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ในศตวรรษที่ 21 

Behavior of Instructors at University of Phayao Towards Using  

the 21st Century Classrooms. 
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บทคัดย่อ  
 

ในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สถานศกึษาตอ้งมกีารปรับตัวและปรับระบบการสอนใหม่ให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมของผู้เรียน เพื่อรองรับกับการเรียนการสอน ดังนั้นผู้ศึกษาจึงท าการศึกษาพฤติกรรมของผู้สอนในการใช้งาน

ห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของมหาวิทยาลัยพะเยา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา  จ านวน 50 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น

เครื่องมอืในการรวบรวมข้อมูลและใชส้ถิติเชงิพรรณนาในการวเิคราะห์ได้แก่ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

และค่าเฉลี่ย (Mean)  

ผู้สอนเป็นเพศชายร้อยละ 56.0 เพศหญิงร้อยละ 44.0 มีช่วงอายุ 41-50 ปีร้อยละ 58.0 ช่วงอายุ 31-40 ปี 

ร้อยละ 42.0 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกร้อยละ 56.0 ระดับปริญญาโทร้อยละ 44.0 ท างานเป็นอาจารย์ท่ี

มหาวิทยาลัยพะเยาในช่วง 5-10 ปี ร้อยละ 80.0 มีการใช้งานห้องเรียนเพื่อสร้างสื่อให้นิสิตได้ทบทวนหรือเรียนรู้เพิ่มเติม 

และตอ้งการแบ่งปันและจัดเก็บองคค์วามรู้ของตนเองให้เกิดประโยชนส์ูงสุด โดยพฤติกรรมของผู้สอนท่ีมีผลตอ่ความสนใจ

ของผู้เรียนคือ ความสามารถและความช านาญของผู้สอน ความน่าสนใจของเนื้อหา และผู้สอนต้องการการสนับสนุนใน

การท าเป็นผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนด้านรางวัลผลงาน  มีการใช้งานจากคอมพิวเตอร์มากท่ีสุดและใช้ Microsoft 

PowerPoint,  Website, YouTube  โดยผู้สอนศึกษาวิธีการใช้ห้องเรียนจากเอกสารคู่มือบนโต๊ะข้างกล่องควบคุม และจาก

ค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีดูแลห้อง ผู้สอนสามารถเข้าไปตรวจสอบวดีีโอท่ีบันทึกไว้ท่ี icchannel.up.ac.th และกดปุ่ม publish 

เพื่อเผยแพร่เพื่อให้ผู้เรียนเข้าไปดูวีดีโอท่ีเผยแพร่ได้ท่ี www.lms.up.ac.th พฤตกิรรมการเข้าใจระบบพบว่าเขา้ใจว่าการเข้า

ใชง้านระบบฯ จะตอ้งระบุช่ือผู้ใชแ้ละรหัสผ่านโดยทราบและใช้ รอ้ยละ 84.0 ระบบจะบันทึกภาพและเสียงโดยทราบและใช ้

ร้อยละ 76.0 ระบบสามารถแสดงสื่อการสอนจากอุปกรณ์แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้  ทราบแต่ไม่ใช ้ร้อยละ 54.0 

ผู้สอนสามารถเข้าไปตรวจสอบวดีีโอท่ีบันทึกไว้ท่ี icchannel.up.ac.th และกดปุ่ม publish เพื่อเผยแพร่ได้ โดยทราบและใช ้

ร้อยละ 56.0 ทราบแต่ไม่ใช้ร้อยละ 40.0 ผู้สอนทราบว่าผู้เรียนเข้าไปดูวีดีโอท่ีเผยแพร่ได้ท่ี www.lms.up.ac.th โดยทราบ

และใช้ ร้อยละ 60.0  ด้านพฤติกรรมการใช้งานกล่องความคุมพบว่า บนกล่องควบคุมมีปุ่มเปิดและปิดระบบ โดยทราบ

และใช้ ร้อยละ 84.0  บนกล่องควบคุมมีปุ่มเพิ่มและลดเสียง ทราบและใช้ ร้อยละ 80.0 บนกล่องควบคุมมีปุ่มเลือกใช้

อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Smart Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet)  ทราบแต่ไม่ใช้ ร้อยละ 46.0 เมื่อต้องการหยุดบันทึก

ชั่วคราว ให้กดปุ่ม Pause บนกล่องควบคุม  ทราบและใช้ร้อยละ 58.0 เมื่อสิ้นสุดการสอนต้องกดปุ่ม Stop บนกล่อง

