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บทคัดย่ อ
การวิ จัย ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ (1) ศึ กษาความต้อ งการของครู เ กี่ ย วกับศู น ย์ก ารเรี ย นเพื่ อ การใช้
เทคโนโลยี การศึ กษาสาหรั บครู (2) พัฒนาศูนย์การเรี ยนเพื่ อการใช้เ ทคโนโลยีการศึ กษาส าหรั บครู และ (3)
ประเมินศูนย์การเรี ยนเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาสาหรับครู
การดาเนิ นการวิจยั 6 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 ศึกษาความต้องการของครู เกี่ยวกับศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการ
ใช้เทคโนโลยีการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ครู ผสู ้ อนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จานวน 442
คน จาก 221 โรงเรี ยน ในเขตพื้นที่ การศึกษาจังหวัดนนทบุรี โดยโรงเรี ยนเป็ นผูส้ ุ่ มครู ผสู ้ อนให้ เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ขั้นที่ 2 ระดมความเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ขั้นที่ 3 ร่ างศูนย์การเรี ยน
โดยนาผลการศึกษาและผลความต้องการของครู จากนั้นระดมความเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 15 คน เครื่ องมือที่
ใช้ในการวิจยั คือ แบบระดมความเห็นผูเ้ ชี่ ยวชาญ ขั้นที่ 5 พัฒนาศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง และขั้นที่ 6 ตรวจสอบ
และรับรองศูนย์การเรี ยนโดยผูท้ รงคุณวุฒิ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า
1. ครู มีความต้องการศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในระดับมากที่สุด
2. ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีสาหรับครู ประกอบด้วย (1) ปรัชญาของศูนย์ คือ ศูนย์
การเรี ยนพัฒนาครู คู่เทคโนโลยีการศึกษา และ (2) วิสัยทัศน์ของศูนย์ คือ ให้บริ การความรู ้ ทักษะ ความชานาญใน
การใช้เทคโนโลยีการศึ กษาภายในโรงเรี ยนอย่างทัว่ ถึงและสร้างเครื อข่ายของครู ในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
การศึกษา (3) นโยบายของศูนย์ คือ เป็ นแหล่งความรู ้มุ่งพัฒนาครู และส่ งเสริ มสนับสนุนให้ครู ได้ใช้เทคโนโลยีใน
การเรี ยนการสอนและสร้ างผลงาน (4) วัตถุประสงค์ของศูนย์ คื อ ให้ความรู ้และทักษะความชานาญและพัฒนา
คุณภาพของครู ในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาอย่างเป็ นระบบและครบวงจร (5) บทบาทและหน้าที่ของศูนย์ คือ ให้
ความรู ้และทักษะ รวบรวมและจัดทาสื่ อการเรี ยนในศูนย์ ออกแบบและผลิ ตสื่ อ จัดกิ จกรรม ให้คาปรึ กษาและ
แนะนาครู เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และประสานงานสถาบัน ทาการวิจยั และพัฒนา และสร้างเครื อข่ายความรู ้ดา้ น
เทคโนโลยีการศึกษา (6) เป้ าหมายให้บริ การกับครู (7) มีมาตรการที่สาคัญ คือ จัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบตั ิการ
(8) โครงสร้างการบริ หารของศูนย์มีฝ่ายบริ หาร ฝ่ ายวิชาการ และฝ่ ายบริ การ (9) วิธีการเรี ยนในศูนย์มี 2 แบบ คื อ
แบบเผชิญหน้า และแบบผสมผสาน (10) ประเภทของศูนย์ คือ ศูนย์ความรู ้ ศูนย์ฝึกทักษะเฉพาะทาง คือ ศูนย์ความรู ้
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ศูนย์ฝึกทักษะเฉพาะทาง ศู นย์ฝึ กอบรมและให้คาปรึ กษา และศูนย์ทดสอบความรู ้ (11) ขอบข่ า ยเนื้ อหาสาระ
ประกอบด้วย แนวคิดเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา การจัดระบบและออกแบบการเรี ยนการสอน การผลิตและ
การใช้สื่อสิ่ งพิมพ์ สื่ อโสตทัศน์ สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ สื่ อประสม แหล่งการเรี ยนรู ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพ และการวิจยั ทางเทคโนโลยีการศึกษา (12) สื่ อในศูนย์ คือ ชุดความรู ้ ชุดฝึ กปฏิบตั ิ และชุดฝึ กอบรม
ประกอบการบรรยายกิจกรรม และ (13) การประเมินและติดตามในศูนย์ มีการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และ
หลังเรี ยน นอกจากนี้ ศูนย์น้ ียงั ประกอบด้วย สิ่ งอานวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน และงบประมาณ
3. การประเมิ น คุ ณ ภาพของผูท้ รงคุ ณ วุฒิ พบว่า ศู นย์การเรี ย นด้ว ยตนเองเพื่ อการใช้เ ทคโนโลยี เ พื่ อ
การศึกษาที่พฒั นาขึ้นมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมากสามารถนาไปใช้ได้
คาสาคัญ ศูนย์การเรี ยน การเรี ยนด้วยตนเอง การใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ABSTRACT
This study aims to (1) investigate the teachers’ needs regarding the learning center on educational
technology; (2) develop the learning center on educational technology for teachers; and (3) evaluate the quality of
learning center on educational technology for teachers.
There were six stages on this study. Stage 1 was to investigate the teachers’ needs on the learning center
on educational technology. The participants were 442 primary and secondary teachers from 221 schools in
Nonthaburi province. Those teachers were randomly selected by schools. The research instruments were
questionnaires and interview. Stage 2 was to draft about the learning center according to the teachers’ needs. Stage
3 was the brain storming of 15 experts through a set of list items. Stage 4 was to develop the learning center on
educational technology for teachers. Stage 5 was the reviewing and recommendations by experts on the learning
center attribution. All the data was analyzed through percentage, and content analysis.
The research findings were as followed:
1. Teachers needed self-learning center on educational technology at the highest level. 2. The
compositions of self-learning center were (1) the center philosophy: Teachers in hand with educational technology;
(2) the center vision was to provide knowledge, skills in applying educational technology in all classes and establish
teacher network on the development in using educational technology; (3) the center’s policy was to be the learning
center focusing on teacher development and encouragement in using educational technology and creation; (4) the
center’s objectives were to provide knowledge and skills in educational technology including systemic teacher
development; (5) the center’s roles and functions were to provide knowledge and skills, research and development,
consultation and guidance, collection, design, and creation instructional materials, public relations, including
teacher network; (6) the center’s goal was to provide services for teachers; (7) the important measures was to
compile master plan and implementation plan; (8) the structure of the center was comprised of various sections:
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administration, academic, service, personnel; (9) there are two learning methods: the face - encounter, and the
combination; (10) types of the center were the knowledge center, the special skill center, the training center and
information, and the test and examination center; (11) scope of content was comprised of: concepts on educational
technology and communication, systemic learning management and design, the production and usage of printing
media; audiovisual, electronic media, multimedia, information technology learning centers, efficiency test, and
educational technology research; (12) instructional materials and activities which included learning packages,
and activities such as self-learning, analyzing case study, summarizing important substances and project design,
practicing specialized skills, and producing the work piece. There were training and instruction through lectures,
demonstration, workshop, and discussion. (13) Monitoring and evaluation were implemented by pretest, in-process
test, and posttest. In the learning center, there were also infrastructure and facilities, including budget.
