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การพัฒนากิ จกรรมค่ายอาสาโดยใช้วฏั จักร PAOR เพื่อการเรียนรูส้ ื่ออีดีแอลทีวี
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายมหาวิ ทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อภิชาติ เหล็กดี1* สมเจตน์ ภูศรี2 และ วรปภา อารีราษฎร์3
บทคัดต่อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบท และความต้องการจัดกิจกรรมค่ายอาสาโดยใช้วฏั จักร PAOR เพื่อการเรียนรู้
สื่ออีดแี อลทีว ี สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2) พัฒนากิจกรรมค่ายอาสาโดยใช้วฏั
จักร PAOR เพื่อการเรียนรูส้ อ่ื อีดแี อลทีว ี 3) ศึกษาผลการจัดกิจกรรมค่ายอาสาโดยใช้วฏั จักร PAOR เพื่อการเรียนรูส้ ่อื อีดี
แอลทีวี และ 4) ติดตามผลการใช้ส่อื อีดีแอลทีว ีของครูโรงเรียนขนาดเล็ก เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วิธดี ําเนินการวิจยั  ระยะ กลุ่มตัวอย่างเป็ นโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายสื่ออีดแี อลทีว ี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ใน
เขตพืน้ ทีบ่ ริการ  จังหวัด คือ มหาสารคาม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด จํานวน 40 โรงเรียน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ประกอบด้วย กิจกรรมค่ายอาสา แบบประเมินกิจกรรม แบบสอบถาม และแบบทดสอบผลการเรียนรู้ สถิตทิ ่ใี ช้คอื ร้อยละ
ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ การทดสอบ t-test ผลการวิจยั พบว่า ) ความต้องการจัดกิจกรรมค่ายอาสา มีความ
ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมแบบกลุ่มโรงเรียนร้อยละ 57.21 ความต้องการเรียนรู้ส่อื อีดแี อลทีวแี บบออนไลน์ และแบบ
ออฟไลน์รอ้ ยละ 98.20 ความต้องการกิจกรรมเสริมด้านการสําเนาสือ่ อีดแี อลทีวรี อ้ ยละ 88.29 โดยต้องการจัดกิจกรรม
วันจันทร์–ศุกร์ ร้อยละ 56.76 ระยะเวลา 1 วัน ร้อยละ 64.41 2) กิจกรรมค่ายอาสาที่พฒ
ั นาขึน้ ประกอบด้วย
องค์ประกอบแนวคิดการจัดกิจกรรมค่ายอาสา 7 ส่วน คือ นโยบายภาครัฐ สื่ออีดแี อลทีว ี โรงเรียนขนาดเล็ก การ
เรี ย นรู้ ส่ื อ อี ดี แ อลที ว ี กิ จ กรรมค่ า ย หน่วยงานความร่วมมือ และตัวชีว้ ดั การดําเนินงาน โดยกิจกรรมค่ายอาสาเพื่อ
การเรียนรูส้ อ่ื อีดแี อลทีว ี มี 4 กิจกรรม คือ วางแผนสร้างความร่วมมือ เรียนรูส้ อ่ื อีดแี อลทีว ี ประยุกต์ใช้สอ่ื เพื่อการเรียนรู้
และสะท้อนผลโดยเขียนเรือ่ งเล่า ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อความเหมาะสมของกรอบแนวคิด และกิจกรรมค่าย
อาสาอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีคะแนนหลังการเรียนรูม้ ากกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .5 มีทกั ษะการใช้งานสื่ออีดแี อลทีว ี การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ และการ
ประยุกต์ใช้ส่อื อีดแี อลทีวเี พื่อการเรียนรู้ โดยมีคะแนนหลังการเรียนรูม้ ากกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 75 และความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมค่ายอาสาโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (X� =.7, S.D.=.4) และ 4) การติดตามการยอมรับและนําไปใช้สอ่ื อีดี
แอลทีวี ตามแนวคิดของตัวแบบ UTAUT ครูนําสือ่ อีดแี อลทีวไี ปใช้เพือ่ การเรียนการสอนอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ (X�=4.54)
คําสําคัญ: กิจกรรมค่ายอาสา วัฏจักร PAOR สือ่ อีดแี อลทีว ี โรงเรียนขนาดเล็ก การยอมรับและนําไปใช้
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The Development of a Volunteer Training Activity with PAOR of eDLTV Learning
for Small Schools in the Network of Rajabhat Maha Sarakham University
Apichat Lagdee1* Somjet Poosri2 and Worapapha Arreerard3
Abstract
This research aimed to 1) study the contexts and needs in organizing a volunteer training activity with
PAOR of eDLTV media learning for small schools in the network of Rajabhat Maha Sarakham University, 2)
to develop the volunteer training activity, 3) to study the result of the activity held and 4) to study an usability
of eDLTV media of teachers in the small schools mentioned. The research method was based upon ‘fourphase’ research and development processes. The population and sample of this research included 40 small
schools in the eDLTV media network of Rajabhat Maha Sarakham University in 4 service areas : Maha
Sarakham, Khon Kean, Kalasin and Roi-et provinces. The basic statistics were used in data analysis and the
research tools were the volunteer training activity developed, an activity evaluation form and t-test. The