                                                           
 * นักศึกษาหลักสตูรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผูบ้รหิาร คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
**  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

http://www.lms.up.ac.th/
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ควบคุมค้างไว้เพื่อสิ้นสุดการบันทึก ทราบและใช้ร้อยละ 58.0 กดปุ่ม PIP บนกล่องควบคุมคือการแสดงภาพซ้อนภาพ  

ไม่ทราบและไม่ต้องการใช ้ร้อยละ 66.0 ปุ่ม Wireless Present สามารถแสดงผลหน้าจอจากโน้ตบุ๊กได้ โดยไม่ต้องต่อสาย 

ไมท่ราบแตต่้องการใช ้ร้อยละ 44.0 และพฤติกรรมด้านการบริหารจัดการสื่อพบวา่สามารถตดิตอ่เจ้าหนา้ที่เพื่อให้ชว่ยตัด

ตอ่สื่อวีดโีอได้ ทราบแต่ไม่ใช ้รอ้ยละ 38.0 สามารถ download วดีีโอใน icchannel.up.ac.th ได้ ทราบแต่ไม่ใช ้รอ้ยละ 34.0 

สามารถ upload วีดีโอเข้าสู่ icchannel.up.ac.th ได้  ทราบและใชร้้อยละ 36.0 ความสัมพันธ์ระหวา่งพฤตกิรรมด้านความ

เข้าใจระบบ กับสายการสอนดา้นวทิยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ท่ีใชง้านห้องเรียน พบวา่มีความแตกต่างอย่างมนีัยส าคัญใน

เร่ืองการเข้าใช้งานระบบฯ โดยระบุชื่อผู้ ใช้และรหัสผ่าน เพื่อให้วีดีโอท่ีบันทึกไว้เข้าไปอยู่ ใน portal ส่วนตัวใน 

icchannel.up.ac.th เร่ืองระบบจะบันทึกภาพและเสียงท่ีฉายมาจากเคร่ืองโปรเจคเตอร์และแสดงบนจอรับภาพเท่านั้น  

และเร่ืองการแสดงสื่อการสอนจากอุปกรณ์แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้ (P < 0.05) ด้านการใช้งานกล่องควบคุม 

พบว่าในทุกหัวข้อไม่มีความแตกต่าง ยกเว้นหัวข้อเมื่อต้องการหยุดบันทึกชั่วคราว ให้กดปุ่ม Pause บนกล่องควบคุม  

และหัวข้อเมื่อสิ้นสุดการสอนต้องกดปุ่ม Stop บนกล่องควบคุมค้างไว้เพื่อสิ้นสุดการบันทึกท่ีมีความต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญ (P < 0.05) และด้านการบริหารจัดการสื่อ พบว่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P >0.05) ส่วนความสัมพันธ์

ระหว่างพฤติกรรมด้านความเข้าใจระบบกับอายุของผู้สอนพบว่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P >0.05) ด้านการใช้งาน

กล่องควบคุมทุกหัวข้อไม่มีความแตกต่างยกเว้นกดปุ่ม PIP บนกล่องควบคุมคือการแสดงภาพซ้อนภาพท่ีมีความต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญ (P < 0.05)  และด้านการบริหารจัดการสื่อ พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (P >0.05)  

ส่วนปัญหาด้านความเข้าใจระบบพบว่าให้ระดับท่ีมีปัญหาโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 3.97) ปัญหาด้าน   

การใช้งานกล่องควบคุมพบว่าให้ระดับท่ีมีปัญหาโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ ย 4.12) และปัญหาด้าน         

การบริหารจัดการสื่อ พบวา่ให้ระดับท่ีมีปัญหาโดยรวมมีคา่เฉลี่ยในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 3.90)  

ABSTRACT 

To handle with the 21st Century Learning, it is necessary for educational institutions to adjust themselves 

and their pedagogies to fit with learner’s behaviors. Thus, the researcher decided to study behavior of instructors at 

the University of Phayao towards using the 21st Century Classrooms. In this study, questionnaires were used as the 

tool to collect data from 50 instructors of the University of Phayao.  Then, data obtained were analyzed by the 

descriptive statistics, including frequency, percentage, and mean. 

The findings presented that 56.0 %  of respondents were male and 44.0%  of them were female. They 

were in the age between 41 and 50 years old (58.0%) and 31 and 40 years old (42.0%). 56.0% of them earned 

Doctoral degree while 44.0%  of them earned Master’s degree.  Most of them (80% .0% ) had worked at the 

University of Phayao for 5-10 years. The majority (60.0%) were responsible for classes being offered to students 

studying in three different years.  Among the total number of respondents, 20.0% affiliated to School of Law, School 

of Engineering, and School of Arts, 10.0%  affiliated to School of Sciences and School of Medical Sciences, 6.0% 
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affiliated to School of Information Technology and Communication, and 2%  affiliated to School of Education, and 

School of Management and Information Sciences.  

