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งานวิจัยที่เกี่ยวของ

งานวจิยัทีเ่กีย่วของกบัศูนยส่ือการศึกษา มีอยูเปนจํ านวนมากพอสมควร ซึ่งมีทั้งการ
ศึกษาในดานสภาพ ความตองการ และปญหาในการจัดตั้งศูนยส่ือการศึกษา รวมทั้งการศึกษาหา
รูปแบบศูนยส่ือการศึกษาที่เหมาะสมของสถาบันการศึกษาและองคกรตาง ๆ เพื่อเสนอโครงการ
จดัตัง้ศนูยส่ือการศึกษา จึงขอนํ าเสนอเปนบางเรื่องที่นาสนใจ ดังตอไปนี้

1.  งานวจิยัภายในประเทศที่เกี่ยวกับศูนยสื่อการศึกษา
วนดิา  สุวรรณเพ็ญ (2523) ไดทํ าการศึกษา เร่ือง โครงการจัดตั้งศูนยส่ือการศึกษา

สํ าหรับวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหสถานภาพทางโสต        
ทศันศกึษา ปญหาการใช การบริการ และการผลิตสื่อของอาจารย สํ ารวจความคิดเห็นและความ
ตองการตอการจัดบริการของศูนยส่ือการศึกษา พรอมเสนอโครงการจัดตั้งศูนยส่ือการศึกษา
สํ าหรับวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย  โดยรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากการใชแบบสอบ
ถามผูบริหาร อาจารย และผูใหบริการดานโสตทัศนูปกรณของวิทยาลัย จํ านวน 48 คน  ผลการ
วจิัยสรุปวา

1. ผูบริหารและอาจารยในวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทยสวนใหญมีความรูและ
ประสบการณทางดานโสตทัศนศึกษามาแลว

2. อาจารยสวนใหญใชโสตทัศนูปกรณนาน ๆ คร้ัง เนื่องจากไมสามารถหาอุปกรณ
การสอนที่ตองการใชได,  ไมมคีวามสะดวกในการจัดหาและการใชอุปกรณการสอน,  ไมมีความ
ถนดัหรอืความรูในการใชโสตทัศนูปกรณที่ตองการ,  ไมสามารถผลิตอุปกรณเองไดและรูสึกยุงยาก
ในการผลิต

3. ปญหาการบริหารงานโสตทัศนศึกษาของวิทยาลัยไดแก การขาดผูมีความรูทาง     
โสตทศันศึกษา มาดํ าเนินงาน ยงัไมมกีารวางโครงการและวัตถุประสงคสํ าหรับงานโสตทัศนศึกษา
ไวอยางแนนอน

4. อาจารยสวนใหญประสบปญหาในการผลิตและการบริการโสตทัศนูปกรณ ดังตอ
ไปนี ้  โสตทศันูปกรณมีจํ านวนจํ ากัด,  ขาดงบประมาณในการจัดซื้อ, ไมมีอุปกรณสอดคลองกับ
เนือ้หาวชิา, ไมมแีหลงบริการวัสดุในการผลิต, ไมมีเจาหนาที่บริการเพียงพอ, โสตทัศนูปกรณที่มี
อยูช ํารุด, ไมไดรับความสะดวกในการใชบริการ, ตองจายเงินเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณที่ตองการใชเอง
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5. โสตทัศนูปกรณที่อาจารยสวนใหญจัดหามาใช ไดแก สถานการณที่เปนจริงบน
หอผูปวย เชน ตัวผูปวย ผลิตโสตทัศนวัสดุข้ึนใชเอง และใชของจริงเทาที่วิทยาลัยมีอยู

6. การบรกิารสวนใหญที่ทางวิทยาลัยจัดให ไดแก การมีเจาหนาที่คอยชวยเหลือใน
การใชเครือ่งมือโสตทัศนูปกรณ  สวนการบริการอื่น ๆ ยังมีนอยมาก และอาจารยรอยละ 89.26 มี
ความตองการการบริการทุกชนิด

7. ผูบริหารและอาจารยรอยละ 97.82  เห็นวามีความจํ าเปนมากที่จะตองจัดตั้งศูนย
ส่ือการศํ ากษาของวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย เพื่อดํ าเนินการผลิตและจัดหาโสต
ทศันปูกรณไวบริการในดานการเรียนการสอน

8. วทิยาลยัมโีสตทศันูปกรณที่อยูในสภาพดีหลายชนิด แตยังมีจํ านวนไมเพียงพอ
รัมภา   ไตชลิะสนุทร (2521) ไดทํ าการวิจัย โครงการจัดและดํ าเนินงานศูนยโสต   

ทศันศกึษาของหนวยงานประชาสัมพันธจังหวัดแหงประเทศไทย เพื่อสํ ารวจความตองการ ทัศนคติ 
และความคดิเหน็ของหัวหนาหนวยงานราชการและอาจารยใหญโรงเรียนในจังหวัดตาง ๆ ที่มีตอ
งานโสตทศันศกึษา  ศึกษาสถานภาพ ปญหา และความตองการการใชโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ของ
งานการประชาสัมพันธจังหวัด และสํ ารวจวิเคราะหขอมูลสํ าหรับดํ าเนินการจัดตั้งศูนยโสตทัศน
ศึกษาประจํ าหนวยงานประชาสัมพันธจังหวัดแหงประเทศไทย พรอมทั้งเสนอแนะโครงการจัดตั้ง
ศูนยโสตทัศนศึกษาประจํ าหนวยงานประชาสัมพันธจังหวัดแหงประเทศไทยแกกรมประชาสัมพันธ 
โดยการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามหัวหนาหนวยงานของจังหวัดตาง ๆ จาก 4 
ภาค รวม 20 จังหวัด จํ านวน 270 คน

ผลการวิจัยสรุปวาปญหาในดานการบริหารและบริการ คือ ขาดผูมีความรูและ          
ผูดํ าเนนิงานในดานนี้อยางจริงจังและมีบุคลากรไมเพียงพอ สวนปญหาดานการใชโสตทัศนูปกรณ 
ไดแก  มีโสตทัศนูปกรณไมเพียงพอ วัสดุอุปกรณไมตรงตามเนื้อหา สถานที่ปฏิบัติงานไมมีส่ิง
อํ านวยความสะดวกในการใชโสตทัศนูปกรณ  ทํ าใหผูใชบริการใชโสตทัศนูปกรณนอย หรือไมไดใช
เลย  จงึขาดความรูและทักษะในการผลิตอุปกรณประกอบการประชาสัมพันธ รวมทั้งไมมีแหลงที่
จะยมือุปกรณตาง ๆ มาใชตามความตองการ   นอกจากนั้น ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา
มีความจํ าเปนมากที่จํ าเปนตองจัดตั้งศูนยโสตทัศนศึกษาของหนวยงานประชาสัมพันธจังหวัด
อยางรบีดวน โดยมีอาคารเปนเอกเทศ แตอยูบริเวณเดียวกับหนวยงานประชาสัมพันธจังหวัด

พนิจิ แสงแกว (2530)  ไดทํ าการศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยี
ทางการศกึษาของศนูยอํ านวยการแพทยพระมงกุฎเกลา  เพื่อศึกษาสภาพ และความตองการการ
ใชเทคโนโลยีการศึกษาของผูเกีย่วของในศนูยอํ านวยการแพทยพระมงกุฎเกลา  ปญหาในการใช
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เทคโนโลยีการศึกษา และการใหบริการแกวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา และวิทยาลัย
พยาบาลกองทพับก  รวมทัง้ศึกษาความพรอมในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา จํ านวน
บุคลากร งบประมาณ และสถานที่ในการจัดตั้งศูนยฯ ของศูนยอํ านวยการแพทยพระมงกุฎเกลา  
โดยทํ าการรวบรวมวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางผูบริหาร พยาบาล และ   
เจาหนาทีโ่สตทศันศึกษา ที่ไดจากการสุมตัวอยางอยางงาย จํ านวน 380 คน

ผลการวิจัยสรุปวา
1. ผูบริหาร แพทย พยาบาล และเจาหนาที่สวนใหญรูจักและเห็นความสํ าคัญของ