research results were as 1) There was a need of school group-participation from 57.21% of the population. In
the aspect of the needs in learning eDLTV media, 98.20% preferred to learn in the online-offline form. Also,
there was a need from 88.29% of the schools in organizing the additional training activity of eDLTV media
duplication. In regards to the duration of activity, 56.76% of those said the activity should be arranged on
weekdays (Monday-Friday). 64.41% preferred a 1-day activity. 2) The activity of eDLTV media learning
composed of 7 elements: government policies, eDLTV media, small schools, eDLTV media learning, a
volunteer training activity, cooperative units and operation’s indicators. The expertise on the framework of the
activity organization was at the highest level. The volunteer training activity of eDLTV media learning was
consisted of 4 activities: planning, creating cooperation, eDLTV media learning, application of learning media
and reflection. The experts’ opinion towards the activity was at the highest level. 3) The learning outcomes of
the activity’s participants of all 4 groups gained post-test scores more than 80% with the statistical
significance at .05. The evaluation result of such 4 groups in the aspect of eDLTV media, use of online social
network and usability of eDLTV media for learning of the small schools’ teachers of all 4 groups gained posttest scores more than 75%. The satisfaction of the population also was at the highest level. 4) The study
result of the application of eDLTV media of the small schools’ teachers in the network of the university in
accordance with the unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT) found that taking eDLTV
media to use in learning/teaching processes of the activity’s participants was at the highest level.
Keywords: Volumteer Training Activity, PAOR Model, eDLTV Media, Small Schools, Acceptance and use of
Technology (UTAUT)
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1. บทนํา
สื่ออีดีแอลทีว ี (eDLTV) เป็ นสื่อการเรียนการสอนที่
ดําเนิ นการโดยความร่วมมือของหน่ วยงานภาครัฐและ
เอกชน สอดคล้องตามข้อเสนอนโยบายของการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 โดยความร่วมมือของโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ ในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้คดั สรรบทเรียนทีม่ ี
คุ ณ ภาพที่ อ อกอากาศทางสถานี โ ทรทัศ น์ ก ารศึ ก ษา
ทางไกลผ่ านดาวเทียมจากโรงเรียนไกลกังวล โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย ทําให้เกิดสื่อการเรียน
การสอนทีม่ คี ุณภาพ [1] เผยแพร่แก่โรงเรียนในโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การศึกษาของโรงเรียนในชนบท
(ทสรช.) ที่ส่วนใหญ่อยู่ในชนบทห่างไกล ขาดแคลนครู
ได้ใช้ประโยชน์ในการสอน หรือสอนเสริมให้นกั เรียนได้ใช้
ทบทวนบทเรียนภายในโรงเรียนแบบออฟไลน์ และแบบ
ออนไลน์ ที่เผยแพร่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภายใต้
เครือข่ายการเผยแพร่ ถ่ายทอดและพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนบนระบบอีเลิรน์ นิ่ง (e-Learning) หรือสือ่ อีดแี อล
ทีวี ตัง้ แต่ พ.ศ. 2552 จนถึงปจั จุบนั [2]
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มอบหมายให้
คณะเทคโนโลยีสารสนทศ เป็ นหน่ วยงานหลักในการ
เผยแพร่ ถ่ า ยทอดและพัฒ นาสื่อ การเรีย นการให้ ก ับ
โรงเรียนในพืน้ ทีบ่ ริการ [3] การดําเนินงานระยะที่ 1 พ.ศ.
2552-2554 ได้บรู ณาการการเผยแพร่สอ่ื อีดแี อลทีวสี งู่ าน
ประจํ า ด้วยการวิจ ัยแบบมีส่ ว นร่ วม เพื่อให้บริการแก่
ชุมชน โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละร่วมพัฒนา
การเรียนการสอนโดยการประยุกต์ใช้ส่อื อีดีแอลทีว ี ให้
เกิดประโยชน์ สงู สุด [4] การดําเนินงานระยะที่ 2 พ.ศ.
2555-2556 ได้จดั กิจกรรม 5 กิจกรรม คือ ) การประยุกต์
ใช้ส่อื อีดีแอลทีว ี ทัง้ แบบออนไลน์ และออฟไลน์ ) การ
เผยแพร่ส่อื อีดีแอลทีว ีให้นักศึกษาหลักสูตร ครุศาสตร
บัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต )การประยุกต์ใช้ส่อื อีดี
แอลทีวี ในการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชนและท้องถิน่ ) กิจกรรมค่ายอาสาเยาวชนทัว่
ถิ่นไทย เรียนรู้ได้ใต้ร่มพระบารมี (เทิดพระเกียรติ 60
พระชันษา มหาจักรีส ิร ินธร) และ ) การแลกเปลี่ยน
เรียนรูแ้ ละสรุปผลการดําเนินงาน [4]

