 39.2 มีเครื่องพิมพแบบ Inkjet/Bubblejet  รอยละ 29.8 มีเครื่อง 
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Scanner รอยละ Modem  รอยละ 0.7 มีเครื่อง Plotter และรอยละ 23.2 มีเครื่อง LCD Projector ดาน
การบริหารจัดการ ประเภทของงานที๋โรงเรียนนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 3 อันดับแรก คือ ใช
สอนวิชาคอมพิวเตอรใหนักเรียน (รอยละ 79.2)  ใชในการอบรม ครู/อาจารยในโรงเรียน (รอยละ 
67.3) และใชในงานธุรการ (รอยละ 68.0) งานที่โรงเรียนสวนใหญยังไมไดนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช  แตมีนโยบายที่จะนํามาใช 3 อันดับแรกคือ ใชเปนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาตางๆ 
(รอยละ 59.9) ใชในงานแนะแนว (รอยละ 54.5) และใชในงานหองสมุด (รอยละ 53.3) 
 ปญหาในการนําเทคโนโลยมีาใชในโรงเรยีน 3 อันดับแรกในแตละดานมีดังนี ้

1)  ปญหาดานบุคลากร ไดแก บุคลากรขาดการอบรมความรูอยางตอเนื่อง ขาดบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรขาดความรูทาง 
Software และการซอมบํารุงอุปกรณ 

2)  ปญหาดานอุปกรณ ไดแก อุปกรณไมเพียงพอกับบุคลากรในการใชงาน เครื่อง
คอมพิวเตอรเปนรุนเกา (ลาสมัย) และอุปกรณไมเพียงพอกับการเรียนการสอน 

3)  ปญหาดานการบริหารการจัดการ ไดแก ขาดผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอร Hardware 
และ Software ตางๆ การบริหารและการจัดการยังไมมีระบบที่ถูกตอง และระบบการทํางาน การ
จัดการการใชงานคอมพิวเตอร 