According to the behavioral classification, the respondents used the 21st Century Classrooms to create 

materials for students to review lessons or to learn more, as well as to share and to make their existing body of 

knowledge beneficial.  Behaviors of instructors that could affect learner’s attention were competence and skills of the 

instructor as well as the interestedness of the lesson itself. The findings also revealed that the instructors needed a 

support in turning their knowledge into academic works and a support in a form of reward.  Frequency of using the 

21st Century Classrooms was 1-2 days a week (76.0%).  Computer was the most favorite device that they used and 

the programs that they used and accessed at the most were Microsoft PowerPoint, Website, and YouTube.  The 

instructors studied on how to use the 21st Century Classrooms from the handbook being provided aside the 

controlling box and from the advices of room officer.  

  According to the cognitive classification, the instructors knew and understood about the operational system 

of the 21st Century Classrooms at moderate level.   For the fact that the system allowed instructors to show 

instruction media in classes by using tablet or smartphone, 54.0% of them knew about it but did not use it. For the 

fact that instructors could check the recorded video at icchannel.up.ac. th and click ‘publish’  button to publish it, 

56.0% of them knew about this function and used it; while 40.0% of them knew about it but did not use it. For the 

fact that the learners could access to any published video at www.lms.up.ac.th, 60.0% of them knew about it and 

accessed to the link.  In an overview, problems in understanding operational system of the 21st Century Classrooms 

were found at low level (at the means of 3.97). 

 According to the classification done upon the usage of controlling box, the instructors knew and followed 

instruction guideline to use the controlling box. For the function that allowed users to connect a preferred device: 

smartphone or tablet to the system by pressing a certain button on the controlling box, 46.0% of them knew about 

this function but did not use it; while 36.0% of them neither knew nor wanted to use this function. For the function 

that allowed users to display multiple exposures by pressing the “PIP” button on the controlling box, 66.0% of them 

neither knew nor wanted to use this function. In an overview, problems in using the controlling box were found at 

low level (at the means of 4.12).  

  According to the study on media management, the finding presented that for the fact that the instructors 

could ask an officer for his/her assistance on video montage, 28.0%  of them knew and asked for the assistance; 

while 22.0% of them did not knew but needed to ask for this assistance in the future.  For the fact that the system 

allowed the instructors to upload video on icchannel.up.ac.th, 30.0% of them neither knew nor wanted to do it. In an 

overview, problems in media management aspect were found at low level (at the means of 3.90).  

 According to the comparative study on the relationship between cognitive behavior and tracks of instruction: 

sciences vs. arts towards using the 21st Century Classrooms, the findings presented that the instructors from these 

http://www.lms.up.ac.th/
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two tracks had different cognitive behaviors on accessing to the system:  identifying username and password to save 

the recorded video in a private portal at icchannel.up.ac.th, recording image and sound from projector and being able 

to screen it only on monitor, and being able to show instruction media by using tablet or smartphone ( at the 

statistical significant level of P<0.05). Regarding the comparative study on the relationship between the usage of 

controlling box and the tracks of instruction, the findings presented that difference was not found in almost all 

aspects.  Only the aspect on pressing ‘pause’  button on the controlling box when the instructor needed to stop 

recording for a while; but pressing ‘stop’ button for a while at the end of recording had difference (at the statistical 

significant level of P<0.05). Regarding the comparative study on the relationship between media management and 

tracks of instruction, the findings presented that difference was not found ( at the statistical significant level of 

P>0.05). Regarding the comparative study on relationship between cognitive behavior and age of instructors, the 

findings presented that difference was not found ( at the statistical significant level of P>0.05) .  Regarding the 

comparative study on the relationship between the usage of controlling box and age of instructors, the findings 

presented that difference was not found in almost all aspects. Only the aspect on displaying multiple exposures by 

pressing ‘PIP’ button on the controlling box found (at the statistical significant level of P<0.05). Lastly, regarding the 

comparative study on the relationship between media management and age of instructors, the findings presented 

that difference was not found (at the statistical significant level of P>0.05). 