การใช  โสตทัศนูปกรณประกอบการสอน  แตใชนอยเปนบางครั้งบางคราว เนื่องจากไมสะดวกใน
การจัดเตรียม ไมมีผูเชี่ยวชาญใหคํ าปรึกษาในการผลิตสื่อที่ดี บางหนวยงานไมมีหนวยงาน       
โสตทศันศึกษาผูรับผิดชอบโดยตรง  ไมเคยไดรับการอบรมการผลิตและการใชส่ือการสอน  และ
เนือ้หาบางบทเรียนไมจํ าเปนตองใช

2. ศูนยอํ านวยการแพทยพระมงกุฎเกลา มีบุคลากรรับผิดชอบงานดานโสตทัศน
ศึกษาเฉพาะกองหรือภาควิชา บางหนวยงานนํ าบุคลากรดานอื่นที่ไมมีความรูดานการผลิตส่ือมา
ปฏิบัติงานดานโสตทศันศกึษา  สวนทางดานงบประมาณ บางหนวยงานไดรับงบประมาณเพียงพอ        
บางหนวยงานไดรับนอย ควรรวมหนวยงานเขาดวยกัน และจัดงบประมาณใหเปนสัดสวน   
สํ าหรบัสถานทีแ่ละสงักดั  ผูบริหาร แพทย พยาบาล เจาหนาที่มีความเห็นวา ศูนยเทคโนโลยีทาง
การศกึษาศนูยอํ านวยการแพทยควรมีฐานะเปนหนวยงานเอกเทศขึ้นตรงตอศูนยอํ านวยการแพทย
พระมงกฎุเกลา  เพื่อความสะดวกในการบังคับบัญชา การบริหาร ประหยัดงบประมาณ และให
บริการกบัหนวยงานทีสั่งกัดอยางเทาเทียมกัน  ในเรื่องของสถานที่ต้ัง ผูบริหาร แพทย พยาบาล 
และเจาหนาทีส่วนใหญมีความเห็นวา ควรตั้งอยูที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา เพราะมีความพรอม
ทางดานโสตทัศนูปกรณมาก

3. ผูบริหาร แพทย พยาบาล และเจาหนาที่สวนใหญยังขาดความรูในเรื่องการใช  
ส่ือการสอน และโสตทัศนูปกรณไมสะดวกในการใชบริการ บางหนวยงานไมมีสถานที่และ        
โสตทศันปูกรณที่ตองการใช  บางหนวยงานมีจํ านวนจํ ากัด

4. ผูบริหาร แพทย พยาบาล และเจาหนาที่สวนใหญมีความเห็นวา ศูนยอํ านวยการ
แพทยพระมงกุฎเกลามีความพรอมในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา  ทั้งในดาน         
โสตทัศนูปกรณและสถานที่

สุวิทย เจริญพานิช (2534) ไดทํ าการศึกษาเพื่อหารูปแบบศูนยเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา สํ าหรบัวทิยาลยัพณิชยการเชตุพน เพื่อศึกษาสถานภาพของงานเทคโนโลยีทางการศึกษา
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ของวทิยาลยัพณชิยการเชตุพน ตลอดจนสํ ารวจความตองการ และความคิดเห็นของผูบริหารและ
อาจารยผูสอน ทีม่ตีองานเทคโนโลยีทางการศึกษา  เพื่อเปนแนวทางในการกํ าหนดรูปแบบและ
วางแผนจดัตัง้ศนูยเทคโนโลยีทางการศึกษาสํ าหรับวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน โดยทํ าการรวบรวม
และวิเคราะหขอมูลจากการตอบแบบสอบถามจากกลุมประชากรซึ่งเปนผูบริหาร และอาจารย   
จ ํานวน 137 คน

ผลการวิจัยสรุปวา
1. ผูบริหารและอาจารยผู สอนเห็นดวยวางานเทคโนโลยีทางการศึกษามีความ

สํ าคญัและมปีระโยชนมาก เพราะชวยประหยัดเวลาในการสอน และชวยสงเสริมการเรียนการสอน
มปีระสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

2. อาจารยผูสอนสวนใหญใชส่ือหรือโสตทัศนูปกรณประกอบการสอนเปนครั้งคราว 
เนือ่งจากไมมีเวลาพอในการเตรียมอุปกรณไดทุกชั่วโมงสอน

3. อาจารยผูสอนสวนใหญมีความตองการใชส่ือหรือโสตทัศนูปกรณอยูในระดับ       
ปานกลาง แตโสตทัศนูปกรณประเภทเครื่องเสียงและเครื่องฉายตองการใชมาก

4. ผูบริหารและอาจารยผูสอนเห็นดวยวาศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาจะตองมี
บุคลากรทีม่คีวามรูความชํ านาญงานทางดานโสตทัศนศึกษา ตลอดจนวัสดุอุปกรณ และเครื่องมือ
เครือ่งใชตางๆทนัสมัยเพียงพอที่จะทํ าใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ

5. ผูบริหาร และอาจารย  เห็นดวยวา ควรสนับสนุนการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีทาง
การศกึษา สํ าหรบัวทิยาลัยพณิชยการเชตุพน โดยจัดใหเปนหนวยกลางเพื่อทํ าหนาที่บริการ จัดหา 
ผลิตและซอมบํ ารุงสื่อการสอนและอุปกรณตาง ๆ และมั่นใจวาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยไดจริง

ณัฏฐนรี เพิม่ทอง (2536) ไดทํ าการศึกษาเพื่อหารูปแบบในการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยี
ทางการศึกษาของวิทยาลัยคริสเตียน เพื่อศึกษาสถานภาพของงานเทคโนโลยีทางการศึกษาของ
วทิยาลยัครสิเตียน ตลอดจนสํ ารวจความตองการและความคิดเห็นของผูบริหารและอาจารยผูสอน
ทีม่ตีองานเทคโนโลยทีางการศึกษา เพื่อเปนแนวทางในการกํ าหนดรูปแบบและวางแผนจัดตั้งศูนย
เทคโนโลยีทางการศึกษาของวิทยาลัยคริสเตียน โดยทํ าการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากการ
ตอบแบบสอบถามจากกลุมประชากรซึ่งเปนผูบริหาร และอาจารย   จํ านวน 39 คน
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ผลการวิจัยสรุปวา
1. ผูบริหารและอาจารยผู สอนเห็นดวยวางานเทคโนโลยีทางการศึกษามีความ

สํ าคญัและมปีระโยชนมาก เพราะชวยประหยัดเวลาในการสอน และชวยสงเสริมการเรียนการสอน
มปีระสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

2. อาจารยผูสอนสวนใหญใชส่ือหรือโสตทัศนูปกรณประกอบการสอนเสมอ เพราะ        
ผูเรียนใหความสนใจในการเรียนเพิ่มข้ึน

3. อาจารยผูสอนสวนใหญมีความตองการใชส่ือการศึกษาทุกประเภทอยูในระดับ
มาก

4. ผูบริหาร และอาจารย  เห็นดวยวา ควรสนับสนุนการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีทาง
การศกึษา สํ าหรบัวทิยาลัยคริสเตียน โดยจัดใหเปนหนวยกลางเพื่อทํ าหนาที่บริการ จัดหา ผลิต
และซอมบํ ารุงสื่อการสอนและอุปกรณตาง ๆ เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอน
ของวทิยาลยั  อีกทัง้ยงัมีการวางแผนการปฏิบัติงาน และการใหบริการอยางเปนระบบ  นอกจากนี้
จะท ําใหมบุีคลากรที่มีความรูความชํ านาญงานทางดานโสตทัศนูปกรณ ตลอดจนวัสดุอุปกรณและ
เครือ่งมอืเครือ่งใชตาง ๆ ที่ทันสมัยเพียงพอที่จะทํ าใหการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพ

จะเหน็ไดวาจากการศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการจัดตั้งศูนยส่ือของสถาบัน
การศกึษาและหนวยงานที่กลาวมาขางตน  เปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ ผูบริหาร อาจารยหรือ    
ผูใช และผูใหบริการโสตทัศนูปกรณตางเห็นความสํ าคัญและตองการใชเทคโนโลยีการศึกษาและ
ส่ือโสตทศันปูกรณตาง ๆ เปนอยางมาก  แตสวนใหญมักนํ ามาใชนอย หรือนาน ๆ คร้ัง เนื่องจาก
หลายสาเหตดุวยกัน เชน  วัสดุอุปกรณที่ตองการใชมีปริมาณไมเพียงพอ วัสดุอุปกรณที่ตองการใช
มีเนื้อหาไมตรงกับความตองการ  ไมมีความรูในการใชส่ือ ขาดผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการ
ศึกษาใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการใชและการผลิตสื่อ  รวมทั้งขาดงบประมาณและวัสดุในการผลิต 
สวนความคดิเหน็เกีย่วกับโครงการจัดตั้งศูนยส่ือการศึกษานั้น  ผลการวิจัยของทุกงานวิจัยที่กลาว
มามคีวามคดิเห็นสอดคลองกันวา ตองการใหมีการจัดตั้งศูนยส่ือการศึกษา

ดานการใชส่ือเพื่อการเผยแพรความรูดานสาธารณสุขนั้น ปรารถนา มาลัยขวัญ 
(2533) ไดทํ าการวิจัย เพื่อศึกษาสภาพ ความตองการ และปญหาการใชส่ือเพื่อเผยแพรความรู
ด านสุขภาพอนามัย สํ าหรับประชาชน  ของเจ าหนาที่ ศูนยบริการสาธารณสุข สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยเปนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในศูนยบริการสาธารณสุข 
สังกดักรงุเทพมหานคร จํ านวน 620 คน
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ผลการวิจัยพบวา
1. ส่ือที่เจาหนาที่ใชมากที่สุด คือ ใบปลิวและแผนพับ และโปสเตอร ซึ่งสื่อทั้ง          

2 ประเภทนีม้ปีริมาณมากและมีคุณภาพดีมาก ส่ือที่มีปริมาณปานกลาง คือ ภาพพลิกและเทป
บันทึกเสียง    ส่ือที่มีคุณภาพดี คือ ภาพพลิก  เทปโทรทัศน  เทปบนัทึกเสียง  และของจริง/ของ    
ตัวอยาง  นอกนัน้มคุีณภาพพอใช โดยหนวยงานที่เปนแหลงใหการสนับสนุนสื่อใหแกศูนยบริการ
สาธารณสุขมากกวาแหลงอื่น คือ หนวยงานสุขศึกษา กองสงเสริมสาธารณสุข สํ านักอนามัย 
กรุงเทพมหานคร   ส่ือที่ไดจากหนวยงานสุขศึกษา และกองทันตสาธารณสุขมีคุณภาพดีมาก ส่ือที่
ไดจากหนวยงานอื่นในสังกัดกรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพดี

2. เนือ้เร่ืองที่ตองการใหผลิตเปนสื่อประกอบการเผยแพรมากที่สุด 7 เร่ือง คือ การ
ใหภูมคุิมกนัโรค โรคเกี่ยวกับเด็ก การเลี้ยงดูทารก ทันตสุขภาพ การอนามัยแมและเด็ก โภชนาการ 
และการวางแผนครอบครัว และประเภทของสื่อที่เจาหนาที่จํ าเปนตองใชประกอบการเผยแพรมาก
ทีสุ่ด คือ แผนปลิวและแผนพับ และโปสเตอร

3. เจาหนาที่ผูรับผิดชอบสื่อ และเจาหนาที่เผยแพรความรูประสบปญหาดานสื่อ  
แตกตางกนั อยางมีนัยสํ าคัญที่ระดับ .05  เกี่ยวกับเร่ือง ขาดเจาหนาที่ติดตอยืมส่ือจากหนวยงาน
อ่ืน  ซึง่เจาหนาที่ผูเผยแพรความรูประสบปญหานี้มากกวาผูรับผิดชอบสื่อ

จะเห็นไดวา ส่ือที่เจาหนาที่สาธารณสุขใชอยูและตองการใชมากที่สุดก็คือ เอกสาร   
ส่ิงพมิพประเภทแผนปลิว แผนพับ และโปสเตอร ซึ่งเปนสื่อที่มีคุณภาพดีมาก และสื่อสวนใหญได
รับการสนบัสนนุจากกองสุขศึกษาและกองทันตสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขมากที่สุด

นภดล เที่ยงกมล (2539) ไดทํ าการศึกษา รูปแบบที่เหมาะสมของศูนยส่ือสาธารณสุข 
ในสวนกลางและสวนภูมิภาค สังกัดกระทรวงสาธารณสุข    กลุมตัวอยาง เปนผูบริหารงานดาน
โสตทศันศกึษาซึง่รับผิดชอบงานดานสื่อสาธารณสุข ในหนวยงานสวนกลาง 16 แหง และสวน   
ภูมิภาค 75 แหง

ผลการวิจัยพบวา ศูนยส่ือสาธารณสุขสวนกลาง ควรอยูที่กระทรวงสาธารณสุข 
จงัหวดันนทบรีุ ในสวนภูมิภาคนั้น  ควรจัดตั้งทุกเขต เขตละ 1 แหง   การจัดพื้นที่ศูนยส่ือควรแยก
เปนสวนตาง ๆ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน   การจัดองคกรควรมี 5 งาน  คือ งานผลิต    
โสตทศัน งานบริการสื่อ งานศิลปกรรม งานสงเสริมพัฒนาสื่อ และงานธุรการ    บุคลากรที่ควรมี 
ไดแก  นกัวชิาการโสตทัศนศึกษา    นักวิชาการสุขศึกษา   บรรณารักษ  นักวิชาการชางศิลป    
ชางภาพการแพทย นายชางอิเล็กทรอนิกส เจาพนักงานโสตทัศนศึกษา นายชางภาพ นายชางศิลป   
ชางภาพ และชางศิลป  บุคลากรมีหนาที่ใหบริการดานขอมูลส่ือ การผลิตสื่อ บริการสื่อ/โสต
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ทศันปูกรณ การวิจัยและพัฒนาสื่อ เครื่องมือและอุปกรณที่ควรมี ไดแก การถายภาพ  การผลิต
และส ําเนาวดีิโอเทป  เครื่องคอมพิวเตอร  เครื่องบันทึกเสียง  เครื่องฉาย  และโทรทัศนวงจรปด

ผลการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบศูนยส่ือสาธารณสุขในสวนกลางและสวนภูมิภาค พบวา
การใหบริการของศูนยส่ือสาธารณสุข มีทั้งดานการใหบริการสื่อ การผลิตสื่อ และการพัฒนาทาง
วชิาการดานสื่อ ซึ่งพอสรุปโครงสรางการบริหารงานไดดังนี้

แผนภูม ิ9  โครงสรางการบริหารงานศูนยส่ือสาธารณสุขในสวนกลางและสวนภูมิภาค
ทีม่า : นภดล เที่ยงกมล (2539)

ดวงมาลย  สัมมาวิภาวีกุล (2543)  ไดทํ าการศึกษาสภาพการผลิตและใชส่ือสุขศึกษา
ของสํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวง         
สาธารณสขุ  โดยการวิจัยเชิงสํ ารวจ จากหัวหนางานสุขศึกษาของสํ านักงานสาธารณสุขจังหวัด 
จ ํานวน 75 คน หวัหนาฝายสุขศึกษาของโรงพยาบาลศูนย 25 คน และหัวหนาฝายของโรงพยาบาล
ทัว่ไป 67 คน รวม 167 คน

ผลการวิจัย พบวา
1.  หนวยงานสาธารณสุขสวนใหญมีการผลิตสื่อแผนพับมากที่สุด  รองลงมาคือ ชุด