3. The evaluation of experts revealed that the self-learning center on educational technology acquired a
very good quality.
Key words: Learning center, self access learning, usage of educational technology
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
จากการปฏิ รูปการศึ กษาและพระราชบัญญัติการศึ กษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม
พุทธศักราช 2545 และ พ.ศ. 2552 ได้กาหนดให้มีหมวด 9 ซึ่ งกาหนดกรอบสาคัญไว้ต้ งั แต่มาตรา 63 ถึงมาตรา 69
โดยสรุ ปดังนี้ มาตรา 63 กล่าวถึงช่ องทางหรื อโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย คลื่ นความถี่และสื่ อตัวนาที่ ตอ้ ง
เตรี ยมไว้ก่อน มาตรา 64 กล่าวถึงการพัฒนาสื่ อประเภทวัสดุหรื อซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรมที่จะส่ งผ่านไปยังช่องทาง
ดังกล่าว เช่น แบบเรี ยน ตารา หรื อสื่ ออย่างอื่น มาตรา 65 กล่าวถึง ความพร้อม คือ การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
ผูผ้ ลิตและผูใ้ ช้ มาตรา 66 กล่าวถึง การเตรี ยมผูเ้ รี ยนโดยตรง คือ ผูเ้ รี ยน เป็ น กลุ่มเป้ าหมายสาคัญต้องมีทกั ษะในการ
ใช้เครื่ องมือเพื่อจะรับสื่ อต่างๆ มาตรา 67 กล่าวถึง การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีการศึ กษา เพื่อให้เกิ ดนวัตกรรม
ทางการศึ กษา มาตรา 68 กล่า วถึ ง การจัด ตั้งกองทุ นสนับสนุ นการพัฒ นาด้านเทคโนโลยีการศึ กษา มาตรา 69
กล่าวถึง การจัดตั้งองค์กรกลางเพื่อประสานนโยบาย การดาเนินการ การดูแลทางเทคโนโลยีการศึกษา อาจจะจัดใน
รู ป “สถาบันเทคโนโลยีการศึ กษาแห่ งชาติ ” เป็ นหน่ วยงานอิสระในการกากับของรัฐหรื อเป็ นองค์การพัฒนาคน
(สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2542)
ด้ว ยความสาคัญของเทคโนโลยี การศึ กษาที่ ปรากฏในพระราชบัญญัติ การศึ กษาทาให้ร ะยะที่ ผ่านมา
สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษาได้ติดตามผลการปฏิรูปการศึกษา 9 ปี ที่ผ่านมา พบว่า ในด้านคุณภาพผูเ้ รี ยนและ
สถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานจ านวนมากยัง ไม่ ไ ด้มาตรฐาน ด้า นการใช้เ ทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา พบว่ า มี ปั ญ หาการ
ดาเนิ นการเนื่ องจากขาดการพัฒนาเนื้อหาที่ผ่านสื่ อที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ การจัดการเรี ยนการสอนและการพัฒนา
ผูส้ อน ครู และนักเรี ยนยังขาดการนาความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้ในกระบวนการเรี ยนการสอนและการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองน้อยมาก สถานศึกษามีจานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ไม่เพียงพอ และที่สาคัญครู ยงั ขาด
ความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องเทคโนโลยีการศึกษา (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษาแห่งชาติ 2553 : 5)
ดังนั้น ในแผนการศึ ก ษาแห่ งชาติ ฉ บับปรั บ ปรุ ง (พ.ศ. 2552-2559) วัตถุ ประสงค์ที่ 3 ของแผนและ
แนวนโยบายข้อที่ 3.16 สนับสนุนอย่างจริ งจังในการนาเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการสอนของครู ให้เป็ นไปอย่างทัว่ ถึงทุกระดับ โดยพัฒนาครู ให้มีความรู ้ความสามารถในการ
ผลิตและใช้เทคโนโลยีได้ (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษาแห่งชาติ 2553 : 46)
นอกจากนี้ ในแผนการศึ กษาแห่ งชาติ ฉบับปรั บปรุ ง (พ.ศ. 2552-2559) ได้กล่าวถึ งในเรื่ องปั ญหาการ
ดาเนิ นงานและประเด็นที่ ตอ้ งเร่ งพัฒนา ในประเด็นที่ 10 เทคโนโลยีการศึ กษา สรุ ปสาระสาคัญปั ญหาของการ
ดาเนินการ คือ ข้อ 2 ครู และนักเรี ยนนาความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้ในกระบวนการเรี ยนการสอนและการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองน้อย ข้อ 4 ยังไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อทาหน้าที่เสนอนโยบาย ส่ งเสริ ม ประสานการวิจยั
และการพัฒนาการใช้ รวมทั้งประเมินคุ ณภาพและประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตและการใช้เทคโนโลยีการศึ กษาตาม
พระราชบัญ ญัติการศึ กษาแห่ งชาติ จากปั ญหาการดาเนิ นงานจึ งนาไปสู่ ประเด็นที่ ยงั ไม่ไ ด้ดาเนิ นการต้องเร่ ง
ดาเนิ นการ คื อ ข้อ 1 เร่ งสร้างความรู ้และความเข้าใจเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อ
การศึกษาแก่ผบู ้ ริ หาร ครู อาจารย์ และผูเ้ รี ยนอย่างถูกต้องก่อน ข้อ 2 สนับสนุ นให้มีการฝึ กอบรมครู อาจารย์ ให้
สามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอน รวมทั้งสามารถสอนให้นกั เรี ยนใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู ้ได้ดว้ ยตนเอง (สานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษาแห่งชาติ 2533 : 44)
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จากนโยบายดังกล่าวจึงจาเป็ นต้องมีการพัฒนาครู ผสู ้ อนเป็ นลาดับแรกในด้านการใช้เทคโนโลยีการศึกษา
การพัฒนาครู อาจทาให้หลายวิธี ควรเน้นให้ครู มีกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามแผนการศึกษาแห่งชาติ และต้อง
สนับสนุนการพัฒนาครู อย่างจริ งจังและต่อเนื่อง
ดังนั้น ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองจะเป็ นแหล่งความรู ้ให้ครู ได้ศึกษาตามศักยภาพ ความสามารถ ความสนใจ
และความต้องการของครู ในเรื่ องการใช้เทคโนโลยีการศึ กษา ตลอดจนเป็ นแหล่งความรู ้ที่รวบรวมสภาพความรู ้
ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาได้จานวนมาก และปรับเปลี่ยนความรู ้ดงั กล่าวให้ทนั ต่อสภาพสังคมปั จจุบนั ได้อย่าง
ต่อเนื่อง
ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองมีคุณค่าต่อครู ผมู ้ าใช้บริ การในหลายประการ กล่าวคื อ (1) เปิ ดโอกาสให้ครู ได้
เรี ย นรู ้ อ ย่ า งอิ ส ระตามความต้อ งการ ความพร้ อ ม และความสนใจด้ว ยตนเอง (2) พัฒ นาเนื้ อ หาสาระและ
ประสบการณ์ให้ครู ได้สนองตอบความต้องการและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการศึกษาได้
อย่างต่ อเนื่ อง (3) สร้ างบรรยากาศที่ ส่งเสริ มและสนับสนุ นและเอื้ อต่ อการเรี ยนรู ้ ข องครู ในการใช้เทคโนโลยี
