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สภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรรีัมย  เขต  3 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีความมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต  3 โดยจําแนกตามขนาดของโรงเรียน  ตามขอบเขตการใชคอมพิวเตอรเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน คือ ดานการวางแผนการสอน  ดานการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร  
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอน และ ดานการวัดผล
ประเมินผลการสอน กลุมตัวอยางเปนผูบริหาร และครู จํานวน 493 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมตามตาราง
ของเครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan) ซ่ึงไดมาจากการสุมตามระดับชั้นอยางมีสัดสวน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามจํานวน 40 ขอ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเปน .9737   สถิติที่
ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานโดย t-test (t-Independent Samples test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – 
Way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกตางจึงทําการเปรียบเทียบรายคูในแตละดานตามวิธีของ
เชฟเฟ (Scheffe’s Method) กําหนดคาสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 ผลการวิจัยพบวา  
 1.  สภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  3  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูพบวา  โดยภาพรวม อยูในระดับ
มาก  โดยเรียงตามลําดับ ดังนี้ ดานการวางแผนการสอน  ดานการวัดผลประเมินผลดานการจัดการเรียน
การสอนวิชาคอมพิวเตอร ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอน  และดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  3  พบวา ผูบริหารและครูมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนไมแตกตางกัน  
 3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  3  จําแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา  
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ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กกับขนาดใหญ และผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานอยูใน
โรงเรียนขนาดใหญกับขนาดกลาง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนในโรงเรียน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวน
ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนขนาดกลางกับขนาดเล็ก  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
ใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนไมแตกตางกัน   
 4.  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  3  ผูตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะวา จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตาง ๆ  ทั้งในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร  การวางแผนการสอนการผลิตสื่อ และการใชเปนสื่อใน
กระบวนการเรียนการสอน สวนใหญจะใชคอมพิวเตอรในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และทําสื่อ
การสอนงาย  ๆ เชน ใบความรู ใบงาน ครูขาดความรูในการใชคอมพิวเตอรในการจัดทําสื่อการเรียน
การสอน การวัดผลประเมินผล การวางแผนการสอน และ ขาดครูในการจัดการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร  ดังนั้นควรจัดอบรมการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน การนําคอมพิวเตอรมาใชในการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล  

คําสําคัญ  :  การใชคอมพิวเตอร, การพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study and compare the states of using 

computers for instructional development in schools under Buriram Educational Service 

Area Office 3 classified by status and school sizes. The uses of computers for 

instructional development included lesson planning, computer teaching and learning, 

teaching and learning activities, instructional material production, and assessment and 

evaluation.  The samples were 493 school administrators and teachers selected through 

the table of Krejcie & Morgan, proportional stratified random sampling, and simple 

random sampling, respectively. The research instrument was a 40 - item questionnaire 

with its reliability at 0.9737. The statistics used to analyze the data were frequency, 

percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by independent 

samples t - test and one – way analysis of variance, and Scheffe' method was used in pair 

comparisons. The significant difference was set at the level of .05. The results of the 

study were as  follows : 
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1.  The state of using computers for instructional development as a whole was at 

high level. The aspects ranked from high to low mean scores were lesson planning, 

assessment and evaluation, computer teaching and learning, instructional material 

production, and teaching and learning activities, respectively.  

2.  There was not different between the opinions of the administrators and 

teachers towards the uses of computers for instructional development. 

 3. There were statistically significant different at .05 levels in the opinions of the 

administrators and teachers who work in the different school sizes towards the states of 

using computers for instructional development in schools as a whole. When considering 

each aspect, it was found that the opinions of the administrators and teachers were 

statistically significant different at .05 level in using computers for instructional 

development. For pair comparison, it was found that there were significant different at 

.05 level between the opinions of the administrators and teachers in small size schools 

and large size schools and of those who worked in large size schools and medium size 

schools. In contrast, the opinions of the administrators and teachers from medium size 

schools and small size schools were not significant different. 

 4. The administrators and teachers’ suggestions for the states of using computers 

for instructional development in schools were that there should provide more computers 

for teaching and learning activities since the computers were employed computer 

teaching, lesson planning, material development, and instructional materials. Most 

computers were also used in doing lesson plans and creating the simple teaching aids as 

worksheets and handouts. However,  teachers still tack of using computer for 

instructional material production, assessment and evaluation, lesson planning, and no 

more teachers who can teach computer subject. Therefore, the basic skills of computer 

should be trained about using computer for instructional material production, and 

assessment and evaluation. 
 