_17-0051(259-267)27.indd 261

261

กิจกรรมค่ายอาสา เป็ นกิจกรรมที่จดั ร่วมกับโรงเรียน
ที่เป็ นสมาชิกเครือข่าย เน้ นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ครูได้
เรียนรูเ้ ข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ส่อื อีดแี ลทีวเี พื่อการ
เรียนการสอนโดยจัดที่โรงเรียนร่วมกับชุมชนเนื่องครูไม่
สะดวกในการเดินทางเข้ารับการอบรมที่ มรม. อีกทัง้ การ
จัดกิจกรรมทีโ่ รงเรียนสามารถนําผูป้ กครองในชุมชน และ
สมาชิกเครือข่ายของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ [5] การ
จัดกิจกรรมค่ายอาสาในระยะแรก พบว่า โรงเรียนต้องการ
ให้เพิม่ เวลาในการจัดกิจกรรมให้กบั โรงเรียนที่มบี ริบท
ของโรงเรียนทีแ่ ตกต่างกัน เช่น โรงเรียนทีม่ คี รูไม่ครบชัน้
ครูสําเร็จการศึกษาไม่ตรงสาย ครูสอนไม่ตรงกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ เพื่อให้ครูสามารถใช้สอ่ื อีดแี อลทีวใี นการเรียน
การสอนได้ อีกทัง้ ครูในโรงเรียนยังต้องการคําแนะนําด้าน
การบริหารจัดการ วิธกี ารใช้งาน และการประยุกต์ใช้ส่อื อี
ดีแ อลทีว ีท่ีส อดคล้ อ งกับ บริบ ทของโรงเรีย น [4] โดย
โรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าวได้รบั มอบสือ่ อีดแี อลทีว ี แต่ยงั
ไม่มกี ารนํ าไปใช้เพื่อจัดการเรียนรูท้ ่เี หมาะสม เช่น การ
บริหารจัดการ วิธกี ารใช้งาน และการประยุกต์ใช้ส่อื อีดี
แอลทีวที ส่ี อดคล้องกับบริบทของโรงเรียน
จากการศึกษาเอกสาร การเผยแพร่ ส่ืออีดีแอลทีว ี
บริบทโรงเรียนขนาดเล็ก นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคามเพื่อ ให้บ ริก ารแก่ ชุ ม ชน ผู้ว ิจ ัย จึงพัฒ นา
กิจกรรมค่ายอาสาโดยใช้วฏั จักร PAOR เพือ่ การเรียนรูส้ อ่ื
อีดแี อลทีว ี สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม โดยมุ่งเน้นให้ครูสามารถบูรณาการ
การเรียนรูโ้ ดยใช้สอ่ื อีดแี อลทีวเี ป็ นเครื่องมือในการเรียนรู้
ทังแบบออฟไลน์
่
และแบบออนไลน์ ผู้ว ิจ ยั คาดหวังว่ า
กิจกรรมค่ายอาสา จะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ครู บุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน และชุมชนได้เรียนรู้ผ่านสื่ออีดี
แอลทีว ี ตรงตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ ต่ อการเรียนรู้และเป็ นการสร้างเครือข่ายการ
เรีย นรู้ข องมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ มหาสารคามร่ ว มกับ
โรงเรียนและชุมชนต่อไป
2. วัตถุประสงค์การวิ จยั
2.1 เพื่อศึกษาบริบท และความต้องการจัดกิจกรรม
ค่ายอาสาโดยใช้วฏั จักร PAOR เพือ่ การเรียนรูส้ อ่ื อีดแี อล
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ทีวี สําหรับโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายมหาวิทยาลัยราช
ภัฏมหาสารคาม
2.2 เพือ่ พัฒนากิจกรรมค่ายอาสาโดยใช้วฏั จักร
PAOR เพือ่ การเรียนรูส้ อ่ื อีดแี อลทีว ี
2.3 เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมค่ายอาสาโดยใช้วฏั
จักร PAOR เพือ่ การเรียนรูส้ อ่ื อีดแี อลทีว ี
2.4 เพื่อติดตามผลการใช้สอ่ื อีดแี อลทีวขี องครูโรงเรียน
ขนาดเล็กเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
3. สมมติ ฐานการวิ จยั
3.1 เกณฑ์คุณภาพ กิจกรรมค่ายอาสาฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้
มีความเหมาะสมอยูใ่ นระดับมาก ขึน้ ไป
3.2 เกณฑ์ความรู้ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีความรู้
สูงขึน้ หลังฝึ กอบรม มากกว่า 80 % เกณฑ์ทกั ษะผูเ้ ข้า
ร่วมกิจกรรมจะต้องมีทกั ษะสูงขึน้ หลังฝึ กอบรม มากกว่า
75 %
3.3
เกณฑ์ทศั นคติ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมจะมีความ
พึงพอใจสูงขึน้ หลังฝึกอบรม อยูใ่ นระดับมาก ขึน้ ไป
3.4 เกณฑ์การยอมรับการนําสือ่ อีดแี อลทีวไี ปใช้ อยู่
ในระดับมาก ขึน้ ไป
4. อุปกรณ์และวิ ธีการวิ จยั
. ประชากรและและกลุม่ ตัวอย่าง
เป็ นโรงเรี ย นขนาดเล็ ก เครื อ ข่ า ยสื่ อ อี ดี แ อลที ว ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทีส่ มัครเข้าร่วมโครงการ
และได้ร บั มอบสื่ออีดีแอลทีว ีจากโครงการ จํานวน 
โรงเรียน คัดเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สตู รของยามา
เน่ [] ความเชื่อ มัน่ ที่ 90 % ได้จํ า นวนกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ทัง้ หมด 39.39 โรงเรียน ในงานวิจยั นี้ใช้กลุ่มตัวอย่าง 
โรงเรียน
4.2 เครือ่ งมือในการวิจยั
.. แบบสอบถามความต้องการจัดกิจกรรม
ค่ายอาสาโดยใช้วฏั จักร PAOR เพื่อการเรียนรูส้ อ่ื อีดแี อล
ทีวี มีความเชื่อมัน่ . โดยนําไปทดลองใช้ (Tryout)
.. กิจกรรมค่ายอาสาโดยใช้วฏั จักร PAOR
เพื่อการเรียนรูส้ ่อื อีดแี อลทีว ี และเครื่องมือของกิจกรรม
ค่ายอาสา มีคุณภาพในระดับมากที่สุด จากการประเมิน
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ความเหมาะสมโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้วยแบบประเมินกิจกรรม
ค่ายอาสา
.. แบบประเมินกิจกรรมค่ายอาสา มีความ
เชื่อมัน่ 0.73 โดยนําไปทดลองใช้ (Tryout)
.. แบบสอบถามการติดตามประเมิน ผล
สมาชิ ก เครื อ ข่ า ยอี ดี แ อลที ว ี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
มหาสารคามมีความเชื่อมัน่ . โดยนํ าไปทดลองใช้
(Tryout)
. ขัน้ ตอนการดําเนินการวิจยั