การศึ กษา (4) เชื่ อมโยงความรู ้ ที่ผูส้ อนได้รับไปใช้ในการปฏิ บตั ิ งานด้านเทคโนโลยีการศึ กษา (5) เป็ นแหล่ง
ให้บริ การทางเทคโนโลยีการศึกษา เพื่ออานวยความสะดวกแก่ครู ผสู ้ อน (6) เป็ นแหล่งปลูกฝังสร้างเสริ มให้ครู นา
เทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในการเรี ยนการสอน (7) เป็ นแหล่งปฏิบตั ิการเพื่อทักษะของการใช้เทคโนโลยีการศึกษา
และ (8) เป็ นเวที ที่ระดมความเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนสรรพความรู ้ ประสบการณ์ และข้อมูลข่าวสารทางเทคโนโลยี
การศึ กษา และเพื่อร่ วมกันตัดสิ นใจดาเนิ นกิ จกรรมที่ เกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีการศึ กษา (กรมการศึ กษานอก
โรงเรี ยน 2540 กระทรวงศึกษาธิ การ 2544 และสมชัย วรานุรักษ์ (2545: 47))
จากคุ ณค่ าของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองที่ กล่าวไว้ขา้ งต้น อาจจะช่ วยแก้ปัญหาครู ในการใช้เทคโนโลยี
การศึ กษาในประเด็นแรก คื อ ครู ได้พฒั นาความรู ้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะในการใช้เทคโนโลยีการศึ กษาได้
ตลอดเวลาและไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเข้ารับการอบรมในต่างสถานที่ที่จดั การอบรม ประเด็นที่สอง ครู ต่างโรงเรี ยนได้มี
โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนและเรี ยนรู ้ในเรื่ องการใช้เทคโนโลยีการศึกษา ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ร่วมกันในรู ปเครื อข่าย
และประเด็นที่ สาม ทาให้ได้ใช้เป็ นแหล่งทดลองนวัตกรรมและสื่ อที่ ครู ผลิตหรื อจัดหาได้ และช่ วยให้ครู ผลิตสื่ อ
เพื่อนามาใช้ในการเรี ยนการสอนได้
จึงเห็นได้ว่า ศูนย์เรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษา เป็ นแนวทางหนึ่ งที่จะเอื้อต่อการพัฒนา
ในเรื่ องการใช้เทคโนโลยีการศึกษา ด้วยเหตุผลนี้ จึงทาให้ผวู ้ ิจยั พัฒนาศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองดังกล่าวขึ้ นมา การ
พัฒนาศูนย์ครั้งนี้ได้ผา่ นกระบวนการโดยเริ่ มจากการศึกษาองค์ความรู ้จากแหล่งต่างๆ ในเรื่ องศูนย์การเรี ยน จากนั้น
ศึกษาความต้องการของครู ผใู ้ ช้ศูนย์ เพื่อนามาสู่ การยกร่ างศูนย์การเรี ยน และระดมความเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ เพื่อ
พัฒนาศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาถึงความสมบูรณ์และชัดเจน รวมทั้งนาศูนย์การเรี ยน
ไปตรวจสอบและรับรองจากผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อการยืนยันอีกครั้ง เพื่อให้ได้ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองที่เหมาะกับครู ที่
ใช้บริ การและเป็ นศูนย์ที่มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อครู อย่างแท้จริ งต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาความต้องการของครู เกี่ยวกับศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาสาหรับครู
2. เพื่อพัฒนาศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาสาหรับครู
3. เพื่อประเมินศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาสาหรับครู
วิธีดาเนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
1) ประชากร ในการวิจยั ประกอบด้วย 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ ผูส้ อนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
สังกัดโรงเรี ยนในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี จานวน 221 โรงเรี ยน จาแนกเป็ นโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจานวน
19 โรงเรี ยน และโรงเรี ยนประถมศึ กษาจานวน 133 โรงเรี ยน จานวน 11,300 คน เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพื่อศึ กษาความ
ต้องการของครู เกี่ยวกับศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษา กลุ่มที่สอง ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาหรับการ
ระดมความคิดเห็น ประกอบด้วยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา และผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการศึกษา เพื่อระดมความ
คิ ดเห็นเกี่ ยวกับร่ างศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยี และกลุ่มที่ สาม คื อผูท้ รงคุณวุฒิเพื่อประเมิ น
คุณภาพตรวจสอบและรับรองศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง
2) กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั กลุ่มแรก คือ ครู ผสู ้ อนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดโรงเรี ยน
ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี จานวน 442 คน จากโรงเรี ยนทั้งหมด 221 โรงเรี ยน สุ่ มครู ผสู ้ อนโรงเรี ยนละ
2 คน โดยขอให้ทางโรงเรี ยนเป็ นผูส้ ุ่ มให้ (ประชากร 10,000 คน ยอมให้ผิดพลาดได้ 5% จานวนกลุ่มตัวอย่าง 385
คน จากตาราง (Taro Yamame) เพื่อสอบถามความต้องการ และเลือกแบบเจาะจงจานวน 100 คน จากจานวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ส่งแบบสอบถามเพื่อการสัมภาษณ์ กลุ่มที่สอง คื อ ผูเ้ ชี่ ยวชาญจานวน 15 คน ประกอบด้วย ผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ด้านการศึกษาจานวน 5 คน และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึ กษาจานวน 10 คน กลุ่มที่ สาม คือ ผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านเทคโนโลยีการศึกษาจานวน 3 คน เพื่อประเมินคุณภาพและตรวจสอบและรับรอง
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ได้แก่
1) แบบสอบถามความต้องการศูนย์การเรี ย นด้วยตนเองมี จานวน 5 ตอน เป็ นแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบและแบบเขี ยนตอบ ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความต้องการศูนย์การเรี ยน
ด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาด้านการบริ หาร ตอนที่ 3 ความต้องการศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการ
ใช้เทคโนโลยีการศึกษาด้านวิชาการ ตอนที่ 4 ความต้องการศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษา
ด้านบริ การ และตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะ สาหรับแบบสัมภาษณ์ความต้องการ เป็ นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง
ประเด็นที่ สัมภาษณ์ คื อ นโยบาย วัตถุประสงค์ บทบาทและหน้าที่ มาตรการ ระยะเวลาการให้บริ การ โครงสร้าง
การบริ หารของศูนย์การเรี ยน ประเภทของศูนย์การเรี ยน เนื้ อหาสาระ สื่ อ และกิ จกรรมในศูนย์การเรี ยน และ
ประเมิน
2) การพัฒนาศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึ กษาสาหรั บครู มีข้ นั ตอนการสร้าง
ดังนี้ ขั้นที่ 1 ศึ กษาองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง และการใช้เทคโนโลยีการศึ กษาของครู ขั้นที่ 2
ศึ กษาความต้องการของครู เกี่ ยวกับศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง ขั้นที่ 3 ร่ างศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง ขั้นที่ 4 ระดม
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ความเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ ขั้นที่ 5 พัฒนาศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง และขั้นที่ 6 ตรวจสอบและรับรองศูนย์การเรี ยน
ด้วยตนเอง
3) แบบระดมความคิดเห็นหรื อการสนทนากลุ่มมีจานวน 4 ตอน ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 เกี่ยวกับ
ส่ วนประกอบของศูนย์การเรี ยน และตอนที่ 4 เป็ นการประเมินโดยรวมของร่ างศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้
เทคโนโลยีการศึกษาสาหรับครู โดยภาพรวมมี 4 ระดับของการประเมินดีมาก ดี ปานกลาง และปรับปรุ ง
4) แบบประเมินคุณภาพศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษา เป็ นแบบประเมิน
แบบมาตรประมาณค่ามี 4 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง และต้องปรับปรุ ง
เครื่ องมือการวิจยั ทั้ง 4 ประเภท ได้ผา่ นประเมินและตรวจสอบจากผูท้ รงคุณวุฒิ
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล มีดงั นี้
1) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามครู เกี่ยวกับความต้องการศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้
เทคโนโลยีได้จดั ส่ งทางไปรษณี ยม์ ีจานวน 442 ฉบับได้รับกลับคืน 300 ฉบับ เป็ นแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์
ทั้ง 300 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 67.90 และการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ครู เกี่ยวกับความต้องการศูนย์การ
เรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสนทนาทางโทรศัพท์ได้ขอ้ มูลจานวน
43 คน จากจานวนครู ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างเพื่อใช้สมั ภาษณ์จานวน 100 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.00
2) การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการจัดระดมความคิ ดเห็นหรื อสนทนากลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อพัฒนาร่ าง
ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษา ดาเนิ นการระดมความคิ ดเห็นผูเ้ ชี่ ยวชาญ 15 คน ดังนี้ (1)
แนะนาผูเ้ ชี่ ยวชาญแต่ละคนพร้อมแจกแบบระดมความเห็นของผูเ้ ชี่ ยวชาญ (2) บรรยายสรุ ปเกี่ยวกับที่มาของร่ าง
ศูนย์การเรี ยน (3) บรรยายสรุ ปเกี่ ยวกับรายละเอียดของศูนย์การเรี ยน (4) อภิ ปรายในแต่ละประเด็นโดยผูว้ ิจยั เป็ น
ผูด้ าเนิ นการอภิปราย (5) สรุ ปผลการระดมความเห็นในแต่ละประเด็น และ (6) ประเมินคุณภาพโดยรวมของร่ าง
ศูนย์การเรี ยน
3) การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินคุณภาพของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยี
การศึ กษา ผูว้ ิจยั ได้ให้ผูท้ รงคุณวุฒิจานวน 3 คน ประเมินคุณภาพของศูนย์การเรี ยนจากแบบประเมินคุ ณภาพที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้น ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง แบบประเมินคุณภาพทั้ง 3 ฉบับมีความสมบูรณ์และครบถ้วน
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ ร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั
1. ผลการวิจยั เกีย่ วกับความต้ องการศูนย์ การเรียนด้ วยตนเองเพือ่ การใช้ เทคโนโลยีการศึกษาสาหรับครู
1.1 จากการสอบถามความคิดเห็นของครู สรุ ปผลการวิจยั มีดงั นี้
1) สถานภาพและความต้องการศูนย์การเรี ยน พบว่า (1) เป็ นเพศหญิง อายุอยู่ระหว่าง 31-35 ปี ส่ วน
ใหญ่เป็ นครู สอนระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ที่สอนของครู ส่วนใหญ่ คือ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม และ (2) ระดับความรู ้ของครู ในเรื่ องการใช้เทคโนโลยีการศึกษามีความรู ้ในระดับปานกลาง และมีความ
ต้องการศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึ กษา ในระดับมาก เหตุผลที่ ตอ้ งการเพื่อนามาสร้าง
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ผลงานทางวิ ช าการของตนเอง และใช้ปรั บปรุ งการเรี ย นการสอน ที่ ไ ม่ต ้องการศู นย์ด ังกล่า วเพราะศู นย์ไ ม่ มี
ประโยชน์ต่อตนเองและการสอนนักเรี ยน
2) ความต้องการศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในด้านการบริ หาร
(1) ปรัชญาของศูนย์การเรี ยน คือ การเรี ยนรู ้อย่างมีคุณค่า ใช้เทคโนโลยีได้หลากหลาย
(2) วิสยั ทัศน์ของศูนย์การเรี ยน คือ ให้สาระความรู ้และทักษะความชานาญในการใช้เทคโนโลยี
ภายในโรงเรี ยนอย่างทัว่ ถึง
(3) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรี ยน คือ (1) เพื่อให้ความรู ้และทักษะความชานาญกับครู ในการใช้
เทคโนโลยีการศึกษา (2) เพื่อส่ งเสริ มให้ครู ได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีการศึกษาในการเรี ยนการสอน และ (3) เพื่อให้
ครู สร้างผลงานทางด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา
(4) เป้ าหมายของศูนย์การเรี ยน คือ (1) เป้ าหมายเชิ งปริ มาณครู มาใช้บริ การวันละ 50 คน และ (2)
เป้ าหมายด้านคุณภาพ คือ ครู ที่ใช้บริ การมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องเทคโนโลยีการศึกษา
(5) โครงสร้างของศูนย์การเรี ยนฝ่ ายบริ หาร ประกอบด้วย (1) หน่วยจัดการ ทาหน้าที่รับผิดชอบ