มหาวิทยาลัยพะเยาได้ติดตั้งและให้ผู้สอนเข้าไปใช้ห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ซึ่งออกแบบตามแนวคิดทักษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 เร่ืองการออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้แบบใหม่เพื่อสนับสนุนทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เขียนโดย 

บ๊อบ เพร์ิลแมน โดยเริ่มตน้ตดิตัง้ท่ีอาคารเรยีนรวมจ านวน 7 ห้อง โดยรองรับการเรียนการสอนทุกรูปแบบมเีครื่องมอืท่ีใช้

ง่ายและสะดวกให้ผู้สอนสามารถควบคุมอุปกรณ์ในห้องเรียนได้ด้วยตนเอง เพื่อสนับสนุนให้เกิดสื่อการเรยีนรู้ออนไลน์จาก

การบันทึกการสอนในห้องเรียน เพื่อให้นิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสังคมแห่งความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วย

ตนเองตลอดชีวิต แต่พบปัญหาท่ีว่า 1 ปีท่ีเปิดใช้งาน มีจ านวนรายวิชาท่ีเป็นสื่ออีเลิร์นนิ่งจ านวนน้อยกว่าท่ีคาดหมายไว ้ 

ผู้ศึกษาจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหา ความส าคัญ และความจ าเป็นในการศึกษาว่าผู้สอนท่ีใช้งานห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21  

ของมหาวิทยาลัยพะเยามีพฤติกรรมการใช้งานห้องเรียนอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางส าหรับมหาวิทยาลัยพะเยาในการ

ปรับปรุงระบบห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 เพื่อให้สามารถตอบสนองและรองรับการสอนของผู้สอน ช่วยลดภาระผู้สอนใน

การจัดท าสื่ออีเลิร์นนิ่งและจัดเก็บองค์ความรู้ท่ีมีคุณค่าไว้ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนของนิสิต ท้ังยังเป็น

แนวทางให้ผู้บริหารได้วางแผนก าหนดกลยุทธ์ทางการบริหารตอ่ไป 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม ด้านพฤติกรรมการปฏบัิตงิาน ความส าคัญของพฤติกรรมบุคคลตอ่องคก์ร 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานของบุคคล และแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ด้านทักษะด้านการสื่อสาร 

สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะอาชีพ และทักษะ

การเรียนรู้ เกณฑ์การออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ร่วมกันในศตวรรษท่ี 21 คือ ความรู้และทักษะ การสอนและ

หลักสูตร การประเมินผล เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ และห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 จากการออกแบบตาม

ความตอ้งการของมหาวิทยาลัยพะเยา 
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วิธีการด าเนินการวิจัย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จากประชากรอาจารย์ผู้สอนท่ีใช้งาน

ห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวนท้ังหมด 50 คน ซึ่งค าถามและค าตอบในแบบสอบถามได้มาจาก

ผลสรุปจากการสัมภาษณ์ผู้สอนจ านวน 3 คน และผู้ดูแลระบบห้องเรียนจ านวน 1 คน และน าข้อมูลท่ีรวบรวมจาก

แบบสอบถาม มาวิเคราะห์โดยใชค้่าความถี่ (Frequency) รอ้ยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) 

ผลการศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 56.0  เพศหญิงร้อยละ 44.0 มชีว่งอายุ 41-50 ปร้ีอยละ 58.0 รองลงมา

คือชว่งอายุ 31-40 ปีร้อยละ 42.0 ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกร้อยละ 56.0 ระดับปริญญาโทร้อยละ 44.0 ท างาน

เป็นอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยพะเยาในชว่ง 5-10 ปี รอ้ยละ 80.0 รองลงมาชว่ง 10-15 ปีร้อยละ 20.0 จ าแนกพฤติกรรมการ

ใช้และบันทึกการสอนจากห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 ใช้เพื่อสร้างสื่อให้นิสิตได้ทบทวนหรือ เรียนรู้เพิ่มเติมร้อยละ 94.0 

จ าแนกพฤติกรรมผู้สอนตามความสนใจของผู้เรียนจากสื่อการสอนท่ีบันทึกจากห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 พฤติกรรมของ

ผู้สอนท่ีมีผลต่อความสนใจของผู้เรียน คือ ความสามารถและความช านาญของผู้สอน ร้อยละ 100.0 ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการท างานของคนในองค์กรในเร่ืองท่ีว่าประสบการณ์ การเคยเรยีนรู้งานมาก่อนยอ่มมีความ

ช านาญในงานนั้น จ าแนกพฤติกรรมความต้องการการสนับสนุนจากองค์กรเพิ่มเติมให้กับผู้สอนท่ีจะบันทึกสื่อการสอน