Keywords :  computer, instructional management 
 

บทนํา 
โลกยุคโลกาภิวัตน  (Globalization )  มีการเปลี่ยนแปลงในทุกดานอยางรวดเร็วโดยเฉพาะ

อยางยิ่ง  ความกาวหนาดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ไดเขามาเกี่ยวของและ
มีบทบาทอยางมากในงานทุกระดับ จนไดกลายมาเปนปจจัยหลักของระบบการจัดการศึกษาและการ
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เรียนการสอน และขยายออกไปสูการใชในวิถีชีวิตปจจุบันอยางกวางขวาง โดยเฉพาะในการจัดการ
เรียนการสอนนั้น ครู ซ่ึงเปนผูมีบทบาทสําคัญตอการออกแบบ การพัฒนาและการจัดการเรียนการสอน 
จะตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถในดานนี้ดวย ไมวาจะเปนการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน 
นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัยก็ตาม เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายของแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2545 – 2559 (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2548 : 1)  จําเปนอยางยิ่งที่ตองนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาใชใหมากที่สุดเทาที่จะมากได ทั้งนี้เพื่อใหกระบวนการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพสูงสุด (กรมวิชาการ.  2542 : 1) 
 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนซึ่งไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบในการดูแลหอง
คอมพิวเตอรของโรงเรียน  มีหนาที่ในการจัดการเรียนรูวิชาคอมพิวเตอร  ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรัมย  เขต  3  เพื่อเปนแนวทางการวางแผน  และการจัดการการใชคอมพิวเตอรในโรงเรียน
ไดอยางคุมคา  และไดรับประโยชนสูงสุด 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  3   

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ตามความคิดเห็น
ของผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต  3  โดยจําแนกตาม  สถานภาพและ
ขนาดของโรงเรียน 
 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1.  ประชากร  ไดแก  ผูบริหารและครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  
เขต  3  ที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา   2551  จํานวนทั้งสิ้น  3,617 คน  จําแนกเปนผูบริหารโรงเรียน
จํานวน  238  คน  และครูจํานวน  3,379  คน   
 2.  กลุมตัวอยาง  ไดจากการสุมประชากรโดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางของ
เครชซีและมอรแกน  (Krejcie & Morgan)  (ประสิทธิ์  สุวรรณรักษ. 2542 : 148 - 149) ไดกลุมตัวอยาง
จํานวนทั้งสิ้น  493  คน  จําแนกเปนผูบริหาร จํานวน 148 คน และครู จํานวน 345 คน  หลังจากนั้นทํา
การสุมแบบแบงชั้นอยางมีสัดสวน  (Stratified Random Sampling) ไดกลุมตัวอยางจําแนกตามอําเภอ
และขนาดโรงเรียน  แลวดําเนินการสุมอยางงาย  (Simple Random Sampling)  เพื่อใหไดกลุมตัวอยาง   
 
 



 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 17 
และการสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพรงานวิจัยสูชุมชน ครั้งที่ 5 

 

447

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ เกี่ยวกับสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  3 เปน
แบบสอบถามใหตอบตามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  ซ่ึงแบบสอบถามแบงออกเปน  3  
ตอน  คือ 
 ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม   
 ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  3 
 ตอนที่  3  แบบสอบถามปลายเปด  (Open  Form)  เพื่อใหกลุมตัวอยางไดแสดงความคิดเห็น
และขอเสนอแนะอื่น  ๆ  เกี่ยวกับสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  3 
 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือวิจัย 
 1.  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน บทความ ตํารา 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการดําเนินการ  ตลอดจนวิธีการสรางเครื่องมือในการวิจัยใหครอบคลุม
ขอบขายการใชคอมพิวเตอรเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและใหตรงตามจุดมุงหมายของการ
ศึกษาวจิัย  
 2. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบเพื่อเปนการหาความ
เที่ยงตรงเชิงประจักษ  (Face Validity)  และนําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแลวไปเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบตอไป  
 3.  นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try – Out)  กับผูบริหารโรงเรียนและครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่บุรีรัมย  เขต  2  ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  30  คน   
 4. นําแบบสอบถามที่นําไปทดลองใชมาหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (Discrimination) 
โดยวิธีแจกแจงคาที (t – discrimination) กําหนดคาสถิติที่ระดับ .05 หรือถาคา t มีคา 1.75 ขึ้นไปถือวา
อํานาจจําแนกผานเกณฑผลปรากฏวาแบบสอบถามจํานวน 40 ขอ มีคา t  อยูระหวาง 2.406 – 5.916   
 5.  นําแบบสอบถามไปวิเคราะหคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha – Coefficient)  ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ผลปรากฏวาไดคาความเชื่อมั่น 
0.9737 ซ่ึงมีคาความเชื่อมั่นสูง สามารถนําไปใชเปนเครื่องมือในการวิจัยได 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย  เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

ถึงหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทําวิจัย 2 หนวยงาน ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2 
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เพื่อทดลองใชแบบสอบถาม และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3  เพื่อขอใชแบบสอบถาม
ตอประชากรกลุมตัวอยาง 
 2.  ผูวิจัยนําหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามไปสงใหผูอํานวยการโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2 และผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
 3.  ผูวิจัยเก็บรวบแบบสอบถาม และเดินทางไปขอรับดวยตนเองจากฝายธุรการของแตละ
โรงเรียน แบบสอบถามที่แจกใหกลุมตัวอยางจํานวน 493 ฉบับ และไดรับคืนจํานวน 478 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 96.96 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 1.  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ และวิเคราะหขอมูล
แบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง โดยการวิเคราะหดวยการแจกแจงความถี่ 
และหาคารอยละ (Percentage)   
 2.  วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนในโรงเรียน วิเคราะหโดยการหาคาเฉล่ีย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และการจัดอันดับ  
 3.  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครู เกี่ยวกับสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน จําแนกตามสถานภาพตําแหนง โดยวิเคราะหคา t – test แบบ 
Independent Samples กําหนดคาสถิติที่ระดับนัยสําคัญ .05 
 4.  เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครู เกี่ยวกับสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียว (One – Way – Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกตางของคาเฉลี่ยในแตละดานที่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ จะทําการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูตามวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’) กําหนดคาสถิติที่มี
ระดับนัยสําคัญ .05  
 5. วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 3 เกี่ยวกับคําถามปลายเปด (Open Form) ทําการ
วิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) โดยจัดคําตอบเขาประเด็นเดียวกันแลวแจกแจงความถี่  
หาคารอยละ  
 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  1.1 การวิเคราะหเพื่อหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอโดยใช  t – test  แบบ  Independent 
Sample t – test   
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   1.2  หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม   โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา   (  Alpha  
coefficient )  ตามวิธีของครอนบาค   
   2.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดทําการ
วิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  ดังนี้ 
      2.1  คารอยละ  (Percentage)   
           2.2  คาเฉลี่ย  (Mean) 
           2.3  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ   
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1  รายละเอียดของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลที่นํามาวิเคราะหเปนรายละเอียดเกี่ยวกับ
สถานภาพตําแหนงและขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน ซ่ึงปรากฏดังตาราง 1 ดังนี้ 
 

ตาราง  1   จํานวนและคารอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานภาพตําแหนงและขนาด 
     โรงเรียนที่ปฏิบัติงาน 

รายการ จํานวนกลุมตัวอยาง (คน) รอยละ 
1. สถานภาพตําแหนง 
     1.1 ผูบริหาร 
     1.2 ครู 