โดยจัดระบบงานด้านบุคลากรในศูนย์งานสารบรรณ งานพัสดุ งานการเงิน งานสถานที่ และสิ่ งอานวยความสะดวก
ในศูนย์ และ (2) หน่ วยเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ทาหน้าที่ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรื อองค์กร
เทคโนโลยีการศึกษา และการจัดระบบและดาเนินการในการประชาสัมพันธ์ท้ งั ในศูนย์และนอกศูนย์
(6) โครงสร้ างของศูนย์การเรี ยนฝ่ ายวิช าการ ประกอบด้วย (1) หน่ วยจัด ระบบและวิ จยั ทาง
เทคโนโลยีการศึกษา ทาหน้าที่จดั ระบบการดาเนิ นงานทางเทคโนโลยีในศูนย์การเรี ยน และทาการวิจยั เพื่อพัฒนา
ศูนย์การเรี ยน และ (2) หน่วยส่ งเสริ มและพัฒนาศูนย์ ทาหน้าที่วิเคราะห์และกาหนดเนื้ อหา ออกแบบและผลิตสื่ อ
จัดทาฐานความรู ้ทางเทคโนโลยีการศึ กษา พัฒนาเครื่ องมือเพื่อใช้ประเมินผลสัมฤทธิ์ ประเมินความพึงพอใจของ
ผูใ้ ช้บริ การและถ่ายทอดและฝึ กอบรมเนื้ อหาสาระทางเทคโนโลยีการศึ กษาทั้งที่ เป็ นความรู ้ ประสบการณ์ และ
ทักษะ ความชานาญ
(7) โครงสร้ า งของศู นย์การเรี ย นฝ่ ายบริ หาร ประกอบด้วย (1) หน่ ว ยบริ ก ารสื่ อ ทาหน้า ที่
ให้บริ การสื่ อและการใช้เทคโนโลยีการศึ กษา จัดหาวัตถุดิบในการผลิตสื่ อและดูแลเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การผลิต และ (2) หน่ วยบริ การสิ่ งอานวยความสะดวก ทาหน้าที่ ให้บริ การสิ่ งอานวยความสะดวกในศูนย์ ได้แก่
เครื่ องถ่ายสาเนา เครื่ องคอมพิวเตอร์ เครื่ องแอลซี ดี เครื่ องเล่นดี วีดี ระบบเครื อข่ าย การใช้ห้องปฏิ บตั ิ การ ห้อง
ประชุม และห้องการเรี ยนการสอนผ่านเครื อข่าย ร้านค้า และร้านอาหาร
(8) สถานที่ต้ งั ศูนย์การเรี ยน คือ โรงเรี ยนขนาดใหญ่ หรื อขนาดกลาง
(9) บทบาทของศูนย์การเรี ยน คือ (1) ส่ งเสริ มการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษาให้กบั
ครู (2) จัดหาสื่ อการเรี ยนการสอนไว้ในศูนย์การเรี ยน (3) พัฒนาความรู ้ ทักษะ และความชานาญของครู ในการใช้
เทคโนโลยีการศึกษา และ (4) ผลิตสื่ อการเรี ยนการสอนให้กบั ครู
3) ความต้องการของครู เกี่ยวกับศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในด้าน
วิชาการ
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(1) ประเภทของศูนย์การเรี ยนที่ตอ้ งการ คือ (1) ศูนย์ความรู ้ เป็ นศูนย์ให้ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระเทคโนโลยีและสื่ อสารการศึกษา (2) ศูนย์ฝึกทักษะและความชานาญเป็ นศูนย์ที่ครู มารับการฝึ กการผลิต
และการใช้สื่อการเรี ยนการสอนทุกประเภท (3) ศูนย์การฝึ กอบรมให้คาปรึ กษาแนะนา เป็ นศูนย์ที่จดั ให้กบั ครู ตาม
ความประสงค์ที่ค รู แ จ้งมาในใบสมัค รของศูนย์ และให้ค าแนะนากับครู ใ นด้า นเทคโนโลยี การศึ กษาทั้งแบบ
เผชิญหน้าและแบบไม่เผชิญหน้า
(2) ขอบข่ายเนื้ อหาสาระเรื่ องแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา คือ ความหมายและพัฒนาการ
ของเทคโนโลยีการศึกษา ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา และการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในการเรี ยนการสอน
(3) ขอบข่ ายเนื้ อหาสาระเรื่ องการจัดระบบและออกแบบการเรี ยนการสอน คื อ ฝึ กปฏิ บตั ิ การ
จัดระบบการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้หรื อวิชา ฝึ กปฏิบตั ิการจัดระบบการผลิตและการใช้สื่อการเรี ยน
การสอน จัดระบบการเรี ยนการสอนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้หรื อวิชาและฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบการเรี ยนการสอน
(4) ขอบข่ายเนื้ อหาสาระเรื่ องสื่ อสิ่ งพิมพ์เพื่อการเรี ยนการสอน คื อ การผลิตและการใช้เอกสาร
การสอนหรื อเอกสารการเรี ยน การผลิตและการใช้บทเรี ยนแบบโปรแกรม การผลิตและการใช้แบบฝึ กหัด และการ
ผลิตและการใช้หนังสื ออ่านเพิ่มเติม
(5) ขอบข่ายเนื้ อหาสาระเรื่ องสื่ อโสตทัศน์เพื่อการเรี ยนการสอน คือ การผลิตและการใช้สื่อภาพ
แผนภาพ แผนภูมิ และกราฟ การผลิตและการใช้สื่อสามมิติ และการผลิตและการใช้หุ่นจาลองและหุ่ นมื อแบบ
ต่างๆ
(6) ขอบข่ายเนื้ อหาสาระเรื่ องสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์เพื่อการเรี ยนการสอน คื อ การผลิตและการใช้
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน การผลิตและการใช้สื่อเสี ยงประเภทเทปเสี ยง ซี ดี การผลิตและการใช้ e-Learning
การผลิตและการใช้สื่อภาพประเภทเทปภาพ/วีดิทศั น์/ดีวีดี การผลิตและการใช้เว็บไซต์เพื่อการเรี ยนการสอน การ
ผลิตและการใช้สไลด์คอมพิวเตอร์ (แผ่นใสด้วยคอมพิวเตอร์) และการผลิตและการใช้หนังสื ออิเล็กทรอนิกส์
(7) ขอบข่ายเนื้ อหาสาระเรื่ องสื่ อประสมในรู ปชุ ดการสอน คือ การผลิตและการใช้ชุดการสอน
แบบกลุ่มกิ จกรรม การผลิตและการใช้ชุดการสอนรายบุคคล การผลิ ตและการใช้ชุดการสอนโดยใช้แหล่งการ
เรี ยนรู ้ และการผลิตและการใช้ชุดการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(8) ขอบข่ายเนื้ อหาสาระเรื่ องแหล่งการเรี ยนรู ้ในการเรี ยนการสอน คือ ระบบการเรี ยนการสอน
โดยใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ ฝึ กปฏิบตั ิการจัดระบบการเรี ยนโดยใช้แหล่งการเรี ยนรู ้ และความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับแหล่ง
การเรี ยนรู ้
(9) ขอบข่ า ยเนื้ อหาสาระเรื่ องเทคโนโลยี สารสนเทศในการเรี ยนการสอน คื อ ระบบการใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศในการเรี ย นการสอน การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศในการเรี ยนการสอน ประเภทและ
รู ปแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรี ยนการสอน และความหมายและความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรี ยนการสอน
(10) ขอบข่ายเนื้ อหาสาระเรื่ องการทดสอบประสิ ทธิ ภาพและการประเมินสื่ อการเรี ยนการสอน
คือ วิธีการประเมินสื่ อการเรี ยนการสอนแต่ละประเภท ความหมายและความสาคัญของการประเมินสื่ อการเรี ยนการ
สอน เกณฑ์ในการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ ความหมายและความจาเป็ นของการทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
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(11) ขอบข่ายเนื้ อหาสาระเรื่ องการวิจยั ทางเทคโนโลยีการศึกษา คือ วิธีการวิจยั ในชั้นเรี ยนทาง