จากห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21ต้องการการสนับสนุนในการท าเป็นผลงานทางวิชาการ ร้อยละ 100.0 ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมการท างานของคนในองค์กรท่ีจะท าให้องค์กรสามารถรักษาบุคคลท่ีมีคุณค่า ด้วยการ

จัดระบบรางวัลตอบแทนให้เหมาะสมกับผลงานและสนองตอบความต้องการของแต่ละบุคคลให้ได้ด้วย จ าแนกพฤตกิรรม

การใช้สื่อการสอนท่ีน ามาใช้ในการสอนในห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 สื่อการสอนท่ีน ามาใช้ในการสอนในห้องเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 คือ Microsoft PowerPoint ร้อยละ 100.0 จ าแนกพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ของผู้สอนในห้องเรียนในศตวรรษ

ท่ี 21อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอนในห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 คือ คอมพิวเตอร์ร้อยละ 100.0 จ าแนกพฤติกรรมการเข้าใจ

ระบบพบว่าเข้าใจว่าการเข้าใช้งานระบบฯ จะต้องระบุชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านโดยทราบและใช้ ร้อยละ 84.0 ระบบจะ

บันทึกภาพและเสียงโดยทราบและใช้ ร้อยละ 76.0 ระบบสามารถแสดงสื่อการสอนจากอุปกรณ์แท็บเล็ตหรือ

โทรศัพท์เคลื่อนท่ีได้  ทราบแต่ไม่ใช้ ร้อยละ 54.0 ผู้สอนสามารถเข้าไปตรวจสอบวีดีโอท่ีบันทึกไว้ท่ี icchannel.up.ac.th 

และกดปุม่ publish เพื่อเผยแพร่ได้ โดยทราบและใช ้ร้อยละ 56.0 ทราบแต่ไม่ใชร้้อยละ 40.0 ผู้สอนทราบว่าผู้เรียนเข้าไปดู

วดีีโอท่ีเผยแพร่ได้ท่ี www.lms.up.ac.th โดยทราบและใช้ ร้อยละ 60.0  จ าแนกพฤติกรรมการใชง้านกล่องความคุมพบว่า 

บนกล่องควบคุมมีปุ่มเปิดและปิดระบบ โดยทราบและใช้ ร้อยละ 84.0  บนกล่องควบคุมมีปุ่มเพิ่มและลดเสียง ทราบและ

ใช้ ร้อยละ 80.0 บนกล่องควบคุมมีปุ่มเลือกใชอุ้ปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนท่ี (Smart Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet)  ทราบแต่

ไม่ใช้ ร้อยละ 46.0 เมื่อต้องการหยุดบันทึกชั่วคราว ให้กดปุ่ม Pause บนกล่องควบคุม  ทราบและใช้ร้อยละ 58.0  

เมื่อสิ้นสุดการสอนต้องกดปุ่ม Stop บนกล่องควบคุมค้างไว้เพื่อสิ้นสุดการบันทึก ทราบและใช้ร้อยละ 58.0 กดปุ่ม PIP  

บนกล่องควบคุมคือการแสดงภาพซ้อนภาพ ไม่ทราบและไม่ต้องการใช้ ร้อยละ 66.0 ปุ่ม Wireless Present สามารถ

แสดงผลหน้าจอจากโน้ตบุ๊กได้ โดยไม่ต้องต่อสาย ไม่ทราบแต่ต้องการใช้ ร้อยละ 44.0 และจ าแนกพฤติกรรมด้านการ

บริหารจัดการสื่อพบว่าสามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ช่วยตัดต่อสื่อวีดีโอได้ ทราบแต่ไม่ใช้ ร้อยละ 38.0 สามารถ 

download วีดีโอใน icchannel.up.ac.th ได้ ทราบแต่ไม่ใช้ ร้อยละ 34.0 สามารถ upload วีดีโอเข้าสู่ icchannel.up.ac.th  
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ได้ทราบและใช้ร้อยละ 36.0 ซึ่งความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมการใช้งานห้องเรียนเหล่านี้สอดคล้องกับปัจจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการท างานของบุคคลในเร่ืองการศึกษามสี่วนในการคัดเลอืกงานท่ีแตกตา่งกัน ผู้ช านาญการเฉพาะ

ยอ่มต้องการผู้ท่ีผ่านการฝึกอบรมด้านนั้น ๆ มิฉะนั้นก็ไม่อาจจะกระท าได้ และสอดคล้องกับแนวคิดทักษะแห่งศตวรรษท่ี 