รูปที่ 1 ขัน้ ตอนการดําเนินงานวิจยั
จากรูปที่ 1 ขัน้ ตอนการดําเนินการวิจยั ดําเนินการ 4
ระยะ ดังนี้
ระยะที่  ศึกษาบริบทและสํารวจความต้องการจัด
กิจกรรมค่ายอาสา โดยสํารวจข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย
จํานวน 222 คน โดยใช้แบบสํารวจความต้องการ
ระยะที่ 2 พัฒนากิจกรรมค่ายอาสาฯ โดยนําข้อมูล
ทีไ่ ด้จากระยะที่ 1 มาเป็ นกรอบแนวคิดในการพัฒนา
กิจกรรมค่ายอาสาพร้อมเครื่องมือของกิจกรรม จากนัน้
นําเสนอต่อผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อประเมินความเหมาะสม
ระยะที่ 3 ศึกษาผลการจัดกิจกรรม ดําเนินการ
ทดลองจัดกิจกรรมกับกลุ่มตัวอย่าง ตามคู่มอื กิจกรรม
และเก็บรวบรวมข้อมูลตามเครื่องมือการวิจยั
ระยะที่ 4 ติดตามผลการใช้ส่อื ดําเนินการติดตาม
ผลการใช้ส่อื อีดแี อลทีวใี นการเรียนการสอนทีโ่ รงเรียน
และจัดประชุมสะท้อนผล พร้อมการยอมรับและนําสื่ออี
ดีแอลทีวไี ปใช้ ตามตัวแบบสหทฤษฎี UTAUT [7]
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2559

98.220
84.668
3.600
86.449

196
128
68

88.229
57.666
30.663

143
79
96
126

64.441
35.559
43.224
56.776

จากต ารางที่  พบว่า ความต้องของกลุ่มตัวอยย่าง
ม จกรรมมากที
ทีส่ ดุ คือ แบบกกลุ่ม
ด้านรูปแบบบการเข้าร่วมกิ
โรงเรียน ร้อยละ 57.21 ด้านความต้องการเรียนรูส้ ่อืออีดี
แอลทีวมี าากทีส่ ดุ คือ แบบบออนไลน์และแบบออฟไลน์รร้อย
ละ 98.20 ด้านความต้องการกิจกรรมเสริมการออกคค่าย
มากทีส่ ดุ คือ การเรียนรูรูก้ ารสําเนาสือ่ อีดแี อลทีวี ร้อยยละ
88.29 แและ ด้านระยะเวลาและวันจัดกิจกรรมมากทีทีส่ ุด
คือ  วัน ร้อ ยละ . และวัน ที่จดกิ
ดั จ กรรมเป็ นนวัน
จันทร์–ศุกกร์ ร้อยละ 56.776
5.2 ผลการพัฒนากิจกรรมค่ายอาสาโดยใช้วฏั จจักร
พือ่ การเรียนรูส้ ออี
อ่ื ดแี อลทีวี ดังั นี้
PAOR เพื
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เป้ป้ าหมายการเรียนรูรูข้ องกิ จกรรม

. มีการวางแผนเพื่อการเรียนรู้สื่ออีดีแอลทีวีขอองโรงเรียนร่วมกับสมาชิชิ กเครือข่าย
. ครูสามารถประยุกต์ใช้สื่ออีดีแอลทีวีในการเรีรียนการสอนตามบริ บทของโรงเรียน
. ครูมีความรู้ ทักษะและเจตคติ ต่อการประยุกต์ ใช้ สื่ออีดีแอลทีวีเพื่อกาารเรียนรู้
. โรงเรียนมีเครือข่ายคววามร่วมมือในชุมชนและะมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
5. ครูมีช่องทางการติ ดต่อสื
อ ่อสาร แนะนํา ปรึกษา

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดการจัจัดกิจกรรมค่ายอาสา
ย
จากรูปที่ 2 กรอบแนวคิดกการจัดกิจกรรมมค่ายอาสา
มีองค์
อ ประกอบ 7 ส่วน คือ นโยยบายภาครัฐ สื่ออีดแี อล
ทีวีวี โรงเรียนขนนาดเล็ก ก า ร เ รี ย น รู ้ ส ื่ อ อี ดีด แ อ ล ที วี
กิ จกรรมค่
จ
า ย หน่
ห วยงานความมร่วมมือ และตตัวชีว้ ดั การ
ดําเนินงาน จากนันัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นํากกรอบแนวคิดเป็ป็ นแนวทาง
ในกการพัฒนากิจกรรมค่
ก ายอาสาา ดังรูปที่ 
กิ จกรรมที่  วางแแผนสร้างความ
มรม.
เขต
ตฯ
โรงเรียน
กิ จกรรมที่  เรียนรู
น ้สื่ออีดีแอลทีวี
ครู
นักเรีรยน
ผูบ้ ริ หาร
กิ จกรรมที่  ประยุกต์ใช้สื่อเพื่อการ
ครู

ศน./

นักเรียน

การเรียนรูรู้สื่ออีดีแอล
แบบ

แบบ

ผ่านเครื่องเดี่ยว

218
188
8
192

- สพฐ./สสพป./โรงเรียน
- มหาวิทยาลั
ท ยราชภัฏ
มหาสารรคาม
- หน่ วยงานสนั
ย
บสนุ น
(เลขานุการโครงการฯ
ก
สหกรณ์
ณ์ออมทรัพย์ครู
จังหวัดมหาสารคาม
ม
ชุมชน สถานประกอบการ)
ส