 
148 
330 

 
31.00 
69.00 

รวม 478 100.00 

2. ขนาดโรงเรียน 
     2.1 ขนาดเล็ก 
     2.2 ขนาดกลาง 
     2.3 ขนาดใหญ 

 
73 
143 
262 

 
15.30 
29.90 
54.80 

รวม 478 100.00 

 
 จากตารางที่ 3 แสดงวาแบบสอบถามที่สงไปจํานวน 493 ฉบับ ไดรับคืนมาจํานวน 478      
ฉบับ คิดเปนรอยละ 96.96 เมื่อจําแนกตามตัวแปรพบวา 
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 1. จําแนกตามสถานภาพตําแหนงพบวาเปนผูบริหารจํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 31.00 
เปนครู จํานวน 330 คน คิดเปนรอยละ 69.00  
 2. จําแนกตามขนาดโรงเรียนพบวาโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 15.30  
โรงเรียนขนาดกลางจํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 29.90 โรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 262 คน คิดเปน
รอยละ 54.80 
 ตอนที่ 2  วิเคราะหขอมูลสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู ใชคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
พบวาผูบริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X = 3.61) 
โดยดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการวางแผนการสอน ( X = 4.03) รองลงมา คือ ดานการวัดผล
ประเมินผล ( X = 3.75) ดานการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร ( X = 3.48) ดานการผลิตสื่อการ
เรียนการสอน ( X = 3.44) ดานการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน ( X = 3.37) 
 ตอนที่ 3  วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับสภาพการใช
คอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน จําแนกตามสถานภาพตําแหนง พบวาผูบริหาร
และครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน ใน
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
 ตอนที่ 4 วิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับสภาพการใช
คอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวาผูบริหาร
และครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   
 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 สรุปผลการวิจัย 
  จากสรุปผลการวิจัย สภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  3  ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
 1.  สภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  3  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูพบวา  โดยภาพรวม อยูในระดับ
มาก  โดยเรียงตามลําดับ ดังนี้ ดานการวางแผนการสอน  ดานการวัดผลประเมินผล ดานการจัดการเรียน
การสอนวิชาคอมพิวเตอร ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอน  และดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียน 
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การสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  3  พบวา ผูบริหารและครูมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน 
ไมแตกตางกัน  
 3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  3  จําแนกตามขนาดโรงเรียนพบวา  
ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กกับขนาดใหญ และผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานอยูใน
โรงเรียนขนาดใหญกับขนาดกลาง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนในโรงเรียน โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สวน
ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนขนาดกลางกับขนาดเล็ก  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
ใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนไมแตกตางกัน   
 4.  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  3  ผูตอบแบบสอบถามแสดงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะวา จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตาง ๆ  ทั้งในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร  การวางแผนการสอนการผลิตสื่อ และการใชเปนสื่อใน
กระบวนการเรียนการสอน สวนใหญจะใชคอมพิวเตอรในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และทําสื่อ
การสอนงาย  ๆ เชน ใบความรู ใบงาน ครูขาดความรูในการใชคอมพิวเตอรในการจัดทําสื่อการเรียน
การสอน การวัดผลประเมินผล การวางแผนการสอน และ ขาดครูในการจัดการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร  ดังนั้นควรจัดอบรมการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน การนําคอมพิวเตอรมาใชในการผลิตสื่อ
การเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล  
 

อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัย  สภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  3  ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
 1.  การศึกษาสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  3  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครู พบวา  โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 2 ดานมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลาง 3 ดาน และเมื่อเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดดังนี้  ดานการวางแผนการสอน  ดาน
การวัดผลประเมินผล ดานการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร ดานการผลิตสื่อการเรียนการสอน 
และดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ ทั้งในการใชเปนสื่อการเรียนการสอนและผลิตสื่อ ครู
สวนมากจึงใชคอมพิวเตอรในการวางแผนการสอนและการวัดผลประเมินผลการเรียนเปนสวนใหญ  
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สอดคลองกับผลวิจัยของ อัศนีศักดิ์  ศิริชัย (2544 : 129) พบวาครูสวนใหญในเขตการศึกษา 10 ใช
คอมพิวเตอร จัดทําแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอน และสอดคลองกับ ธิดา  อานทิพย
สุวรรณ (2540 : บทคัดยอ) สภาพการใชคอมพิวเตอรในโรงเรียนสวนใหญนํามาใชพิมพรูปแบบของ
งานวิชาการตาง ๆ จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานในรูปแผนภูมิ สถิติ และใชเปนเครื่องชวยสอนของครู ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ กรมวิชาการ (2542 : 75) ซ่ึงพบวา โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ ใชคอมพิวเตอรสวนใหญเพื่อเปนสื่อการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมตาม
หลักสูตรคอมพิวเตอร ทั้งในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เพื่อใหผูเรียนเกิดความคุนเคย 
และมีทักษะเบื้องตนในการใชคอมพิวเตอรในฐานะเครื่องชวยทํางานในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้เพื่อให
เปนไปตามจุดมุงหมายของหลักสูตร สอดคลองกับผลวิจัยของ นิพล  ผิวแกว (2548 : 103) พบวา การใช
คอมพิวเตอรจัดการเรียนการสอนสวนใหญโรงเรียนที่ไดรับจัดสรรหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จาก
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ  จะมุงจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
คอมพิวเตอร ซ่ึงสามารถจัดการเรียนการสอนไดทั้งในระดับประถมศึกษาปที่ 1 – 6 (ชวงชั้นที่ 1 – 2) ใน
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี นอกจากนี้ ครูผูสอนสามารถใชคอมพิวเตอรในงาน
ทั่วไปไดเชนกัน เชน การใชเปนสื่อในการถายทอดเนื้อหาวิชาอื่น การใชผลิตสื่อการเรียนการสอน 
จัดทําใบงาน ใบความรู รูปภาพ และจัดทําเครื่องมือวัดผลประเมินผล 
 2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  3  จําแนกตามสถานภาพตําแหนง  
พบวาผูบริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
โรงเรียน โดยภาพรวมทุกดานไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย   ซ่ึงอาจเนื่องจาก
โรงเรียนไดนําคอมพิวเตอรเขามาใชในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนอยางแพรหลาย ทั้ง
ผูบริหารและครูผูสอน ตางตื่นตัวและเห็นความสําคัญของการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพของการทํางาน มีการประสานงานในการทํางานมากขึ้น และบทบาทของคอมพิวเตอร
ตอการทํางานดานตางๆ นับวันจะทวีคูณขึ้น (นิพล  ผิวแกว.  2548 : 105) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
อัศนีศักดิ์  ศิริชัย (2544 : 105) ที่พบวา สภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการเรียนการสอนและ
ผูบริหารในโรงเรียนทุกขนาด ไมแตกตางกัน สอดคลองกับ นิพล  ผิวแกว (2548 : บทคัดยอ) พบวา 
ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและปญหาการใชคอมพิวเตอรเพื่อการ
จัดการเรียนการสอนไมแตกตางกัน  
 3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย  เขต  3  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  พบวา 
โดยภาพรวมผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
ใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  