เทคโนโลยีการศึกษา ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจยั ทางเทคโนโลยีการศึกษา และวิธีการวิจยั ในด้านนวัตกรรม
(12) ชุดความรู ้ในศูนย์ความรู ้ คือ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ สื่ อภาพ (ดีวีดี) และสื่ อเสี ยง (ซี ดี)
(13) กิจกรรมในศูนย์ความรู ้ คือ สรุ ปสาระสาคัญในเรื่ องที่ศึกษา ศึกษาด้วยตนเอง ตอบคาถามใน
เนื้อหาสาระที่เรี ยน และวิเคราะห์รายกรณี ในรู ปสิ่ งพิมพ์
(14) ชุดฝึ กปฏิบตั ิหรื อชุดเสริ มทักษะในศูนย์ฝึกทักษะและความชานาญ คือ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อเสี ยง
และสื่ อภาพ
(15) กิจกรรมในศูนย์ฝึกทักษะและความชานาญ คือ ฝึ กปฏิบตั ิ สร้างชิ้นงาน และศึกษาด้วยตนเอง
(16) ชุดฝึ กอบรมประกอบการบรรยายในศูนย์ฝึกอบรมและให้คาปรึ กษาแนะนา คือ สื่ อของจริ ง
สื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อสไลด์คอมพิวเตอร์
(17) กิ จ กรรมในศู น ย์ฝึ กอบรมและให้ค าปรึ ก ษาแนะน า คื อ ฝึ กปฏิ บัติ ชมการสาธิ ต และ
แลกเปลี่ยนความรู ้ และแลกเปลี่ยนความรู ้และการบรรยาย
(18) ขั้นตอนการเรี ยนในศูนย์การเรี ยน คือ เลือกศูนย์การเรี ยนที่ผใู ้ ช้บริ การต้องการศึกษาหรื อเข้า
รับการอบรมในศูนย์การเรี ยน ทดสอบและประเมินตนเองก่อนเรี ยนที่ ศูนย์ทดสอบความรู ้ ทดสอบและประเมิน
ตนเองหลังเรี ยนที่ ศูนย์ทดสอบความรู ้ พบเจ้าหน้าที่ ของศูนย์เพื่อชี้ แจงหรื อปฐมนิ เทศเบื้ องต้น พร้อมทั้งแจกคู่มือ
การใช้ และสมัครเป็ นสมาชิกของศูนย์
(19) ประเภทของการประเมินในศูนย์การเรี ยน คื อ ประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนครอบคลุม
การประเมินตนเองก่อนเรี ยน การประเมินตนเองระหว่างเรี ยน และประเมินตนเองหลังเรี ยน
(20) การใช้ผลการประเมิ นด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนในศูนย์การเรี ยน คื อ เที ย บโอนผ่า น
หลักสูตรการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
4) ความต้องการของครู เกี่ ยวกับศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่ อการใช้เทคโนโลยีการศึ กษาในด้า น
บริ การ
(1) ระยะเวลาของการให้บริ การศูนย์การเรี ยน คื อ 8.30-16.30 น. วันทาการ และวันหยุด (เสาร์
และอาทิตย์)
(2) รู ปแบบการให้บริ การศูนย์การเรี ยน คือ แบบเผชิญหน้า และแบบไม่เผชิญหน้า
(3) ลักษณะการให้บริ การสื่ อการเรี ย นในศู นย์การเรี ย น คื อ ยืมสื่ อในศู นย์เ พื่ อการศึ กษาได้
ตลอดเวลา
(4) สิ่ งอานวยความสะดวกที่ควรจัดไว้ในศูนย์การเรี ยน คือ เครื่ องคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบการ
ติดต่อสื่ อสาร เครื่ องถ่ายเอกสาร ที่นงั่ พักผ่อนหรื อรอผูม้ ารับหรื อรอติดต่อ และร้านอาหารและเครื่ องดื่ม
(5) รู ปแบบการให้บริ การภายนอกของศูนย์การเรี ยน คือ การบริ การจัดศูนย์การเรี ยนในโรงเรี ยน
1.2 ผลการสั มภาษณ์ ครู สรุ ปผลการวิจยั ดังนี้
1) นโยบายของศูนย์การเรี ยน คือ เป็ นแหล่งความรู ้ที่ส่งเสริ มให้ครู ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอน
และสร้างผลงานทางวิชาการ
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2) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรี ยน คื อ พัฒนาคุณภาพของครู อย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอในการใช้
เทคโนโลยีการศึกษา
3) บทบาทและหน้าที่ของศูนย์การเรี ยน คือ รวบรวมและจัดทาสื่ อ จัดการฝึ กอบรมสื่ อเสริ มให้ครู ใน
ด้านความรู ้และงบประมาณ ผลิตสื่ อ/ให้ครู และครู นามาใช้ และส่ งเสริ มให้ครู ทาวิจยั
4) ช่วงเวลาในการให้บริ การของศูนย์การเรี ยน คือ วันหยุดเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น.
5) โครงสร้างการบริ หารของศูนย์การเรี ยน คื อ (1) ฝ่ ายบริ หารควรบริ หารงานภายในศูนย์การเรี ยน
และประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก (2) ฝ่ ายวิชาการเน้นให้ความรู ้ในเรื่ องการผลิตสื่ อ (3) ฝ่ ายบริ การ
ควรให้ยืมสื่ อและการผลิตสื่ อ
6) สถานที่ ต้ งั ของศูนย์การเรี ยน ควรเป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่และขนาดกลาง เพราะมีความพร้ อม
มากกว่าโรงเรี ยนขนาดเล็ก
7) วิธีการเรี ยนและขั้นตอนการเรี ยน ควรให้บริ การเรี ยนแบบผ่านเครื อข่ ายไม่ตอ้ งเดิ นทาง ทาให้
สะดวกและสามารถเรี ยนที่ไหนก็ได้
8) ประเภทของศูนย์การเรี ยน ควรมีศูนย์การประเมินในศูนย์มีแบบทดสอบความรู ้เกี่ยวกับสื่ อให้มาก
9) ขอบข่ายเนื้ อหาสาระเกี่ ยวกับการวิจยั ในชั้นเรี ยน และการวิจยั บทความเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาผลงานทางวิชาการและพัฒนาการเรี ยนการสอน
10) ลักษณะการให้บริ การสื่ อ คือ ให้ยืมสื่ อในศูนย์การเรี ยนมาใช้ในการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน
11) รู ปแบบการให้บริ การภายนอกศูนย์การเรี ยน ต้องการให้บริ การในรู ปการจัดรถเคลื่อนที่ให้บริ การ
หรื อมาตั้งชัว่ คราวเพราะอานวยความสะดวกให้กบั ครู
2. ผลการพัฒนาศูนย์ การเรียนด้ วยตนเองเพือ่ การใช้ เทคโนโลยีการศึกษาสาหรับครู
2.1 ผลการระดมความคิ ดเห็ นของผู้ เ ชี่ ยวชาญเกี่ ยวกั บร่ า งศู น ย์ ก ารเรี ยนด้ ว ยตนเองเพื่ อ การใช้
เทคโนโลยีการศึกษา สรุ ปผลดังนี้
1. ตอนที่ 1 บทน า ประกอบด้ว ย หลัก การและเหตุ ผ ล วัต ถุ ป ระสงค์ และผลที่ ค าดว่ า จะได้รั บ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเห็นด้วย
2. ตอนที่ 2 รายละเอียดของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยี สรุ ปได้ดงั นี้ (1) หัวข้อที่มี
ความคิดเห็นเหมือนกันไม่มีการอภิปราย คือ นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย มาตรการ บุคลากร วิธีการเรี ยนและ
ขั้นตอนการเรี ยน ประเภทของศูนย์การเรี ยน ขอบข่ายเนื้ อหา สื่ อและกิจกรรม การประเมินและติดตาม สิ่ งอานวย
ความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน และงบประมาณ และ (2) หัวข้อที่มีความคิดเห็นไม่เหมือนกัน มีการอภิปราย คือ
ปรัชญา วิสยั ทัศน์ บทบาทและหน้าที่ และโครงสร้างและการบริ หาร