สถานการณ
รณ์
ปัญหา
เป็ นฐานน

ผ่านเซิ รฟ์ เวอร์

57.221
35.114
2.770

ออฟไลน์

หน่
ห วยงาน
ความร่วมมือ

ผ่านแท็บเล็ต

127
78
6

- บริบท - สภาพปญั หา
- สื่ออีดแี อลที
อ วเี พื่อโรงเรียน
ขนาดเล็ก

กิ จกรรมค่าาย

ออนไลน์
อ

เซิ รฟ์ เวอร์

ร้อย ละ

โรงเรียนขนาดเล็
น
ก

ผ่านเว็บไซต์อีดี

1. ด้านรูปปแบบการเข้าร่วมกิ
ว จกรรม
1.1 แบบบกลุ่มโรงเรียน
1.2 แบบบแยกโรงเรียน
1.4 แบบบความร่วมมือกับนักศึกษาฝึก
ประสสบการณ์วชิ าชีพครู
ค
2. ด้านคววามต้องการสื่ออีดีแอลทีวี
2.1 การใใช้งานแบบออนไลน์–ออฟไลน์
2.2 การใใช้งานแบบเครือ่ งเดี
ง ย่ ว
2.3 การใใช้งานแบบเซิรฟ์ เวอร์
2.4 การใใช้งานผ่านแท็บเล็ล็ต
3. ด้านคววามต้องการกิ จกรรมเสริ
ก
ม
การออกค่าย
3.1 การเเรียนรูก้ ารสําเนาสสือ่ อีดแี อลทีว ี
3.2 การซซ่อมบํารุงระบบแและเครือข่าย
3.3 การพพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
4. ด้านระยะเวลาและวันจัจดกิ จกรรม
4.1 จัดกิจกรรม 1 วัน
4.2 จัดกิจกรรม 2 – 3 วันั
4.3 จัดกิจกรรมวันเสาร์ – อาทิตย์
4.4 จัดกิจกรรมวันจันทร์ – ศุกร์

จํจานวน
(คน)

สื่ออีดีแอลลทีวี

- การเผยแพร่ส่อื
- สื่ออีดแี อลทีวเี พือ่ การรเรียน
การสอนด้วยกิจกรรมคค่ายอาสา

การเรียนรู้
สื่ออีดีแอลทีวี
เครื่องเดี่ยว

รายการ

นโยบายภาครั
น
ฐ

- ด้านเทคโนโลยี
า
สารสนเทศ
แลละการสื่อสาร เพือ่ การ
เรีรียนรู้

เวบไซต
็ ไซ ์
แท็บเล็ต

5. ผลการวิ จยั
. ผผลการสํา รวจ ความต้อ งการรจัด กิจ กรรมคค่า ย
อาสาโดยใใช้วฏั จักร PAO
OR เพื่อการเรีรียนรูส้ อ่ื อีดแี อลลทีวี
จากกลุม่ ตัวอย่าง จํานวนน 222 คน ดังนี้
ตารางที่ 1 ความต้องกาารจัดกิจกรรมคค่ายอาสา

263

กิ จกรรมที่  สะท้
ท้อนผลเรื่องเล่า
โรงเรียน/สพป./
ม.ราชภัฏ

ชื่นชมผลงาน
ม.ราชภัฏมหาสารคาม
หน่ วยงานสนับสนุน

รูปที
ป ่ 3 กิจกรรมมค่ายอาสา
จากรูปที่ 3 กิจกรรมค่าายอาสา ประกกอบด้วย 4
กิจกรรม คือ วางงแผนสร้างคววามร่วมมือ เรียนรู้ส่อื อีดี
แอลทีวี ประยุกต์ตใช้ส่อื เพื่อ กาารเรียนรู้ และสสะท้อ นผล
การเรีย นรู้โ ดยเขขีย นเรื่อ งเล่า โดยประยุก ต์์ใ ช้ว ฏั จัก ร
PAAOR [8]
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รายการแสดงความคิ ดเห็น
1. กิจกรรมสร้างความร่วมมือ
2. กิจกรรมการเรียนรูส้ อ่ื
อีดแี อลทีว ี
3. กิจกรรมประยุกต์ใช้สอ่ื
เพือ่ การเรียนรู้
4. กิจกรรมสะท้อนผลการ
เรียนรู้
โดยรวม

ความคิ ดเห็นของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
X S.D. ความหมาย
4.64 0.49 มากทีส่ ดุ
4.67 0.48 มากทีส่ ดุ
4.67

0.48

มากทีส่ ดุ

4.75

0.44

มากทีส่ ดุ

4.68

0.47

มากที่สดุ

จากตารางที่ 3 พบว่า ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ที่มตี ่อความเหมาะสมของกิจกรรมค่ายอาสาโดยใช้วฏั
จัก ร PAOR
เพื่อการเรีย นรู้ส่อื อีดีแ อลทีว ีสํา หรับ
� = .68,
โรงเรียนขนาดเล็กโดยรวมในระดับมากทีส่ ดุ (X
S.D. = .47)
5.3 ผลการจัดกิจกรรมค่ายอาสาโดยใช้วฏั จักร
PAOR เพือ่ การเรียนรูส้ อ่ื อีดแี อลทีว ี ดังนี้
5.3.1 กิจกรรมวางแผนสร้างความร่วมมือ พบว่า
กลุ่มตัวอย่างเลือกรูปแบบกิจกรรมค่ ายอาสา เพื่อการ
เรียนรูส้ อ่ื อีดแี อลทีวแี บบออนไลน์ผา่ นเว็บไซน์ จํานวน 10

_17-0051(259-267)27.indd 264

คะแนนเต็ม

ค่าทดสอบ

จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทีม่ ตี ่อความเหมาะสมของกรอบแนวคิดการจัดกิจกรรม
� = .66, S.D. =
ค่ายอาสาโดยรวมในระดับมากทีส่ ดุ (X
.48)
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อความ
เหมาะสมของกิจกรรมค่ายอาสา

X

1.เว็บไซต์

.แท็บเล็ต 
.เซิรฟ์ เวอร์ 
.เครือ่ งเดีย่ ว 
โดยรวม











18.39
18.17
17.95
18.14
18.19

กลุ่ม

S.D. df
0.86
0.99
0.97
1.03
0.99

56
45
20
132

t

Sig.