นทิรรศการ และบทความทางวิทยุกระจายเสียง/เสียงตามสาย  โดยมีการผลิตตามขั้นตอนการผลิต
ส่ือทุกครั้ง ยกเวนขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพสวนใหญไมมีการทดสอบและการประเมินผล
ส่ือสวนใหญทํ าเพียงบางครั้งเทานั้น โดยสํ านักงานสาธารณสุขจังหวัดมีการผลิตและใชส่ือสุข
ศึกษามากที่สุด  หนวยงานสวนใหญมีการใชส่ือประกอบการสอน และใชบทความทางวิทยุ
กระจายเสยีง/เสยีงตามสายเผยแพรความรูดานสุขภาพทางสื่อมวลชน  สวนการใชส่ือเผยแพรผาน
หนวยงานเครือขาย หนวยงานสวนใหญใชส่ือแผนพับ

สวนกลาง
กองสุขศึกษา

เขต 1

เขต 12

เขต 5

เขต 4

เขต 3เขต 2

เขต 11

เขต 10 เขต 6

เขต 8เขต 9 เขต 7
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2.  ปจจยัทีม่คีวามสัมพันธกับประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตสื่อสุขศึกษาอยางมี
นยัส ําคญัทางสถิติคือ แผนการผลิตสื่อสุขศึกษา การไดรับจัดสรรงบประมาณ  บุคลากรในการ
ผลิต ความรูความสามารถในการผลิต เครื่องมืออุปกรณในการผลิต  และระยะเวลาในการผลิต   
สํ าหรับปจจัยที่มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพของการใชส่ือสุขศึกษาอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ 
คือ การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ๆ  บุคลากรในการใชส่ือ  และความรูความสามารถ
ในการใชส่ือ

3.  ผลการวเิคราะหการถดถอยพหุแบบขั้นตอน พบวา ตัวทํ านายที่สามารถพยากรณ
ประสิทธภิาพของกระบวนการผลิตสื่อสุขศึกษา  อยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ มีจํ านวน 6 ตัว คือ  
ความรูความสามารถในการผลิต การไดรับการจัดสรรงบประมาณ ระยะเวลาในการผลิต  การได
รับการสนับสนุนงบประมาณในการผลิต และเครื่องมือและอุปกรณในการผลิต โดยสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตสื่อสุขศึกษา ไดรอยละ 41.00      
(R2 =0.410)สํ าหรบัตัวทํ านายที่สามารถพยากรณประสิทธิภาพของการใชส่ือสุขศึกษา  อยางมี  
นยัส ําคญัทางสถติิ มีจํ านวน 2 ตัว คือ  การไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการผลิต และ
นโยบายในการใชส่ือสุขศึกษา  โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพของการใชส่ือ
สุขศึกษา ไดรอยละ 7.3 (R2 =0.073)

สวนการวิจัยที่เกี่ยวของกับศูนยส่ือการศึกษา โดยใชเทคนิคเดลฟายที่พอรวบรวมได
ดังนี้

มานะ รักษวงศ (2538) ไดทํ าการศึกษา เพื่อพัฒนาแบบจํ าลองศูนยส่ือการศึกษาดาน
อนามัยสิ่งแวดลอม ของกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ในภาคใต โดยทํ าการศึกษาจากเอกสาร 
ตํ ารา งานวจิยัทีเ่กี่ยวของ การศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสภาพ ปญหา และความตองการดาน
ส่ือของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับศูนยอนามัยสิ่งแวดลอมเขต และสํ านักงานสาธารณสุขในภาคใต 
ประกอบดวยกลุมตัวอยางซึ่งเปนผูบริหาร ผูสอนหรือวิทยากร และกลุมเจาหนาที่โสตทัศนศึกษา 
จ ํานวน 142 คน  และใชเทคนิคเดลฟายสอบถามกลุมผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ จํ านวน 
17 คน เกี่ยวกับแนวคิดแบบจํ าลองศูนยส่ือการศึกษาดานอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ในภาคใต  จากนั้นนํ าขอมูลที่ไดจากการศึกษามาสรางเปนตนแบบชิ้นงาน 
แลวท ําการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ จํ านวน 5 คน เพื่อการปรับปรุงแกไข

ผลการวิจัยพบวา ศูนยส่ือการศึกษาดานอนามัยสิ่งแวดลอมของกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ในภาคใต  จะเปนแหลงกลางในการผลิต จัดหา และใหบริการตาง ๆ ทาง
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ดานสือ่ทีม่คีวามเหมาะสมกับกลุมเปาหมายและทองถิ่น   เปนศูนยกลางในการดํ าเนินงานดาน
วชิาการ การ จดัประชุม ฝกอบรม สัมมนา ในงานของกรมอนามัยสายสิ่งแวดลอมในภาคใต  โดย
มโีครงสรางการบริหารงาน ประกอบดวย ผูอํ านวยการรับผิดชอบควบคุมดูแลการบริหารงานศูนยฯ 
มกีารจดัแบงสายงานออกเปน 5 ฝาย ไดแก  ฝายบริหารงานทั่วไป  ฝายบริการโสตทัศนูปกรณ 
ฝายแผนงานและประเมินผล ฝายพัฒนาบุคลากรและสุขศึกษาประชาสัมพันธ ทั้งนี้การดํ าเนินงาน
ของศูนยส่ือการศึกษาดานอนามัยสิ่งแวดลอมทุกศูนยฯ จะอยูภายใตความรับผิดชอบของกรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสุข  โดยมีบุคลากรแตละศูนยฯ จํ านวน 47 คน  อาคารสํ านักงานมี
ลักษณะเปนอาคาร 3 ชั้น งบลงทุนในการจัดตั้งไดจากงบประมาณแผนดิน 13,357,150 บาท  
และงบด ําเนนิการ ซึ่งไดจากงบประมาณแผนดินของสวนราชการ ประมาณปละ 4,033,800 บาท  
งบประมาณเงินรายไดจากการคิดคาบริการ ประมาณปละ 5,544,000 บาท  กํ าไรโดยเฉลี่ย
ประมาณปละ 1,510,200 บาท   ผลตอบแทนในการลงทุนคิดเปนรอยละ 33.21  ระยะเวลาในการ
คืนทุน 4 ป 2 เดือน

พันตรีหญิงสุวิไล วงศธีระสุต (2538) ไดทํ าการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบจํ าลองศูนย         
เวชนทิศันในโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก  โดยการศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสภาพ และความ
ตองการในการใชส่ือโสตทัศนของโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก ของบุคลากรที่คัดเลือกจาก       
โรงพยาบาลในสงักดักองทัพบกที่มีขนาดตั้งแต 200 เตียงขึ้นไป จํ านวน 7 แหง กลุมตัวอยางเปน  
ผูบริหาร จ ํานวน 86 คน  และกลุมบุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชส่ือโสตทัศน จํ านวน 320 คน  และ
ใชเทคนิคเดลฟายสอบถามกลุม ผูเชี่ยวชาญที่มีสวนเกี่ยวของกับงานเวชนิทัศน ทางดาน
เทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา จํ านวน 22 คน เกี่ยวกับแนวคิดของแบบจํ าลองศูนยเวชนิทัศนใน
โรงพยาบาลสังกัดกองทัพบก