 

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 17 
และการสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพรงานวิจัยสูชุมชน ครั้งที่ 5 

 

453

.05 เมื่อทดสอบความแตกตางรายคู พบวาผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กกับขนาด
ใหญ และ ผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดใหญกับขนาดกลาง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ  .05  สวนผูบริหารและครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กกับขนาดกลาง มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียน ไมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ  ชลอ  คชาประดิษฐ  (2542 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเร่ืองสภาพและปญหาการใช
คอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยสรุปไดวา สภาพการใชคอมพิวเตอรและความตองการของบุคลากรมีความ
แตกตางกัน เนื่องจากโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญไดรับการจัดสรรงบประมาณคารายหัว
นักเรียน เพื่อจัดการศึกษาจํานวนมาก และมีบุคลากรเพียงพอ ทําใหมีการนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อการ
บริหารงานในโรงเรียนมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก ซ่ึงขาดแคลนทั้งงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถดานคอมพิวเตอร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของธงชัย ธิตยฉาย (2544 : 79) ไดศึกษาการ
จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรพื้นฐานในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดมุกดาหาร พบวา โรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลางมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
สวนโรงเรียนขนาดเล็กมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ที่ผลปรากฏเชนนี้ อาจมีสาเหตุมาจาก
โรงเรียนขนาดใหญและขนาดกลางมีความพรอมมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งในดานบุคลากรและ
จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่ไดรับจากหนวยงานอื่น ๆ จึงทําใหระดับการปฏิบัติทั้งดานหลักสูตรและ
การสอน ดานแนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และดานการวัดผลประเมินผลมีความแตกตาง 
 4. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 3 พบวาขอเสนอแนะ มีความ
สอดคลองกัน คือ จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาง ๆ ทั้ง
ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร การวางแผนการสอน การผลิตสื่อ และการใชเปนสื่อในกระบวนการเรียน
การสอน ครูขาดความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอร และคอมพิวเตอรขาดประสิทธิภาพในการ
ใชงาน ไมมีงบประมาณในการซอมแซม ผลการวิจัยสอดคลองกับ อัศนีศักดิ์  ศิริชัย (2544 : 122) พบวา
ปญหาการใชคอมพิวเตอรจัดการเรียนการสอน เรียงตามลําดับมากไปนอย 3 ลําดับ คือ จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอรมีไมเพียงพอ ขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถดานคอมพิวเตอร และขาดงบประมาณ
ซอมแซม และสอดคลองกับนิพน ผิวแกว(2548 : 104) พบวา ขอเสนอแนะที่มีสภาพปญหามากที่สุด 
เรียง 3 ลําดับแรกมีความสอดคลองกันทั้ง 3 ดาน คือ จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอกับการใช
งานของครูและนักเรียน ขาดงบประมาณและบุคลากรที่มีความชํานาญในการซอมแซมบํารุงรักษา และ 
คอมพิวเตอรขาดประสิทธิภาพ 
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ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  1.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ 
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใหพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนงบประมาณสําหรับการ
ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรอยางพอเพียง 
  1.2  ควรจัดอบรมพัฒนาบุคลากรใหมีความรู  ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน และสามารถซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรเบื้องตนดวย
ตนเองได 
  1.3  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ควรกําหนดกรอบ นโยบาย หลักการในการใช
เครื่องคอมพิวเตอรใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อใหเกิดความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
โรงเรียนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน 
  1.4  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ควรสนับสนุนในการจัดอบรมใหบุคลากรมี
ความรู ความสามารถในการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย  
 2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป 

 2.1  ควรศึกษาสภาพความตองการของผู เ รียน  ผูปกครอง  และชุมชน  ในการใช
คอมพิวเตอรเพื่อจัดการเรียนการสอน  

 2.2  ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาการใชคอมพิวเตอรเพื่อการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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