4)  ปญหาดานงบประมาณ ไดแก ขาดงบประมาณในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช  
ขาดงบประมาณในการซอมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
 วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544)  ศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากผูบริหารโรงเรียน 52 คน ครูที่สอนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-6 จํานวน 605 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 จํานวน 15,031 คน และชุมชุน 
919 คน พบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาของโรงเรียน 1. ผูบริหารสวนใหญรอย
ละ 98.07 ระบุวาโรงเรียนมีนโยบายดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยนํามาใชในดานการเรียน
การสอน (รอยละ 90.19)  สําหรับสื่อที่นํามาใชมาก คือ คอมพิวเตอรโดยทุกโรงเรียน (รอยละ 100) 
มีการใชคอมพิวเตอร แนะนํามาใชมากในการจัดทําโปรแกรมวัดผลและประเมินผล  2.  ครูให
ความเห็นสอดคลองกับผูบริหารโรงเรียนวา  โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีมาใชมากในการจัดทํา
ระบบขอมูลของโรงเรียน   3. ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักเรียนนํามาใชทั้งในและนอก
สถานศึกษาสูงสุดใน 3 อันดับแรกคือ โทรทัศน (รอยละ 82.17)  วิทยุ  (รอยละ 72.24)  และ
คอมพิวเตอร (รอยละ 70.95) 
 เจตคติของนักเรียนที่มีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา พบวา นักเรียนมี 
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ทัศนคติมากตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาโดยเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน
ตอการเรียน แนวทางในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา (1.) 
ผูบริหารโรงเรียนเสนอแนวทางวาควรมีนโยบายสงเสริม สนับสนุน และจัดสรรงบประมาณ พัฒนา
เทคโนโลยีใหสามารถใชงานในโรงเรียนไดอยางเพียงพอและตอเนื่อง (2.) ครูเสนอใหใช
คอมพิวเตอรในการรวบรวมขอมูลในดานตางๆ ของสถานศึกษา จัดสภาพหองเรียนคอมพิวเตอร 
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป  (3.) 
นักเรียนเสนอวาควรใหบริการอินเทอรเน็ตโดยไมเก็บคาใชจาย จัดใหนักเรียนเรียนคอมพิวเตอรทุก
คนและปรับปรุงการใชคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง  (4.) ชุมชน เสนอวาควรจัดใหมีวัสดุอุปกรณ
เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ใหเพียงพอ จัดใหนักเรียนทุกคนไดศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
ทั่วถึง ใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการศึกษาใหสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียน จัดใหมี
วิทยากรที่มีความรูความสามารถมาใหความรูแกครูและนักเรียน และควรกําหนดมาตรการในการ
ปองกันการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในทางที่ไมเหมาะสม 
 5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 Batist M.T และ Krookover. G.H. (1984) ไดศึกษาผลของการใชคอมพิวเตอรของผูเรียนที่
จะเตรียมตัวเปนครูระดับประถมศึกษา โดยการใชการสอน 2 วิธี คือ ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน และวิธีสอนโดยใหผูเรียนฝกโปรแกรมคอมพิวเตอรดวยตนเองโดยใชภาษาเบสิก กลุมตวัอยาง
ที่ใชเปนนักศึกษาครูจํานวน 94 คน โดยแบงเปน 2 กลุม กลุมแรกกําลังศึกษาวิชาปฐพีศาสตร
สําหรับประถม อีกกลุมกําลังศึกษาวิชาคณิตศาสตรสําหรับประถม ขณะทดลองไดใชการสังเกต 
การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน และใชเครื่องมือวัดความสามารถทางดานคอมพิวเตอรของรัฐ
มินิโซตา (MCLAA) เปนเครื่องมือและสถิติที่ใชคือ ANOVA และ Newman-Keuls ผลการทดลอง
กลุมที่ใชสอนแบบคอมพิวเตอรชวยสอนไดแสดงการเปลี่ยนแปลงเมื่อทําการวัดและประเมินครั้ง
สุดทาย สวนกลุมที่ฝกการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ใชภาษาเบสิก ดวยตนเองไมมีการ
เปลี่ยนแปลงทางดานคอมพิวเตอร 
 บัว (Bao, 1998) ไดศึกษาความพึงพอใจของอาจารยและนักศึกษาที่มีตอบริการสารสนเทศ
บนเวิลดไวดเว็บ ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถาม ประชากรที่ใชในการ
วิจัยคือ นักศึกษา มหาวิทยาลัย เชตัน ฮอล (Seton Hall) ผลการศึกษาที่นําเสนอมีประเด็นตางๆ คือ 
ขอมูลเกี่ยวกับผูใช ความถี่ในการใชเครือขายอินเทอรเน็ตและปญหา และการฝกอบรมการสืบคน
สารสนเทศบนเครือขายอินเทอร เน็ต  สําหรับประเด็นที่ เกี่ ยวของกับเว็บไซตหองสมุด
สถาบันอุดมศึกษาที่นาสนใจคือ การใชโฮมเพจหองสมุดของมหาวิทยาลัย ซ่ึงผลที่ไดจากการศึกษา
พบวาจากแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาจํานวน 786 ชุด มีผูตอบแบบสอบถามจํานวนนอยกวา
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คร่ึงหนึ่งคิดเปนรอยละ 41.4 ใชโฮมเพจหองสมุดเพื่อดําเนินการวิจัย และในสวนของผูตอบ
แบบสอบถามที่เขาถึงโฮมเพจหองสมุดคือ จํานวน 321 คน หรือรอยละ 40.9 นั้น ผูตอบ
แบบสอบถามจํานวนมากที่สุดคือ จํานวน 151 คน หรือรอยละ 19.2 ของแบบสอบถามที่ไดรับคืน
มาเห็นวา โฮมเพจหองสมุดเปนประโยชนในการอํานวยความสะดวกดานการสืบคนสารสนเทศบน
เครือขายอินเทอรเน็ต 
 เอจิงยู (Agingu, 2000) ศึกษาการใชประโยชนจากเว็บไซตเพื่อการจัดหาและเผยแพร
สารสนเทศ ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเว็บไซตหองสมุดที่สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัย Historically Black กับหองสมุดอื่นที่อยูใน Southeast โดยจะใชขอคําถาม 12 ขอดังนี้ 
1) โฮมเพจหองสมุดสามารถเขาถึงไดจากโฮมเพจสถาบันหลักหรือไม 2) สามารถเขาถึง       แคตา 
ล็อกออนไลน (online catalog) ของหองสมุดไดหรือไม 3) เว็บไซตหองสมุดไดจัดหาหรือจัดเตรียม
สําหรับการเขาถึงวารสารหรือรายชื่อวารสารที่มีหรือไม 4) เว็บไซตหองสมุดไดจัดเตรียมดัชนีที่
ตีพิมพหรือฐานขอมูลซีดีรอมไวใหบริการหรือไม 5) เว็บไซตหองสมุดไดจัดเตรียมฐานขอมูล
ออนไลนหรือไม 6) ผูใชบริการสามารถที่จะสงขอคําถามไดโดยผานเว็บไซตหรือไม 7) ผูใชบริการ
สามารถที่จะใชบริการยืมระหวางหองสมุดไดหรือไม 8) เว็บไซตหองสมุดจัดหาจุดเชื่อมโยงไปสู
แหลงสารสนเทศที่เกี่ยวของที่ผูใชตองการไวหรือไม 9) เว็บไซตหองสมุดไดจัดหาจุดเชื่อมโยงไปสู
หองสมุดในพื้นที่หรือไม 10) เว็บไซตหองสมุดแสดงวันที่ที่ปรับปรุงไวหรือไม 12) เว็บไซต
หองสมุดมีจุดประสงคสําหรับการสื่อสารโตตอบไวหรือไม ซ่ึงผลการวิจัยพบวา หองสมุดที่
สนับสนุนโดย Historically Black Colleges and Universities (HBCU) สวนใหญใชเว็บไซตในการ
จัดหาและเผยแพรสารสนเทศ ซ่ึงสวนใหญจะเปนขอมูลเกี่ยวกับหองสมุดของตนเอง และทรัพยากร
สารสนเทศที่มีในหองสมุดเทานั้น ซ่ึงจากผลการวิจัยคร้ังนี้ไดเสนอแนะใหหองสมุดที่สนับสนุน
โดย Historically Black Colleges and Universities พัฒนาเว็บไซตเพื่อการจัดหาและเผยแพร
สารสนเทศไดดีกวานี้ 
 
 