ผลการวิจัยสรุปไดวา โครงสรางของศูนยเวชนิทัศนที่สํ าคัญคือ ตัวอาคารเปนรูป        
ส่ีเหลี่ยมจัตุรัสขนาด 20 X 20 เมตร  จ ํานวน 3 ชั้น  ต้ังอยูในสถานที่ที่จะใหบริการกับหนวยงาน
ตาง ๆ ไดสะดวก   มีเนื้อที่ประมาณ 1,200 ตารางเมตร มีระบบสาธารณูปโภคครบถวน บุคลากร
ในการปฏบัิติงานประมาณ 31 คน บริหารงานโดยมีผูบริหารงานรับผิดชอบแบงงานออกเปนฝาย
ตาง ๆ ไดแก ฝายธุรการทั่วไป ฝายวิชาการ ฝายสื่อโสตทัศน ฝายวิทยุโทรทัศนและเทปบันทึกเสียง 
และฝายอเิลก็ทรอนิกสและ     โทรคมนาคม  งบลงทุนในการจัดตั้งศูนยไดจากงบประมาณแผนดิน
ของสวนราชการ ประมาณปละ 4,216,350 บาท งบประมาณรายรับประมาณปละ 5,591,600 
บาท ก ําไรโดยเฉลี่ยประมาณปละ 1,375,250 บาท คิดเปน 33.40 % ระยะเวลาในการคืนทุน คือ 
3 ป   7 เดือน
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พนัจาอากาศเอกสุธรรม บัวทอง (2538) ไดทํ าการศึกษาเพื่อจัดทํ าโครงการจัดตั้งศูนย
วทิยบรกิารส ําหรบัโรงเรียนจาอากาศ โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางเปนนักเรียนจาอากาศชั้นปที่ 2 
ทกุสาขาวชิา  จ ํานวน 75 คน คณาจารย จํ านวน 40 คน  และผูบริหาร จํ านวน 17 คน และใช
เทคนคิเดลฟายสอบถามกลุมผูเชี่ยวชาญ  จํ านวน 19 คน โดยการใชแบบสอบถามทั้งสิ้น  3 รอบ 
จากนั้นนํ าขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหมาใชประกอบการจัดทํ ารางตนแบบโครงการจัดตั้งศูนย 
วทิยบริการโรงเรียนจาอากาศ

ผลการวจิยัสรุปไดวา กลุมตัวอยางและกลุมผูเชี่ยวชาญ เห็นวาควรมีการจัดตั้งศูนย    
วิทยบริการโรงเรียนจาอากาศ โดยจัดสรางอาคารขึ้นใหมเปนเอกเทศ เปนหนวยงานขึ้นตรงกับ     
ผูบังคบัการโรงเรยีนจาอากาศ  มีหัวหนาศูนยตํ าแหนงระดับหัวหนากอง  มีหัวหนาแผนกกํ ากับ    
ดูแลการปฏบัิติงานของ    เจาหนาที่    การจัดหนวยงาน แบงออกเปน 4 แผนก  ไดแก 1.) แผนก 
ธรุการ  2.) แผนกวิชาการ   3.) แผนกสื่อการศึกษา   และ 4.) แผนกคอมพิวเตอรและโทรคมนาคม    
การใหบริการครอบคลุมถึง 1.) การใชและผลิตสื่อการศึกษา 2.) การใหคํ าแนะนํ าปรึกษาและการ
ฝกอบรม การซอมบํ ารุง 3.) การจัดใหมีหองทํ างานและสิ่งอํ านวยความสะดวก 4.) การจัดใหมีส่ือ
การศกึษาประเภทสื่อวัสดุ อุปกรณและวิธีการ   5.) การจัดนิทรรศการ  และ 6.) การศึกษานอก
สถานที ่ การสาธติ และสถานการณจํ าลอง  งบประมาณสวนใหญไดจากกองทัพอากาศ เมื่อมีการ
ลงทนุตามโครงการจะไดผลตอบแทนเทากับ 30.11 % ตอป  ระยะเวลาคืนทุน เทากับ 3.9 ป

นยันา นรุารักษ (2539) ไดทํ าการวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบนํ าเสนอจัดศูนยวิทยบริการ
ทางการแพทย โดยใชเทคนิคเดลฟายในการวิจัย กลุมตัวอยางเปนผูเชี่ยวชาญทั้งสิ้น 17 คน  
เครือ่งมือที่ใชเปนแบบสอบถามทั้งหมด 3 รอบ

ผลการวเิคราะหขอมูล รูปแบบการนํ าเสนอการจัดศูนยวิทยบริการทางการแพทย สรุป
ไดดังนี้

เปนศูนยสนับสนุนการเรียนการสอนและศึกษา คนควาดวยตนเอง เปนศูนยรวมใน
การ คนควาวชิาเฉพาะทางสาขาแพทยศาสตร  เปนแหลงขอมูลที่รวบรวมและเปนแหลงใหบริการ
ขอมลูส่ือการเรียนการสอนชนิดตาง ๆ  เปนแหลงผลิตและใหคํ าปรึกษาแนะนํ าเกี่ยวกับการผลิตสื่อ
การเรยีนการสอนสาขาแพทยศาสตร เปนสถานที่ฝกอบรมการผลิตการใชส่ือชนิดตางๆ เปนศูนย
รวมของการปฏบัิติเฉพาะทาง เชน บรรณารักษ โสตทัศนศึกษา ชางภาพ ชางเทคนิค ชางหุน
จ ําลอง คอมพวิเตอร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการดํ าเนินงานของศูนยวิทยบริการทางการแพทย 
เปนศนูยรวมการนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสชนิดตาง ๆ มาใชในการเรียน
การสอน   ศกึษา คนควา วิจัยสาขาแพทยศาสตร เปนสถานที่อํ านวยความสะดวกในการเตรียม     
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นํ าเสนอผลงานของนสิิตและอาจารย  เปนแหลงเผยแพรขอมูล ขาวสาร และสื่อประกอบการสอน
ชนดิใหม ๆ หรือวทิยาการที่ทันสมัยในสาขาแพทยศาสตร    เปนศูนยประสานงานระหวางศูนย
วิทยบริการตางสถาบัน  สวนการบริหารงานของศูนยฯ ควรอยูภายในการบริหารงานของรอง
คณบดฝีายวชิาการ  โดยแบงออกเปน 8 แผนก คือ หองสมุด  หนวยโสตทัศนูปกรณ  หนวย
เทคโนโลยสีารสนเทศ   หนวยพิพิธภัณฑทางการแพทย  หนวยประชาสัมพันธ  หนวยศึกษาดวย
ตนเอง หนวยฝกอบรม และหนวยสถิติและวิจัย  ภายในศูนยฯ ควรนํ าโทรศัพท คอมพิวเตอรระบบ 
LAN คอมพิวเตอรระบบ Internet   CD-ROM  บทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน Multimedia  วิทยุ
กระจายเสยีง  เทเล็กซ    โทรสาร  โทรประชุม การสงสัญญาณดาวเทียมมาใช

รัตนาภรณ ประวัติวัชรา (2539) ไดทํ าการศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบเครือขาย
แหลงทรัพยากรการเรียนรูสํ าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อกํ าหนดรูปแบบแนวทางในการ
พัฒนาองคกรเพื่อจัดตั้งระบบเครือขายแหลงทรัพยากรการเรียนรูที่เหมาะสมสํ าหรับสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชน ในสวนกลาง  ผลจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสํ ารวจขอมูลเบื้องตน 
การสํ ารวจความคิดเห็นและความตองการในการพัฒนาระบบเครือขายแหลงทรัพยากรการเรียนรู
ของผูบริหาร และอาจารยผูใชบริการแหลงทรัพยากรการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไดนํ า
มาสรางรูปแบบการพัฒนาองคกรเพื่อการจัดตั้งระบบเครือขายแหลงทรัพยากรการเรียนรู และ
สรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํ านวน 17 คน โดยอิงการวิจัย
เทคนิค EDFR 3 รอบ  ผลการวเิคราะหรอบที่ 3 ไดนํ ามาพัฒนาเปนรูปแบบขึ้นใหผูบริหารสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนในสวนกลาง ทํ าการตรวจสอบรูปแบบแนวทางการพัฒนาองคกร เพื่อจัดตั้ง
ระบบเครือขายที่เหมาะสมในเชิงปฏิบัติเปนรอบสุดทาย