21 ดา้น Computing & ICT literacy (ทักษะดา้นคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร), Career & learning 

skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) ส่วนปัญหาด้านความเข้าใจระบบพบว่าให้ระดับท่ีมีปัญหาโดยรวมมีค่าเฉลี่ยใน

ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 3.97) ปัญหาด้านการใช้งานกล่องควบคุมพบว่าให้ระดับท่ีมีปัญหาโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย 

(ค่าเฉลี่ย 4.12) และปัญหาด้านการบริหารจัดการสื่อ พบว่าให้ระดับท่ีมีปัญหาโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 

3.90) และเมื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมด้านความเข้าใจระบบ ด้านการใช้งานกล่องควบคุม และด้านการ

บริหารจัดการสื่อ กับอายุของผู้สอน (31-40 ปี และ 41-50 ปี) และสายการสอนด้านวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร์ท่ีใชง้าน

ห้องเรียนพบวา่อายุมผีลกับการเข้าใช้งานระบบฯ โดยระบุช่ือผู้ใชแ้ละรหัสผ่าน เพื่อให้วดีีโอท่ีบันทึก และมีผลกับการใชง้าน

ด้านการใชง้านกล่องท่ีบนกล่องควบคุมมีปุ่มเปิดและปิดระบบและกดปุ่ม PIP บนกล่องควบคุมคือการแสดงภาพซ้อนภาพ

และพบวา่สายการสอนมผีลกับการเข้าใชง้านระบบฯ โดยระบุชื่อผู้ใชแ้ละรหัสผ่าน ระบบบันทึกภาพและเสียงท่ีฉายมาจาก

เคร่ืองโปรเจคเตอร์และแสดงบนจอรับภาพ และผู้สอนเข้าไปตรวจสอบวีดีโอท่ีบันทึกไว้ท่ี icchannel.up.ac.th และกดปุ่ม 

publish เพื่อเผยแพร่ได้ และมีผลกับการใชง้านดา้นปุ่มควบคุมเปิดปิดและเพิ่มลดเสียง 

ในส่วนข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของมหาวิทยาลัยพะเยาท่ีผู้สอนเสนอมาคือ 

ควรจัดเตรียมไมค์ลอยไว้ในห้อง เพื่อใช้ให้นสิิตได้มขี้อซักถามกับอาจารยใ์นระหว่างสอน ควรเพิ่มไมค์ไร้สายแบบเหน็บติด

เอวให้ผู้สอน นสิิตหลายคนแจ้งวา่ไมส่ามารถเข้าระบบได้ บางคนเข้าได้แตไ่มส่ามารถ download เอกสารประกอบการสอน

และเอกสารค าสอนได้ หากเป็นไปได้ควรพัฒนาระบบการ share เอกสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พัฒนาการน าไป

ประยุกต์ใชร่้วมกับโปรแกรมด้านการเรียนการสอนอื่นๆ และพัฒนาด้านความเร็วในการเข้าทบทวนบทเรียนซึ่งในปัจจุบัน

ยังคงมภีาพกระตุก สัญญานขาดๆ หายๆ (อาจเกดิจาก server/network) 

การอภิปรายผลพฤติกรรมการใช้และบันทึกการสอนจากห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21ผู้สอนบันทึกการสอนเพื่อ

สร้างสื่อให้นิสิตได้ทบทวนหรือเรียนรู้เพิ่มเติมและต้องการแบ่งปันและจัดเก็บองค์ความรู้ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

สอดคล้องกับการศกึษาของอรพิน สีแก้ว (2551) ท่ีได้ศกึษาปัจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอทิธิพลตอ่พฤติกรรมการสอนของครูตาม

แนวปฏิรูปการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาพะเยา เขต 2 พบว่าลักษะทางจิตวทิยา ประกอบด้วย เจตคติท่ีดี

ตอ่การสอน ความสุขใจในการสอน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการจัดการเรียนการสอน การเห็นคุณค่าในตนเอง ส่งผลให้ครู

แสดงออกมาทางพฤติกรรมท่ีต้องการให้นิสิตได้ทบทวนหรือมีความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น ท้ังนี้แสดงให้เห็นว่าเจตคติของ

ผู้สอนต้องการแบ่งปันความรู้และส่งเสริมผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน ส่วนพฤติกรรมของผู้สอนท่ีมีผลต่อความสนใจของผู้เรียน 

คือ ความสามารถและความช านาญของผู้สอน และความน่าสนใจของเนื้อหาพฤติกรรมผู้สอนตามความสนใจของผู้เรียน 