3. ตอนที่ 3 การนาศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษา ประกอบด้วยเงื่อนไข การ
เตรี ยมการ และแนวทางการใช้ ในประเด็นนี้ไม่มีการอภิปราย
2.2 ผลการพัฒนาศูนย์ การเรียนด้ วยตนเองเพือ่ การใช้ เทคโนโลยีการศึกษาสาหรับครู
ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาสาหรับครู มีจานวน 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 บทนา ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีดาเนิ นการพัฒนาการเรี ยนศูนย์
การเรี ยน และผลที่คาดว่าจะได้รับ
ตอนที่ 2 รายละเอียดของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาสาหรับครู สรุ ปได้
ดังนี้ (1) ปรัชญาของศูนย์การเรี ยน คือ ศูนย์การเรี ยนพัฒนาครู ค่เู ทคโนโลยีการศึกษา (2) วิสยั ทัศน์ของศูนย์การเรี ยน
คื อ ให้บริ การความรู ้ ทักษะ ความชานาญในการใช้เทคโนโลยีการศึ กษาภายในโรงเรี ยนอย่างทัว่ ถึ ง และสร้ าง
เครื อข่ายของครู ในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อสู่ประชาคมอาเซี ยน (3) นโยบายของศูนย์การเรี ยน คือ
เป็ นแหล่งความรู ้มุ่งพัฒนาครู และส่ งเสริ มสนับสนุ นให้ครู ได้ใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอนและสร้างผลงาน
(4) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรี ยน คื อ ให้ความรู ้และทักษะความชานาญและพัฒนาคุณภาพของศูนย์ในการใช้
เทคโนโลยีการศึ กษาอย่างเป็ นระบบและครบวงจร (5) บทบาทและหน้าที่ ของศูนย์การเรี ยน คื อ ให้ความรู ้และ
ทักษะ รวบรวมและจัด ทาสื่ อในศูนย์ ออกแบบและผลิ ต สื่ อ จัด กิ จกรรมให้คาปรึ กษาและแนะนาครู เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และประสานงานกับสถาบันการศึกษาและนาการวิจยั และพัฒนา (6) เป้ าหมายให้บริ การกับครู (7) มี
มาตรการที่สาคัญ คือ จัดทาแผนแม่บทและแผนปฏิบตั ิการ (8) โครงสร้างการบริ หารศูนย์มีฝ่ายบริ หาร ฝ่ ายวิชาการ
และฝ่ ายบริ การ และจัดบุคลากรในศูนย์ตามโครงสร้างการบริ หาร (9) วิธีการเรี ยนในศูนย์การเรี ยนมี 2 วิธีการ คื อ
วิธีการแบบเผชิ ญหน้า และวิธีการแบบผสมผสาน (10) ประเภทของศูนย์การเรี ยน คือ ศูนย์ความรู ้ ศูนย์ฝึกทักษะ
เฉพาะทาง ศูนย์ฝึกอบรมและให้คาปรึ กษา และศูนย์ทดสอบความรู ้ (11) ขอบข่ายเนื้ อหาสาระในศูนย์การเรี ยน
ประกอบด้วย แนวคิ ดเทคโนโลยีการศึ กษา การจัดระบบและออกแบบการเรี ยนการสอน การผลิตและการใช้สื่อ
สิ่ งพิมพ์ สื่ อโสตทัศน์ สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ สื่ อประสม แหล่งความรู ้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การทดสอบประสิ ทธิ ภาพ
และการวิจยั ทางเทคโนโลยีการศึ กษา (12) สื่ อและกิ จกรรม ศูนย์ความรู ้มีสื่ออยู่ในรู ปชุ ดความรู ้ กิ จกรรมได้แก่
การศึ กษาด้วยตนเอง วิเคราะห์ รายกรณี สรุ ปสาระสาคัญ และเขี ยนโครงการ ศู นย์ฝึกทักษะเฉพาะทางสื่ อในรู ป
ชุดฝึ กปฏิบตั ิ กิจกรรมได้แก่ การสร้างชิ้นงาน และวิเคราะห์ประสบการณ์ ศูนย์ฝึกอบรมและให้คาปรึ กษาสื่ อในรู ป
ชุ ด ฝึ กอบรมประกอบการบรรยาย กิ จกรรมได้แ ก่ ฟั งการบรรยาย ชมการสาธิ ต และตัวอย่า ง ฝึ กปฏิ บัติ และ
แลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ และ (13) การประเมินและติ ดตามในศูนย์มีการประเมินก่อนเรี ยน ระหว่างเรี ยน และหลัง
เรี ยน นอกจากนี้ ศูนย์การเรี ยนยังประกอบด้วย สิ่ งอานวยความสะดวก โครงสร้างพื้นฐาน และงบประมาณ
ตอนที่ 3 การนาศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาไปใช้ ประกอบด้วย เงื่อนไข
การเตรี ยมการ และแนวทางการใช้
3. ผลการประเมินคุณภาพของศู นย์ การเรี ยนด้ วยตนเองเพื่อการใช้ เทคโนโลยีการศึ กษาสาหรั บครู ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผลการวิจยั พบว่า ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึ กษาสาหรับครู ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก
อภิปรายผล
1. ความต้ องการศู นย์ การเรี ยนด้ วยตนเองเพื่อการใช้ เทคโนโลยีการศึกษาสาหรั บครู จากผลการวิจยั พบว่า
ครู มีความต้องการศูนย์การเรี ยนดังกล่าวคิ ดเป็ นร้ อยละ 95.30 ซึ่ งมี ความต้องการในระดับมากที่ สุด เหตุผลที่ ครู
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ต้องการเพื่อนามาสร้างผลงานทางวิชาการของตนเอง รองลงมาเพื่อใช้ปรั บปรุ งการเรี ยนการสอน ทั้งนี้เป็ นเพราะว่า
จากการศึกษาสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีอายุอยูร่ ะหว่าง 36-40 ปี มากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 26.70 ซึ่ งเป็ นช่วงอายุที่ตอ้ งการเลื่อนวิทยฐานะตาแหน่งทางวิชาการเพราะทางานมาเป็ นระยะเวลานาน
พอสมควร จึงเป็ นเหตุผลสาคัญที่ผตู ้ อบแบบสอบถามต้องการศูนย์เพื่อการสร้างผลงานทางวิชาการ
2. การพัฒนาศู นย์ การเรี ยนด้ วยตนเองเพื่อการใช้ เทคโนโลยีสาหรั บครู ประกอบด้วย องค์ประกอบหรื อ
ส่ วนประกอบของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึ กษาสาหรั บครู ซึ่ งประกอบด้วย ปรัชญา
วิสัยทัศน์ นโยบาย วัตถุประสงค์ บทบาทและหน้าที่ของศูนย์การเรี ยน เป้ าหมาย มาตรการ โครงสร้างการบริ หาร
บุคลากร วิธีการเรี ยน และขั้นตอนการเรี ยน ประเภทของศูนย์การเรี ยน ขอบข่ายเนื้อหาสาระที่เรี ยน สื่ อและกิจกรรม
การประเมิ นและติ ด ตาม สิ่ งอานวยความสะดวก โครงสร้ า งพื้ นฐาน และงบประมาณ เมื่ อพิ จารณาในแต่ ล ะ
องค์ประกอบ ศูนย์การเรี ยนนี้ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่เป็ นปั จจัยนาเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ ทาให้ศูนย์
ดาเนิ นการได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สุ ประภา โพธิ์ ภพ (2549) ได้พฒั นาศูนย์การเรี ยน
ความหลากหลายชีวภาพสาหรับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ผลการวิจยั พบว่า แบบจาลองศูนย์การเรี ยนดังกล่าว
ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ ได้แก่ ปรัชญา ปณิ ธาน เป้ าหมาย นโยบาย วัตถุประสงค์ ภารกิจ โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร ศูนย์การเรี ยน วิธีการเรี ยนในศูนย์ งบประมาณ และการประเมินเช่นกัน ซึ่ งเป็ นทั้งองค์ประกอบที่
เป็ นปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์