ผลการวิจัยปรากฏวา รูปแบบของการพัฒนาองคกรเพื่อการจัดตั้งระบบเครือขาย
แหลงทรัพยากรการเรียนรูที่เหมาะสม  สํ าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผูเชี่ยวชาญเห็นวา 
เหมาะสมสอดคลองกัน และผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสวนกลางเห็นวาสามารถนํ าไป
ปฏิบัติไดนั้น มีองคประกอบ 2 สวน คือ  สวนการบริหารและการจัดการ  และสวนรูปแบบการ
บริการ  สํ าหรับปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาระบบเครือขายแหลงทรัพยากรการเรียนรูสํ าหรับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีดังนี้  โปรแกรมเมอรไมมีเวลาในการพัฒนาโปรแกรมของแหลง
ทรัพยากรการเรยีนรูอยางเต็มที่ ความไมเขาใจกันระหวางผูวิเคราะหระบบกับเจาหนาที่ปฏิบัติการ 
ท ําใหโปรแกรมที่นํ ามาใชไมถูกตองตามความตองการใชงาน  บุคลากรทั้งผูใชบริการและเจาหนาที่
ปฏิบัติการขาดความรูความเขาใจในการทํ างานดวยระบบคอมพิวเตอร  งบประมาณไมเพียงพอใน
การสนบัสนนุระบบเครือขาย  ความพรอมทางเทคโนโลยีของแตละสถาบันไมเทากัน  ขาดบุคลากร
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ที่มีความรูความสามารถเฉพาะดาน  ขาดการประสานงานที่ดีระหวางสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
ผูบริหารของสถาบันขาดความรูความเขาใจในความสํ าคัญและความจํ าเปนของระบบเครือขาย
แหลงทรพัยากรการเรียนรูที่มีตอการพัฒนาสถาบัน  ความเขาใจที่ไมตรงกันระหวางผูบริหารแหลง
ทรัพยากรการเรยีนรูกับผูบริหารของสถาบัน  ความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีทํ าให
ระบบที่มีอยูหรือกํ าลังดํ าเนินการลาสมัยได การตอตานและการปฏิเสธตอนวัตกรรมหรือการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นของบุคลากรที่เกี่ยวของในสถาบัน บุคลากรของสถาบันมักจะขาด        
จิตสํ านึกในการมองการพัฒนาในลักษณะของภาพรวมหรือความเปนเอกภาพของสถาบัน  การ
พฒันาระบบทีไ่มตอเนื่องหรือขาดชวงจึงทํ าใหงานลาชา

สมเกยีรต ิ ปรีดาวรรณ (2540)  ไดทํ าการศึกษารูปแบบศูนยเทคโนโลยีการพัฒนา   
ขาราชการทีเ่หมาะสมของสํ านักงาน ก.พ. เพื่อศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหความคิดเห็น ความ
ตองการ และขอเสนอแนะของวิทยากรสํ านักงาน ก.พ. เพื่อกํ าหนดรูปแบบของศูนยเทคโนโลยีการ
พฒันาขาราชการทีเ่หมาะสมของสํ านักงาน ก.พ. ทํ าการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากการตอบ
แบบสอบถามทีไ่ดจากกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนวิทยากรของสํ านักงาน ก.พ. จํ านวน 249 คน จํ านวน  
2 ชดุ สถติิทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวจิยัสรุปไดวา ศูนยเทคโนโลยีการพัฒนาขาราชการของสํ านักงาน ก.พ. ควร
เปนหนวยงานในสงักัดของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือนเชนในปจจุบัน แตควรแบงองคกรเปน 
3 กลุม คือ กลุมนวัตกรรมและประยุกตใชเทคโนโลยี กลุมออกแบบและพัฒนาสื่อ และกลุมผลิต  
เผยแพรและบริการสื่อ  ผูบริหารและบุคลากรของศูนยฯ ควรเปนผูมีความรูและประสบการณทาง
ดานเทคโนโลยีการศึกษา  สวนวัสดุอุปกรณควรประกอบไปดวย เครื่องฉาย เครื่องเสียง ส่ิงพิมพ 
กจิกรรม วสัดุสํ าหรับการศึกษาดวยตนเอง และภาพ ในดานงบประมาณควรไดรับเงินงบประมาณ
สํ าหรบัจดัซือ้โสตทัศนูปกรณที่    ทันสมัยมาใหบริการเปนประจํ าทุกป  อาคารสถานที่ควรมีหอง
ประชมุ/ฝกอบรม/สัมมนาขนาดตาง ๆ ไวบริการ รวมทั้งมีพื้นที่สํ าหรับการศึกษาดวยตนเอง ศูนยฯ
ควรมีการผลิตสื่อใหครอบคลุมทุกเนื้อหาวิชา และควรมีการสํ ารวจความตองการของวิทยากร  
หรือผูใชกอนดํ าเนินการผลิต  สํ าหรับการใหบริการ ควรเนนการใหบริการที่รวดเร็ว ทันกาล มี   
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

หนวง หวานสง (2542) ไดทํ าการวิจัยเพื่อเสนอโครงการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีและสื่อ
สารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ โดยทํ าการศึกษาจากเอกสาร 
ตํ ารา งานวจิยัทีเ่กีย่วของ ศึกษาดูงานศูนยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาตาง ๆ การศึกษาขอมูล
เบือ้งตนเกีย่วกบัสภาพ ปญหา และความตองการทางดานเทคโนโลยีการศึกษา  จากกลุมตัวอยาง
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ทีไ่ดจาการสุม รอยละ 15 ของอาจารยทุกคณะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 
เปนจ ํานวนทัง้สิน้ 120 คนและกลุมเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาใน
หนวยงานโสตทัศนศึกษาของทุกคณะ จากหอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร และจาก       
หอสมดุวทิยาศาสตรสุขภาพ จํ านวน 45 คน  และสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการจัดตั้ง
ศูนยเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ  โดยใช
เทคนคิเดลฟายท ําการสอบถามกลุมผูเชี่ยวชาญ  จํ านวน 17 คน จากนั้นนํ าขอมูลที่ไดจากการ
ศึกษามาสรางเปนตนแบบชิ้นงาน แลวทํ าการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ จํ านวน 5 คน  เพื่อการ
ปรับปรุงแกไข

ผลการวิจัยพบวาศูนยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
วทิยาเขตหาดใหญ จะเปนแหลงบริการสื่อการเรียนการสอน แกอาจารย บุคลากร และบุคคลทั่วไป  
เปนแหลงรวบรวมสื่อและอุปกรณการศึกษา เพื่อบริการดานการเรียนการสอน การใหขอมูลขาวสาร
โดยใชเทคโนโลยทีีท่ันสมัย  แนวนโยบายมุงพัฒนาบุคลากรของศูนยฯ ใหมีความรูความสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพื่อการเรียนการสอนมากขึ้น โดยเปนหนวยงานระดับ
ศูนยในส ํานกัวทิยบรกิาร มีหนวยงานยอยแยกออกเปนหนวยงานตาง ๆ งานโสตทัศนวัสดุอุปกรณ 
แยกเปนบริการแบบรวมศูนยและบริการแบบกระจายตามคณะ  มีโครงสรางการบริหารงาน 
ประกอบดวย ผูอํ านวยการ รองผูอํ านวยการศูนย หรือผูชวยผูอํ านวยการศูนย หรือมีชื่อเรียกเปน
อยางอื่น มีหนาที่บริหารงานของศูนยฯ  และมีหัวหนางานตาง ๆ เปนผูดูแลในแตละงาน        
หนวยงานตาง ๆ ที่ควรมีในแตละงาน ไดแก งานเลขานุการ ประกอบดวย หนวยสารบัญและหนวย
พสัดุ  งานวจิยั พฒันา ฝกอบรม ประกอบดวยหนวยสงเสริมการวิจัย หนวยสงเสริมการสัมมนา
และการฝกอบรม  งานผลิตสื่อ ประกอบดวย หนวยผลิตสื่อประสม หนวยคอมพิวเตอร หนวยผลิต
ส่ือเทปบนัทึกภาพ หนวยผลิตสื่อเสียง หนวยผลิตสื่อ ส่ิงพมิพ หนวยผลิตสื่อกราฟก และหนวยภาพ
นิง่และภาพยนตร งานโสตทัศนวัสดุอุปกรณทั่วไป ประกอบดวย หนวยบริการยืม/คืนวัสดุอุปกรณ 
หนวยบรกิารตดิตัง้/ควบคุมวัสดุอุปกรณ หนวยบริการสํ าเนาเทปเสียง/เทปวิดีทัศน และหนวยซอม
บํ ารุงโสตทศันวสัดุอุปกรณเพื่อการสอนไมมีหนวยงานยอย   ในดานงบประมาณ ควรไดรับจาก  
งบประมาณแผนดิน เงินรายไดจากมหาวิทยาลัย และเงินรายไดจากการคิดคาบริการของศูนยฯ