161.231
123.801
84.511
202.961

.000
.000
.000
.000

จากตารางที่ 4 พบว่า ครูทเ่ี ข้าร่วมกิจกรรมค่ายอาสา
� = 18.,
ทัง้  กลุ่ม มีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรม (X
S.D. = 0.99) มากกว่าคะแนนที่เป็ นค่าทดสอบ คือ 
คะแนน จากคะแนนเต็ม  คะแนน
ตารางที่  ผลการประเมินกิจกรรมการใช้งานสือ่ อีดี
แอลทีว ี และเครือข่ายสังคมออนไลน์
กลุ่ม

1.เว็บไซต์ 
.แท็บเล็ต 
.เซิรฟ์ เวอร์ 
.เครือ่ งเดีย่ ว 
โดยรวม

คะแนนเต็ม

ความคิ ดเห็นของ
X S.D. ความหมาย
1. ด้านกระบวนการ
4.64 0.48 มากทีส่ ดุ
2. ด้านเทคนิคการเรียนรู้
4.57 0.50 มากทีส่ ดุ
3. ด้านการสือ่ สาร
4.69 0.47 มากทีส่ ดุ
4. ด้านนโยบายภาครัฐ
4.67 0.50 มากทีส่ ดุ
5. ด้านบริบทโรงเรียนขนาดเล็ก 4.67 0.50 มากทีส่ ดุ
6. ด้านหน่วยงานความร่วมมือ 4.72 0.45 มากทีส่ ดุ
7. ด้านตัวชีว้ ดั รูปแบบกิจกรรม 4.78 0.44 มากทีส่ ดุ
โดยรวม
4.66 0.48 มากที่สดุ
รายการแสดงความคิ ดเห็น

โรงเรียน แบบออนไลน์ผ่านแท็บเล็ต จํานวน 8 โรงเรียน
แบบออฟไลน์ผา่ นเซิรฟ์ เวอร์ จํานวน 3 โรงเรียน และแบบ
ออฟไลน์ผา่ นเครือ่ งเดีย่ ว จํานวน 19 โรงเรียน
5.3.2 กิจกรรมเรียนรูส้ อ่ื อีดแี อลทีว ี
ตารางที่ 4 ผลการเรียนรู้ ด้านความรูห้ ลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ทัง้  กลุม่ กับเกณฑ์รอ้ ยละ 
จํานวน(คน)

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ตี ่อความ
เหมาะสมของกรอบแนวคิดการจัดกิจกรรม

จํานวน (คน)
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5
5
5
5

การใช้งาน
เครือข่ายสังคม
ออนไลน์
S.D. ร้อยละ X S.D. ร้อยละ

การใช้งานสื่ออี
ดีแอลทีวี

X

4.58
.
.
.
.

0.50
.
.
.
.5

91.60
89.20
88.80
88.80
89.60

4.63
.
.
.
.

0.49
.
.
.
.

92.60
92.60
97.20
92.40
92.80

จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการประเมินกิจกรรมการใช้
� = ., S.D. =
งานสื่ออีดแี อลทีวใี นระดับมาก (X
.) คิดเป็ นร้อยละ 89.60 และผลการประเมินกิจกรรม
การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ ในระดับมากที่สุด
� = ., S.D. = .) คิดเป็ นร้อยละ 92.80 สรุป
(X
ได้วา่ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมมีทกั ษะการใช้งานสือ่ อีดแี อลทีว ี
และเครือข่ายสังคมออนไลน์ มากกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ 75
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S.D.

.
.
.
.
.

0.45
.
.
.
.5

ระดับความ
พึงพอใจ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากทีส่ ดุ
มากที่สดุ

1.เว็บไซต์

.แท็บเล็ต

.เซิรฟ์ เวอร์ 
.เครือ่ งเดีย่ ว 
รวม

คะแนนเต็ม

กลุ่ม

จํานวน (คน)

จากตารางที่ 6 พบว่า ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
� = .7,
พอใจต่ อ กิจ กรรมค่ า ยอาสาในมากที่สุด (X
S.D. = .4) สรุปได้ว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมค่ายอาสามากกว่าเกณฑ์ในระดับมาก
5.3.3 กิจกรรมประยุกต์ใช้สอ่ื เพือ่ การเรียนรู้
ตารางที่ 7 ผลการประเมินการประยุกต์ใช้สอ่ื อีดแี อล
ทีวเี พือ่ การเรียนรู้

X






.
.
.
.
.5

S.D.