องค์ประกอบหลักของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษา ยึดหลักปรัชญาการศึกษา
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการเรี ยนด้วยตนเอง องค์ประกอบของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองที่สาคัญ คือ
ขั้นตอนการเรี ยนให้ครู มีโอกาสเลือกเข้าศูนย์การเรี ยนซึ่ งจัดไว้ให้ 4 ศูนย์การเรี ยน คือ ศูนย์ความรู ้ ศูนย์ฝึกเฉพาะ
ทาง ศูนย์ทดสอบความรู ้ ศูนย์ฝึกอบรมและให้คาปรึ กษา โดยเลือกเรี ยนตามที่ตนสนใจโดยมีเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
ให้คาแนะนาหรื อการชี้ แนะให้เท่านั้น ยึดปรัชญาการศึ กษากลุ่มสวภาพนิ ยม ส่ วนศูนย์ฝึกทักษะเฉพาะทางศูนย์น้ ี
เน้นให้ครู ได้ลงมือปฏิบตั ิ คือ ผลิตและใช้สื่อตามความต้องการและความพอใจของครู และเน้นให้ครู ทากิจกรรมที่
ฝึ กปฏิบตั ิ เน้นการเรี ยนโดยใช้ปรัชญาการศึ กษากลุ่มสวภาพนิ ยม ส่ วนเนื้ อหาสาระ สื่ อ และกิ จกรรมที่ครู เรี ยนใน
ศูนย์ความรู ้และศูนย์ฝึกทักษะเฉพาะทางนั้นได้เตรี ยมหรื อกาหนดไว้ตามวิธีที่ศูนย์การเรี ยนเห็นว่าเป็ นประโยชน์ต่อ
ครู เป็ นการเน้นปรัชญาการศึ กษาสารนิ ยม นอกจากนี้ มีองค์ประกอบหลักคื อ การประเมินการเรี ยนมีการประเมิน
ก่อนเรี ยน ประเมินระหว่างเรี ยน และประเมินหลังเรี ยน ซึ่ งช่วยส่ งเสริ มให้ครู ได้รู้ถึงผลการเรี ยนแต่ละหัวเรื่ องได้นา
หลักการของปรัชญาการศึกษากลุ่มจริ ยสุ นทรี นิยมมาใช้ ในประเด็นนี้ สอดคล้องกับ ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2550: 2325) ได้กล่าวว่าการจัดการศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองที่จะเอื้อต่อการเรี ยนรู ้ของผูท้ ี่ใช้บริ การ ควรนาปรัชญาการศึกษา
4 กลุ่ม คือ ปรัชญากลุ่มสวภาพนิยม ปรัชญากลุ่มพิพฒั นาการนิ ยม ปรัชญากลุ่มสารนิยม และปรัชญากลุ่มจริ ยสุ นทรี
นิยมมาใช้
3. การประเมินศู นย์ การเรี ยนด้ วยตนเองเพื่อการใช้ เทคโนโลยีการศึ กษาสาหรั บครู จากการประเมินของ
ผูท้ รงคุณวุฒิมีคุณภาพอยูใ่ นระดับดีมาก มีความเป็ นไปได้ มีความชัดเจน และมีความสมบูรณ์ ทั้งนี้อาจเป็ นเพราะว่า
ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองดังกล่าวจะจัดตั้งอยู่ในโรงเรี ยนขนาดใหญ่และขนาดกลางจึงมีความพร้อมที่จะดาเนิ นการ
และศูนย์การเรี ยนนี้ใช้พ้ืนที่ในการจัดตั้งไม่เกิน 900 ตารางวา โรงเรี ยนที่มีพ้ืนที่ จากัดอาจย่นย่อพื้นที่ของศูนย์ให้ได้
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เหมาะสมได้ นอกจากนี้ องค์ประกอบของศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองดังกล่าวประกอบด้วย องค์ประกอบที่เป็ นปัจจัย
นาเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ จึ งมีความชัดเจนและสมบูรณ์ที่จะนาไปใช้ในการดาเนิ นงานได้ โดยทัว่ ไป การ
ดาเนิ นงานต้องมี ปัจจัยนาเข้า คื อ ข้อมูลที่ ใส่ เข้าไป กระบวนการ คื อ การดาเนิ นงานให้ได้ตามข้อมูลที่ ใช้ และ
ผลลัพธ์ คือ การประเมินและติดตามและได้แสดงรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบอย่างครบถ้วนและชัดเจน จึง
สามารถนาไปใช้ได้
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
1) การวิจยั การพัฒนาศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาสาหรับครู ได้ผ่านการ
ประเมินคุณภาพตรวจสอบและรับรองจากผูท้ รงคุณวุฒิอยู่ในระดับดี มาก ดังนั้น สามารถใช้เป็ นต้นแบบในการ
สร้างศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาสาหรับครู ในเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑลได้
2) ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาสาหรับครู ที่พฒั นาขึ้น สามารถนาไปจัดตั้ง
เฉพาะในโรงเรี ยนขนาดใหญ่และขนาดกลาง
3) ศู น ย์ก ารเรี ยนด้ว ยตนเองเพื่ อ การใช้เ ทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาส าหรั บ ครู มี ส่ ว นประกอบหรื อ
องค์ประกอบที่ ครบถ้วนทั้งที่เป็ นองค์ประกอบด้านปั จจัยนาเข้า องค์ประกอบด้านกระบวนการ และองค์ประกอบ
ด้านผลลัพธ์ ดังนั้น การนาต้นแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองดังกล่าวไปใช้ควรดาเนิ นการให้ครบตามองค์ประกอบ
ทั้ง 3 องค์ประกอบ และส่ วนที่ เป็ นรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบด้วย ไม่ควรตัดบางองค์ประกอบออกจะทาให้
ศูนย์การเรี ยนขาดความสมบูรณ์ในการดาเนินงาน
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1) จากผลการวิจยั พบว่า ศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาสาหรับครู มีคุณภาพอยู่
ในระดับดี มาก มี ค วามเป็ นไปได้ มี ค วามชัด เจน และมี ค วามสมบู ร ณ์ ตามความคิ ด เห็ น ของผูเ้ ชี่ ย วชาญและ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิ ดังนั้น น่ าจะมีการศึ กษาและวิจยั ครั้งต่อไป โดยนาศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้เทคโนโลยี
การศึ กษาสาหรั บครู ไ ปทดลองใช้ อาจดาเนิ นการได้ 2 วิธีการ คื อ (1) ทดลองให้ศูนย์การเรี ย นด้วยตนเองใน
สถานการณ์จาลองหรื อในสถานการณ์จริ ง ผลการวิจยั จะช่วยพัฒนาครู ที่ใช้บริ การมีความรู ้ความเข้าใจ และทักษะ
ความชานาญเพิ่มขึ้นหรื อไม่ และมีความพึงพอใจต่อศูนย์การเรี ยนในระดับใด และ (2) ทดลองใช้โดยการประเมิน
ความคิ ดเห็นของครู เกี่ ยวกับรู ปแบบศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองดังกล่าวมี ความคิ ดเห็นเป็ นอย่างไร และผูท้ ี่ มีส่วน
เกี่ยวข้องส่ วนได้ส่วนเสี ย
2) จากผลการระดมความคิดของผูเ้ ชี่ยวชาญบางคนมีความเห็นว่าศูนย์การเรี ยนด้วยตนเองเพื่อการใช้
เทคโนโลยีการศึกษาสาหรับครู ในเรื่ องบทบาทและหน้าที่ของศูนย์การเรี ยนต้องการให้มีการจัดตั้งเครื อข่ายความรู ้
ทางเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในลักษณะของสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ (Social network) นั้น ควรได้มีการศึกษาหรื อวิจยั
เกี่ยวกับการพัฒนาศูนย์การเรี ยนด้วยตนเอง เพื่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาแบบเสมือนจริ ง ทุกองค์ประกอบของ
ศูนย์และการดาเนินงานจะอยูใ่ นรู ปวัสดุภาพและเสี ยงแบบดิจิทลั
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