จากงานวจิยัแบบจ ําลองศูนยส่ือการศึกษาของหนวยงานตาง ๆ ดวยเทคนิคเดลฟาย    
พบวาแบบจ ําลองที่ตองการศึกษาจะประกอบไปดวย 1.) นโยบาย วัตถุประสงค และบทบาทหนาที่
ของศนูย 2.) โครงสรางการบริหารงาน  3.) การแบงสายงานและบุคลากรของศูนย  4.) ลักษณะ
ของอาคารและ ส่ิงแวดลอม 5.) วัสดุอุปกรณของศูนยฯ  6.) งบประมาณของศูนยฯ  และนัยนา     
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นรุารักษ (2539) ไดเพิ่มเติมในประเด็นการนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชดํ าเนินการภายในศูนย
วทิยบรกิารทางการแพทย  โดยในแตละประเด็นที่ศึกษา จะมีรายละเอียดแตกตางกันไปตามความ
ตองการและความเหมาะสมของแตละสถาบันตามความคิดเห็นที่ผูเชี่ยวชาญคิดวาเหมาะสม
2. งานวจิยัตางประเทศที่เกี่ยวกับศูนยสื่อการศึกษา

เจลเดน ดี แอล (D.L. Jelden, 1984 : บทคัดยอ) ไดเสนอผลรายงานการศึกษา เร่ือง 
ศูนยเทคโนโลยีการศึกษา : น ําเสนอโครงสรางองคกร  พอสรุปไดวา  โครงสรางองคกรและการ
ปฏิบัติงานสํ าหรับศูนยเทคโนโลยีการศึกษาควรจัดโอกาสในการวิจัยทางการศึกษา  บริการวัสดุ 
อุปกรณ และสื่อคอมพิวเตอร  และโครงการฝกอบรมเพื่อเตรียมความเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานี้  
ความกาวหนาในอตุสาหกรรม การสื่อสาร และเทคโนโลยีการศึกษา มีความจํ าเปนในการสงเสริม
สนบัสนนุในระหวางการฝกหัดเพื่ยกระดับครูผูใหบริการ  และสํ าหรับการเตรียมครูใหม ๆ เขาสู
สาขานี ้   เนือ่งจากเทคโนโลยีมีความหลากหลาย  การเรียนจึงตองมีการฝกหัดที่หลากหลายสาขา
ดวย  ในรายงานนีส้นับสนุนการกํ าจัดขอจํ ากัด และสนับสนุนใหมีความยืดหยุนมากขึ้น ซึ่งควร
เตรยีมหลกัสตูรการเรียนการสอนที่หลากหลาย  โครงสรางการบริหารงานสํ ารวจพบวาควรใชแบบ
จ ําลองทีร่ะบุ 3 ขอบเขตหลักที่ศูนยควรเตรียม  ไดแก  การสอน (เทคโนโลยีการออกแบบหลักสูตร  
ทฤษฎกีารเรียนรู  และรูปแบบการเรียน/การสอน)  การวิจัย และการบริการ  ควรเตรียมการปฏิบัติ
งานของศูนยและหนาที่พื้นฐานของศูนยควรระบุภายใตของเขตหลักทั้ง 3 ประการ  หลักสูตร
สํ าหรับนักเรียนเทคโนดลยีการศึกษาของสถาบันควรแสดงรายการชนิดทักษะที่ตองการและธรรม
ชาตขิองการฝกหัดที่หลักสูตรตองการ

สุพัตรา ประดับพงศ (Supatra Pradubpongse, 1993 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย 
เร่ือง การรบัรูของผูอํ านวยการศูนยส่ือและคณาจารยในมหาวิทยาลัยเอกชน พิจารณาถึงนัยสํ าคัญ
ของศูนยส่ือสํ าหรับการพัฒนามาตรฐานศูนยส่ือ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคนหาการรับรูของ          
ผูอํ านวยการศูนยส่ือและคณาจารยในสถาบันเกี่ยวกับศูนยส่ือ  แลวนํ าผลการศึกษาที่ไดมา
พจิารณาตดัสนิมาตรฐานที่เหมาะสมสํ าหรับศูนยส่ือของมหาวิทยาลัยเอกชน

คํ าถามในการวิจัยครั้งนี้  ตองการทราบการรับรูของผูอํ านวยการศูนยส่ือในเรื่อง  ก) 
บทบาทจรงิและบทบาทที่ตองการในเทคโนโลยีการสอน  ข) โครงสรางองคกรตามความเปนจริง
และโครงสรางที่ตองการ  ค) การสนับสนุนสื่อและบริการผลิต และบริการใหคํ าแนะนํ าการสอน 
ของการพัฒนาการสอน (ID) การพัฒนาคณาจารย (FD) และการประมวลผลการสอน  และง) การ
บูรณาการและการรวมมือระหวางบริการเหลานี้ในศูนยส่ือ
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กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกผูอํ านวยการศูนยส่ือทั้ง 8 ศูนย และสุมตัว
อยางคณาจารย 481 คน จากมหาวิทยาลัยเอกชน  ใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ ในการเก็บรวบ
รวมขอมลู  ผูอํ านวยการศูนยส่ือตอบแบบสอบถามและการสัมภาษณทุกคน  สวนกลุมตัวอยางที่
เปนอาจารยไดรับแบบสอบถามกลับมา 344 ฉบับจาก 481 ฉบับ

ผลการวิจัยพบวา
1. ผูอํ านวยการศนูยส่ือทั้งหมดเห็นวา ควรบริหารศูนยส่ือสวนกลางโดยแยกเปนเอก

เทศ
2. ผูอํ านวยการศูนยส่ือสวนใหญเห็นวา รองอธิการบดีของสถาบันการศึกษารัฐควร

เปนผูนิเทศศูนยโดยตรง
3. ผูอํ านวยการศูนยส่ือสวนใหญเห็นดวยวา ตองการรับผิดชอบเปนที่ปรึกษาดาน

การออกแบบการสอนและนวัตกรรมการสอน นอกเหนือจากการบริหารงาน
4. ผูอํ านวยการศูนยส่ือทุกคนเชื่อวา ภายในศูนยส่ือควรบูรณาการการบริการทั้ง

หมด และตองการใหทํ างานรวมกัน
เรยมอนด  โทมัส โจน (Raymond Thomus Jone} 1997 : บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย 

เร่ือง การท ํานายเทคโนโลยีการศึกษาที่จะพบในโรงเรียนรัฐในป 2000 : การศึกษาแบบเทคนิค  
เดลฟาย  วตัถปุระสงคในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อทํ านายเทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกสในปจจุบันและที่จะ
ปรากฏในโรงเรียน ในป 2000

ใชเทคนิคเดลฟายในการทํ านายจากความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย 
ครู  ผูบริหาร  ผูเชี่ยวชาญดานสื่ออิเล็กทรอนิกส และผูที่ทํ างานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  โดย
รวบรวมขอมลูระหวางฤดูหนาวป 1994 จนถึงฤดูใบไมรวง ป 1995   ซึ่งจะนํ าไปใชสํ าหรับส่ิงที่จะ
ปรากฏในการวางแผนระยะสั้นและสิ่งที่ปรากฏในการผลิตเทคโนโลยีที่เหมาะสมสํ าหรับโรงเรียน

แบบสอบถามรอบแรก มีขอบเขตของชนิดของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสในปจจุบัน
และทีจ่ะปรากฏในโรงเรียน ในป 2000   ในรอบที่ 2 และ3 เปนแบบสอบถามชุดเดียวกัน ประกอบ
ดวยเทคโนโลยีที่ใชจริง  โดยใชสเกลตั้งแต 1-4 (1 = ไมสํ าคัญเปนอยางยิ่ง 2 = ไมสํ าคัญ  3 = 
สํ าคัญ  4 = สํ าคญัเปนอยางยิ่ง )  นํ ามาคํ านวณคาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของกลุมผูเชีย่วชาญในแตละเทคโนโลยี    เทคโนโลยีที่มีคะแนนเฉลี่ย ต้ังแต 3.00 ข้ึนไป ที่ไดจาก
การคํ านวณในรอบที่ 3 จะนํ าไปใชในการทํ านายสิ่งที่นาจะมีหรือนาจะมีมากที่จะนํ ามาใชในโรง
เรียนในป 2000