แปลผล ร้อยละ

. มากทีส่ ดุ
. มากทีส่ ดุ
. มากทีส่ ดุ
. มากทีส่ ดุ
. มากที่สดุ

94.60
95.00
97.60
94.80
9.00

จากตารางที่ 7 พบว่า มีคะแนนเฉลีย่ การประยุกต์ใช้
�=
สื่อ อีดีแ อลทีว ีเ พื่อ การเรีย นรู้ใ นระดับ มากที่สุ ด (X
4.75, S.D. = 0.43) คิดเป็ นร้อยละ 95.00
5.3.4 กิจกรรมสะท้อนผลเรื่องเล่า พบว่า
จํานวนเรื่องเล่าสะท้อนผลการประยุกต์ใช้ส่อื อีดแี อลทีว ี
ในการจัดการเรียนการสอน ทัง้ หมด 366 เรื่อง เป็ น
จํานวนเรือ่ งเล่าของผูบ้ ริหาร จํานวน 19 เรื่อง ครู จํานวน
67 เรือ่ ง และนักเรียน จํานวน 280 เรือ่ ง
5.4 การติดตามผลการใช้งานสื่ออีดแี อลทีวขี องครู
โรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้
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กลุ่มการเรียนรู้

รายการ

4.31
1. ด้านความคาดหวังใน
การนําสือ่ อีดแี อลทีวไี ปใช้
ในการเรียนการสอน
2. ด้านความสะดวกในการ 4.36
ใช้งานสือ่ อีดแี อลทีว ี
3. ด้านการรับรูว้ า่ มีบุคคล/ 4.39
กลุ่ม/องค์กรเชือ่ ว่าครูควร
ใช้สอ่ื อีดแี อลทีวเี พือ่ การ
เรียนการสอนด้วยตนเอง
4. ด้านความเชือ่ ว่าโครงสร้าง 4.33
พืน้ ฐานทางเทคนิคและ
องค์กรสามารถรองรับการใช้
สือ่ อีดแี อลทีวใี นการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ด้านทัศนคติต่อการใช้ 4.36
นวัตกรรมสือ่ อีดแี อลทีวเี พือ่
การเรียนการสอน
6. ด้านกิจกรรมส่งเสริมการ 4.50
เผยแพร่สอ่ื อีดแี อลทีวใี น
โรงเรียน
โดยรวม
4.37

เครื่องเดี่ยว

X

เซิ รฟ์ เวอร์

1. เว็บไซต์
. แท็บเล็ต
. เซิรฟ์ เวอร์
. เครือ่ งเดีย่ ว
รวม

จํานวน
(คน)





แท็บเล็ต

กลุ่ม

ตารางที่ 8 ผลการยอมรับในการนําสือ่ อีดแี อลทีวไี ปใช้
เพือ่ การเรียนการสอน
เว็บไซน์

ตารางที่ 6 ผลการสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมทีม่ ตี ่อกิจกรรมทีพ่ ฒ
ั นาขึน้

265

รวม

4.55 4.69 4.48 4.47

4.73 4.70 4.52 4.54
4.59 4.30 4.66 4.55

4.84 4.67 4.43 4.50

4.89 4.80 4.56 4.59

4.84 4.88 4.53 4.61

4.74 4.67 4.3 4.4

จากตารางที่ 8 การยอมรับในการนําสือ่ อีดแี อลทีวไี ป
ใช้เพื่อการเรียนการสอนของครูตามตัวแบบ UTAUT ใน
� = 4.54)
ระดับมากทีส่ ดุ (X