สอดคล้องกับการศึกษาของ สุดสาคร จันทะล่าม (2550) ท่ีได้ศึกษาพฤติกรรมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าครูผู้สอนส่วนใหญ่ มีความสามารถน าความรู้จากการเรียนรู้ไปใช้ได้

อย่างเหมาะสม มีพฤติกรรมด้านความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้นสนใจแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มีความ

มุง่มั่นท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ จึงส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมในการสอนซึ่งสามารถส่งผลต่อความ

สนใจของผู้เรียนได้ ส่วนในเร่ืองสื่อการสอนท่ีบันทึกจากห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 และความต้องการการสนับสนุนจาก
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องค์กรเพิ่มเติมให้กับผู้สอนท่ีจะบันทึกสื่อการสอนจากห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21ผู้สอนต้องการน าสื่อการสอนท่ีได้มาท า

เป็นผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนด้านรางวัลผลงาน สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมบุคคลต่อ

องค์กรท่ีชี้ให้เห็นพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรท่ีส าคัญคือ บุคคลไม่ได้ถูกจูงใจด้วยสิ่งจูงใจทางด้านเศรษฐกิจเท่านั้น  

แต่จะถูกจูงใจด้านสังคมและจิตวิทยาด้วย ซึ่งหากผู้สอนมีความรู้สึก  ทัศนคติ และมีความพอใจท่ีเพิ่มขึ้นจะท าให้

ประสิทธิภาพการสอนดขีึน้ดว้ย 

ผู้สอนทราบและเข้าใจในการใช้งานระบบในระดับท่ีดีพอสมควร เพยีงแต่ในบางคร้ังทราบว่ามีรายละเอยีดการใช้

แต่ไม่ใช้ หรือแม้แต่ ไม่ทราบและไม่ต้องการใช้ ซึ่งต้องน ามาวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าสิ่งเหล่านั้นท่ีมีให้ไม่มีความจ าเป็นใน    

การใช้งาน ไม่สอดคล้องกับอุปกรณ์ของผู้สอนท่ีมีอยู่ หรือ มีความยากในการเข้าถึงและใช้งานหรือไม่อย่างไร ต้องน ามา

วเิคราะห์และแก้ไข วา่จะท าให้ผู้ใชไ้ด้ทราบและน าไปใชอ้ย่างแท้จริงได้อยา่งไรบ้าง เช่น มีการประชาสัมพันธ์ การอบรมการ

ใช ้เพ่ิมอุปกรณ์แท็บเล็ตให้ผู้สอน หรือ มสีัญลักษณ์แสดงเพื่อให้รับทราบและเกิดการกระตุ้นในการใชม้ากขึ้น ผู้สอนทราบ

และมีการใช้งานของกล่องควบคุมท่ีดี มีบางปุ่มท่ีมีการใช้งานน้อย ควรน ามาวิเคราะห์และแก้ไขให้ตรงตามการใช้งาน  

ท้ังนีเ้พื่อจะได้ใชส้ื่ออุปกรณไ์ด้อยา่งมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ากับการลงทุนในการใช้งาน จากระดับปัญหาความเขา้ใจระบบ 

การใช้งานกลอ่งควบคุม โดยมีคา่เฉลี่ยในระดับน้อยน้ัน ควรมกีารพจิารณาถึงปัญหา หรือเนน้ความต้องการของผู้ใชง้านให้

สอดคล้องกับระบบท่ีน ามาใชเ้ป็นสื่อในการเรียนห้องเรียนศตวรรษท่ี 21 ท้ังนี้เพื่อให้เกิดการเข้าใจในระบบเป็นอยา่งดีซึ่งจะ

ส่งผลต่อการใช้งานสื่อการสอนอยา่งมปีระสิทธภิาพเต็มท่ีมากที่สุด และในส่วนด้านการบริหารจัดการสื่อ หากต้องการให้

น าสื่อมาใชอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่า ควรส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบห้องเรียนในศตวรรษท่ี 21 ของมหาวทิยาลัยพะเยา ควรมีการจัดสรรอุปกรณจ์าก

หน่วยงาน เพื่ออ านวยความสะดวกเพิ่มเติม มีการพัฒนาระบบให้เสถียรมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณ หรือแม้แต่

เคร่ืองมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ share เอกสาร หน่วยงานควรน าระบบสื่อการสอนดังกล่าวไปพัฒนาประยุกต์ใช้

ร่วมกับโปรแกรมด้านการเรียนการสอนอื่นๆ เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์เป็นลักษณะระบบเดียวกันท้ังองค์กร จากพฤติกรรม