ผลการวิจัยพบวา
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1. กุญแจสํ าคัญสองสิ่งที่เกี่ยวพันกันของลักษณะพิเศษที่ปรากฏออกมาไดแก การ
เชือ่มโยง และหลายหนาที่

2. เทคโนโลยทีีม่ีอัตราสูงสุด มีลักษระพิเสษคือ ความสามารถในการเปนเครือขาย
ดวยเทคโนโลยอ่ืีน และความสามารถในการทํ างานในหลายงาน

3. เทคโนโลย ี 5 อันดับแรก ที่นาจะมีการนํ ามาใชในโรงเรียนในป 2000 คือ 1) 
คอมพิวเตอรต้ังโตะ (Desktop/Laptop Computer) 2) โทรศัพทในทุกหองเรียน 3) ระบบเครือขาย
ใยแมงมุม (World Wide Web) 4) ที่ปฏิบัติงานของครู (Work Station) 5) จดหมายอิเล็กทรอนิกส 
(E-mail)

4. ลักษณะพเิศษอื่น ๆ ที่สํ าคัญรวมถึง การใชเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  ความสามารถ
ของกราฟกทีดี่  และเทคโนโลยีที่ใชประโยชนเฉพาะกลุม โดยครู นักเรียน และผูบริหารควรมีที่
ปฏิบัติงานเปนของตนเอง

มาหนาซ เอ จาวิด (Mahnaz A. Javid, 1998 : 60-62) ไดทํ าการศึกษา เร่ือง การ
สรางศนูยทรัพยากรการเรียนรูสํ าหรับผูเรียนที่บาน : ผลกระทบของเทคโนโลยี โดยเนนที่ผลกระทบ
ของเทคโนโลยีตอการเรียนของนักเรียนในเอ็ดมันดไซเบอรสคูล (Edmonds Cyberschool) เมือง
เอด็มนัด  รัฐวอชิงตัน ใน 3 ขอบเขต ไดแก ทัศนคติ การใชเทคโนโลยี และคุณคาของเทคโนโลยีตอ
แหลงทรพัยากรอืน่ที่หาได  ในทัศนะของผูบริหาร ผูปกครอง และนักเรียน  กลุมตัวอยางเปน        
ผูบริหาร 2 คน และที่ปรึกษาโครงการ 1 คน  ผูปกครอง จํ านวน 100 คน คิดเปนรอยละ 54 ของผู
ปกครองทัง้หมด และนกัเรียน จํ านวน 166 คน คิดเปนรอยละ 36 จากจํ านวนนักเรียนทั้งหมด  รวบ
รวมและวเิคราะหขอมูลจากการสํ ารวจ การสัมภาษณ และภาคสนาม

ผลการวิจัย พบวา
ไซเบอรสคูล ต้ังอยูที่โรงเรียนประถมเกาในเมืองเอ็ดมันด  มีหองสมุดเปนแหลง

ทรัพยากรการเรียนรูหลักสูตร (“Curriculum Resource” Center) และมีวัสดุอุปกรณของหลักสูตร
อยางเพียงพอพรอมใหเลือกใช  มคีอมพิวเตอร 5 เครือขายใน 1 พื้นที่  นักเรียนใชคอมพิวเตอรเพื่อ
เขาถึงขอมลูบนอินเตอรเน็ต  ลักษณะสํ าคัญของโรงเรียนนี้ คือ ไมมีโครงสรางภาพรวมของสภาพ      
แวดลอม เนือ่งจากนักเรียนตองเขาเรียนในโรงเรียนเพียง 5 ชั่วโมงตอสัปดาห ชั้นเรียนจะเปดขึ้น
เมือ่มผูีปกครองมากกวา 10 คนขึ้นไปแสดงความตองการใหเปดเรียน ตอไปช้ันเรียนจะมีทั้งวิชา 
วทิยาศาสตร คณติศาสตร  ทักษะการเขียน และภาษาตางประเทศ เชน สเปน, ญ่ีปุน, เยอรมัน, 
ฝร่ังเศส เปนตน
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นอกจากนั้น  ยังเนนการเรียนเปนกลุมเทาที่จะทํ าได มีการจัดหัวขอใหเลือกเรียน
หลากหลายเปนหลักสูตรระยะสั้น โดยมีผูปกครองเปนผูดูแลตั้งแตเร่ืองการศึกษา เนื้อหาหลักสูตร 
ความตั้งใจ การจัดการ Portfolio และการประเมินผล   สํ าหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มีเครื่อง 
คอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) และเครื่องแมคอินทอช (MAC) จ ํานวน 50 เครื่อง   เครื่องพิมพ       
3 เครื่อง   เครื่อง VCR ตัดตอวิดีโอเทป  คียบอรดเสียง 2 แปน  ซิพไดรฟ (Zip Drive) 1 ไดรฟ   
ซีดีรอม (CD-ROMS) มซีดีีทางการศกึษา 100 เร่ือง และมีเกมสจํ านวนเล็กนอย  โดยโรงเรียนจะ
เปนผูจัดซื้ออุปกรณ (Hardware) สวนวัสดุ (Software) จะจัดซื้อตามความตองการของผูปกครอง
หรือนกัเรียนจากเงินทุนของหลักสูตร

สวนผลกระทบของเทคโนโลยีตอการเรียนนั้น ผูบริหารเห็นวาเทคโนโลยีเปนสวน
ประกอบสํ าคัญและเปนสิ่งดึงดูดของโรงเรียนนี้ แตผูบริหารและที่ปรึกษาทั้งหมดมีความเห็นตรง
กนัวา เอด็มันดไซเบอรสคูลยังไมเปนไซเบอรอยางแทจริง  ผูจัดการโครงการยังไมมั่นใจในการเรียน
การสอนทางไกลและมีความเชื่อวาผูปกครองถือเปนครูคนแรกและเปนผูดูแลหลักสูตรของนักเรียน   
ทางดานทัศนคติ พบวา ผูบริหารมีทัศนคติในทางบวกตอผลกระทบและการใชเทคโนโลยีของ     
นกัเรยีน  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มีเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่องตอนักเรียน 10 คน มีหองสมุด
ซอฟแวรที่ใหญซึ่งจัดซื้อตามความตองการของผูปกครอง และที่สํ าคัญคือ มีนักเทคนิค 2 คน
ท ํางานประจ ํา คอยชวยแกปญหา จัดฝกอบรมและสนับสนุนการเรียนในรูปแบบอื่น ๆ สวนผลดาน
ทศันคตขิองผูปกครองไมคอยแนนอน รอยละ 39 เห็นวาเทคโนโลยีมีผลทางบวกตอการเรียนของ
นกัเรยีน รอยละ 39 คิดวามีผลทางบวกบาง  โดยเทคโนโลยีมีคุณคาในหลายดาน แตไมไดเปน 
องคประกอบในการตัดสินใจลงทะเบียนเรียนที่โรงเรียนนี้ และอีกรอยละ 13 คิดวาแหลงทรัพยากร
ชวยใหบรรยากาศทางการเรียนเปนไปในทางบวก  โดยความสามารถของผูปกครองในการดูแล
การเรียนของนักเรียน, คาเรียน, โรงยิม และบรรยากาศในชั้นเรียนเปนปจจัยสํ าคัญที่สุดในการ   
ตัดสนิใจลงทะเบียนเรียน

สวนดานทัศนคติของนักเรียนตอเทคโนโลยีเห็นไดชัดเจนมาก  นักเรียนรอยละ 90 
บอกวารักหรอือยางนอยก็ชอบคอมพิวเตอร โดยนักเรียนชายชอบใชคอมพิวเตอรเพื่อความบันเทิง
มากกวานักเรียนหญิง