6. สรุปผลการวิ จยั
6.1 กลุม่ ตัวอย่าง มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรม
มากที่สุ ด คือ แบบกลุ่ ม โรงเรีย นร้อ ยละ 57.21 ความ
ต้องการเรียนรูส้ ่อื อีดแี อลทีวมี ากที่สุด คือ แบบออนไลน์
และแบบออฟไลน์ ร้อยละ 98.20 ความต้องการกิจกรรม
เสริมการออกค่ายมากที่สุด คือ การสําเนาสื่ออีดแี อลทีว ี
ร้อยละ 88.29 และ ต้องการจัดกิจกรรมระยะเวลา 1 วัน
ร้อ ยละ 64.41 โดยจัด กิจ กรรมวัน จันทร์–ศุ ก ร์ ร้อ ยละ
56.76
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6.2 กรอบแนวคิดการจัดกิจกรรมค่ายอาสา มี
องค์ประกอบ 7 ส่วน คือ นโยบายภาครัฐ สื่ออีดแี อลทีว ี
โรงเรียนขนาดเล็ก การเรียนรูส้ อ่ื อีดแี อลทีว ี กิจกรรมค่าย
หน่ วยงานความร่วมมือ และตัวชี้วดั การดําเนินงาน และ
กิจกรรมค่ายอาสา ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ วางแผน
สร้างความร่วมมือ เรียนรู้ส่อื อีดีแอลทีว ี ประยุกต์ใช้ส่อื
เพื่อการเรียนรู้ และสะท้อนผลโดยเขียนเรื่องเล่า ความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มตี ่อความเหมาะสมของกรอบ
แนวคิดและกิจกรรมค่ายอาสา อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
6.3 ผลการเรียนรูข้ องผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม มีคะแนนหลัง
การเรียนรูม้ ากกว่าเกณฑ์รอ้ ยละ  อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .5 ผลการประเมินทักษะการใช้งานสื่ออีดี
แอลทีวี การใช้ง านเครือ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ และการ
ประยุกต์ใช้สอ่ื อีดแี อลทีวเี พือ่ การเรียนรู้ มีคะแนนหลังการ
เรียนรูม้ ากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 และความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างทีม่ ตี ่อกิจกรรมค่ายอาสาโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มากทีส่ ดุ
6.4 การยอมรับและนํ าสื่ออีดีแอลทีว ีไปใช้เพื่อการ
เรียนการสอน ตามแนวคิดของตัวแบบสหทฤษฎีก าร
ยอมรับและใช้เทคโนโลยี UTAUT ของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
7. อภิ ปรายผล
จากการพัฒนากิจกรรมค่ายอาสาโดยใช้วฏั จักร PAOR
เพื่อการเรียนรู้ส่อื อีดีแอลทีว ี สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามของผู้ว ิจ ัย
ประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ วางแผนสร้างความร่วมมือ
เรียนรู้ส่อื อีดีแอลทีว ี ประยุกต์ใช้ส่อื เพื่อการเรียนรู้ และ
สะท้อนผลโดยเขียนเรื่องเล่า ซึ่งสอดคล้องกับบริบทและ
ความต้องการของครูโรงเรียนขนาดเล็ก จากผลการพัฒนา
กิจกรรมด้วยกระบวนการ วิจยั และพัฒนาแบบมีส่วนร่วม
โดยใช้วฏั จักร PAOR สอดคล้องกับ สุวมิ ล [9] ได้วจิ ยั เชิง
ปฏิบตั ิการที่มกี ารดําเนิ นงานแบบร่วมกันในทุกขัน้ ตอน
ของผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้อง ตัง้ แต่การศึกษาบริบทและความ
ต้องการ สู่การกํ าหนดเป้ าหมายหรือวัตถุ ประสงค์ของ
กิจกรรมทีม่ ผี ทู้ รงคุณวุฒ ิ ครู ผูบ้ ริหาร ศึกษานิเทศก์ ซึ่ง
เป็ นผู้ท่เี กี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ส่อื อีดแี อลทีวใี นการ
จัดการเรียนการสอนร่วมวิพากษ์ แสดงความคิดเห็นต่อ
กิจกรรม เป็ นกิจกรรมที่ม ีข นั ้ ตอนโดยใช้ว ฏั จักร PAOR
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เป็ นขัน้ ตอนที่ดําเนิ นการโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ
ปญั หาเป็ นหลัก สอดคล้องกับ ดวงหทัย [10] ได้ศกึ ษาการ
เรี ย นรู้ โ ดยใช้ ส ถานการณ์ เ ป็ น ฐาน เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมเกิดกระบวนการแก้ปญั หา คิดวิเคราะห์ ตรงตาม
บริบทของโรงเรียนขนาดเล็ก เป็ นตัวกระตุ้นให้เกิดความ
ั หา คิด วิเคราะห์
ต้องการที่จะใฝ่ หาความรู้เพื่อแก้ ป ญ
แสวงหาและบูรณาการความรูใ้ หม่ให้เหมาะกับสภาพจริง
สอดคล้องกับ วรปภาและคณะ [2] ได้ดําเนิ นการพัฒนา
รู ป แบบการส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ โ รงเรี ย นในโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท
ด้วยกิจกรรม “ค่ายอาสาเยาวชนทัวถิ
่ น่ ไทยเรียนรูไ้ ด้ใต้ร่ม
พระบารมี” ผลการวิจ ยั คือ เป็ นรูปแบบที่แสดงถึงความ
สัมพันธ์ของ  องค์ประกอบ คือ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม สือ่ การ
เรียนรู้ กิจกรรมค่ ายอาสา โรงเรียน ทสรช. หน่ วยงาน
สนับสนุ น และตัวชี้วดั อีกทัง้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอมรับ
และนํ าสื่ออีดแี อลทีวไี ปใช้ เพื่อการเรียนการสอนในระดับ
มากทีส่ ุด ทัง้ นี้เนื่องจาก สื่ออีดแี อลทีวเี ป็ นสือ่ การเรียนรูท้ ่ี
มีเนื้อหาครบถ้วย และครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มี
การใช้งานไม่ซบั ซ้อน เหมาะสมกับการใช้งานของโรงเรียน
ขนาดเล็ก และผลจากการสังเคราะห์เรียงความเรื่องเล่า
และผลการศึกษางานวิจยั พบว่า ครูยอมรับและนํ าสื่ออีดี
แอลทีวไี ปใช้ในการจัดการเรียนการสอนทีโ่ รงเรียน อภิชาติ
[11] สอดคล้องกับ กุลรภัส และ กฤษมันต์ [12] ได้ศกึ ษา
การเผยแพร่และการยอมรับระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ผลการวิจยั คือการ
เผยแพร่และการยอมรับระบบสารสนเทศทางการศึกษาของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รบั อิทธิพลจากปจั จัย
ความ สามารถในการช่วยงานทางด้านบริหารจัดการและ
พัฒนาองค์กรสูงทีส่ ุด และการเผยแพร่และการยอมรับระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ได้รบั อิทธิพลจากปจั จัยความ สามารถในการให้
ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องและครอบคลุมสูงทีส่ ุดและ
สอดคล้องกับนภารัตน์ และกฤษมันต์ [13] ได้ศกึ ษาความ
สัมพันธ์ของความผูกพันของผูเ้ รียน การยอมรับเทคโนโลยี
และผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนโดยใช้เว็บเป็ นฐานการสอน
ผลการวิจยั คือ ความผูกพันของผูเ้ รียนกับผลสัมฤทธิ ์ทาง
การเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ “สูง” และการ
ยอมรับเทคโนโลยีกบั ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนมีความสัมพันธ์
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ทางบวกในระดับ “สูง”
8. กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิจ ยั นี้ สําเร็จลงได้ด้วยความกรุณาของ รศ.ดร.
สมเจตน์ ภูศรี และ ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ อาจารย์ท่ี
ปรึกษา ทีไ่ ด้ให้ความกรุณา ให้ความช่วยเหลือ แนะนําให้
คําปรึกษาต่างๆ อันเป็ นประโยชน์ อย่างยิง่ แก่ผู้วจิ ยั ขอ
กราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี และ ขอกราบ
ขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒ ิทุกท่าน ที่ได้ให้
ความกรุณาตรวจสอบและให้ขอ้ มูล ข้อเสนอแนะในการ
พัฒ นารู ปแบบและการสร้า งเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลในการทําวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ
เป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย
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