การใช้และบันทึกการสอนพบว่าใช้เพื่อสร้างสื่อให้นิสิตได้ทบทวนหรือเรียนรู้เพิ่มเติม และต้องการแบ่งปันและจัดเก็บองค์

ความรู้ของตนเองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นต้องมีการพัฒนาระบบให้เสถียรและสอดรับความต้องการใช้งานรวมท้ังมี

ความจุท่ีเพียงพอ พฤติกรรมของผู้สอนท่ีมีผลต่อความสนใจของผู้เรียน คือ ความสามารถและความช านาญของผู้สอน 

และความน่าสนใจของเนื้อหา ในเร่ืองนี้หน่วยงานควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สอนสร้างความช านาญส่วนบุคคล 

อัพเดทความรู้ส่วนตัว รวมท้ังการปรับปรุงสื่อการสอนให้มีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ความต้องการการ

สนับสนุนจากองค์กรของผู้สอน คือต้องการการสนับสนุนในการท าเป็นผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนด้านรางวัล

ผลงาน ในกรณีนี้ถือว่าเป็นแรงจูงใจในการสร้างความสนใจหรือดึงดูดการใช้สื่อเพื่อการสอน เพราะนอกจากจะได้

ประโยชน์ต่อตัวผู้สอน ผู้เรียนเองแลว้ ยังมรีางวัลเป็นผลตอบแทน  การใชส้ื่อการสอนและอุปกรณ์น ามาใชใ้นการสอนสว่น

ใหญ่คือ Microsoft PowerPoint, Website, YouTube โดยใช้ผ่านคอมพิวเตอร์มากท่ีสุด  ดังนั้นอาจต้องมีการเตรียม

คอมพิวเตอร์ท่ีรองรับการใช้งานให้ดี มีการท างานได้อย่างราบร่ืนไม่ช้า ไม่ติดขัด พฤติกรรมการศึกษาวิธีการใช้ห้องเรียน

มักจะศกึษาจากเอกสารคู่มอืบนโต๊ะข้างกล่องควบคุม และค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ดูแลห้อง เป็นไปได้ว่า ผู้สอนตอ้งการมี

สื่อท่ีคอยให้ความรู้เพิ่มเติมในกรณีเกิดปัญหาหรือการใช้งานท่ีระดับยากขึ้นไป ดังนัน้หนว่ยงานควรท าการปรับปรุงคู่มอืให้

ตอบรับ และเข้าใจง่าย นา่อ่าน และแก้ไขหากเกิดปัญหา เป็นตน้ ในดา้นพฤตกิรรมด้านความเข้าใจระบบ การใช้งานกล่อง
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ควบคุม ต้องศึกษาความตอ้งการหรือปัญหาจากผู้สอนว่า เหตุใดจึงไม่ยอมใช้ท้ังท่ีทราบ เช่น อาจจะใชง้านล าบาก หรือไม่

มีอุปกรณ์ ซึ่งเมื่อพบสาเหตุ ก็สามารถน ามาแก้ไข โดยการจัดหาอุปกรณ์หรือ จัดท าวิธีใช้งานแบบย่อ ติดไว้เป็นต้น 

พฤตกิรรมดา้นการบริหารจัดการสื่อ อาจแก้ไขปรับปรุงระบบให้สามารถใช้งานได้งา่ยขึน้เป็นต้น 

กลยุทธ์ส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาการศึกษาของผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

ตามนโยบายและทิศทางการบริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา (พ.ศ. 2558-2561) โดยก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์และ

เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามคุณลักษณะท่ี 

พงึประสงค์และตอบสนองความเป็นสากล และแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน เป้าหมายท่ี 9 มุ่งเนน้พัฒนาระบบห้องเรียน

อัจฉริยะ (i-Classroom) ให้มีปริมาณเพียงพอและสามารถตอบสนองต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ  

เพิ่มโอกาสและชอ่งทางในการเรียนรู้ให้นสิิตสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา จึงควรก าหนดนโยบายให้ผู้สอนท่ีเข้าใชห้้องเรียน 

i-Classroom บันทึกการสอนและสนับสนุนให้น าสื่อท่ีบันทึกมาเป็นผลงานทางวิชาการได้ สนับสนุนด้านรางวัลผลงาน 

จัดท าสัมมนากลุ่มย่อยส าหรับผู้สอนแต่ละคณะ จัดท าแผนการฝึกอบรมและแผนการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ปรับปรุงและขยายระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และสวัสดิการการจัดซื้อและผ่อนช าระ Mobile และ Tablet ให้กับ
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