
 
 
 

 

 

พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร ์

เพื่อการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2   

 

 

 

 

 
 
 

ผาณิต  ไวปรีชี 
 
 

 
 
 

สารนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช   2556 



BEHAVIOR OF THE COMPUTER FOR THE EDUCATION OF 
TERCHERS IN PHANAKORNSRIAYUTHAYA PRIMARY 

EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANIT   WAIPREECHEE 

 
 
 
 
 
 
 
 

A THEMATIC PAPER SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS  
FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 

DEPARTMENT OF ADMINISTRATIVE EDUCATION   
GRADUATE SCHOOL 

MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY 
B.E. 2556 (2013) 







ก 

 

หัวข้อสารนิพนธ์ : พฤติกรรม การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการครู ใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

ชื่อนักศึกษา : ผาณิต  ไวปรีชี 

สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา 

อาจารย์ท่ีปรึกษา 
ปีการศึกษา 

: 
: 

ผศ.ดร.อนุพันธ์  อภิชยานุภาพ  
2556 

 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา พฤติกรรม การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของ

ข้าราชการครู ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 รวมถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข   การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง คุณภาพ  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยได้แก่ ข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา  เขต 2 จ านวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวม
ข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการบรรยาย     

ผลการวิจัยพบว่า  ครูประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านการศึกษาและในชีวิตประจ าวัน น า
ซอฟแวร์มาสร้างสื่อการเรียนรู้เองในสาระวิชาที่ตนเองรับผิดชอ บ เลือกซอฟแวร์เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียนและเหมาะสมกับงานของครู และสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ทั้ง 8  สาระ  วิธีการบ ารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้ทั้ง ภายนอก และภายในระบบ ในการจัดการเรียนการสอน  ครู
สามารถออกแบบบทเรียน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม   สามารถเข้าโปรแกรมพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรมต่าง ๆ ตามระดับชั้น ระดับความสามารถของผู้เรียน  ด้านความ
เหมาะสมของวิธีจัดการเรียนรู้ โดยการท าสื่อการสอนเช่น บทเรียนส าเร็จรูป เอกสารประกอบการ
สอน  สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรีย นรู้ด้านการวัดผลประเมินผล  โดย
การประเมินทักษะด้านคอมพิวเตอร์ผู้เรียน ทั้งด้านเนื้อหาและการปฏิบัติ  ครู สืบค้นข้อมูล ทาง
อินเตอร์เน็ตที่สอดคล้องกับหลักสูตร  โดยค านึงถึงความเหมาะสมทางการเรียนรู้ของผู้เรียน  สามารถ
น าข้อมูลมาปรับใช้ในการเรียนของนักเรียนและการสอนของครู ส่วนวิธีการพัฒนาสื่อการสอนของครู  
สามารถจัดท าสื่อส่งเสริมการอ่าน จัดหาจัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เลือกสื่อที่เหมาะกับวัย  
เวลา และเนื้อหา  ส่วนปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการใช้สื่อคอมพิวเตอร์  ได้แก่  วิธีการจัดการเรียนการสอน 
การสนับสนุนสื่อจากทางโรงเรียน  การบริการของโรงเรียน  ความพร้อมของครู  คุณสมบัติของ
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คอมพิวเตอร์  จ านวนคอมพิวเตอร์  การสนับสนุนด้านงบประมาณ  การวัดผลประเมินผล  ประเมิน
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ทั้งภาคปฏิบัติและความรู้   สามารถใช้วิธีวิจัยมาตรวจสอบความก้าวหน้าของ
ผู้เรียน       

ปัญหาอุปสรรคคือ ครู ไม่ได้จบสาขาวิชาคอมพิวเตอร์โดยตรง   ภาระงานด้านอื่น  ๆ ของครูมี
หลายด้านเวลาในการเรียนคอมพิวเตอร์น้อยเกินไป ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็ว ของเครื่อง
คอมพิวเตอร์  ความช านาญในการน าสื่อไปใช้  และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการสร้าง สื่อ แนว
ทางแก้ไขปัญหาคือ ส่งเสริมการพัฒนา ครู วางแผนจัดตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ให้ชัดเจนพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน รวบรวมสมาชิกกลุ่มสนใจท าสื่อการสอนด้านคอมพิวเตอร์ 
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ABSTRACT 

 
  The objective of the study was to study Behavior ofthe Computer for 
the Education ofTeachersinPhanakornsriayuthaya Primary Educational Service 
area office 2 including the problem and solution. This study is qualitative 
research and tehsamples are purposively selected – teachers in 
Phanakornsriayuthaya primary educational service area office 2, consisted of 
25peoples.Statistics instruments used for collecting the data were structured 
view form, analyzing the data were descriptive.  
 The findings indicated that the teacher apply to use a computer for 
education and daily life, to bring the software for make media learning in the 
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subject which their responsible, selected the right softwareto the age of 
learners and to the work of teacher, and accord with 8 substances learner. 
Maintenance and repair the computer both internal and external,according to 
the teaching and learning, the teacher can be design the lesson, write the plan 
to learning and media view, used the basis of computer program and use more 
program in many level upon to capability of learner.  The suitability of 
knowledge management by making instructional media as readymade lesson, 
documentary, searching data from Internet for utilize to manage learning. To 
evaluate the students by use computer skills with document and practice. 
Teachers search the data from Internet related to curriculum by thinking about 
the proper learning of students and can apply the data to study of student or 
to teaching of teacher. The development of instructional media for teacher can 
be made reading media, to make the computer-aided instruction, select the 
properly instructional media by age, time, and content. Support to computer-
aided instruction that is method of teaching, support the instructional media 
from school, service from school, preparedness of teacher, quality of computer, 
computer not sufficient, support to budget, evaluate, to test how to use and 
knowledge of computer skills, examine the research methodology of advance 
learner.  
 The problem and obstacle are the teacher not complete direct major, 
their work in many way, no time to learn computer course, signal of internet, 
speed of computer, instructional media skills, to use readymade lessonto 
making media view. The solution of the problem are support the development 
of teacher, setting and clearingthe computer schedule, computer system 
analysis in school, to collect the interesting group to make the computer 
instructional media. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  
สารนิพนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพันธ์ อภิชยานุภาพ  

อาจารย์ที่ปรึกษา ที่กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางท่ีถูกต้อง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ทุกท่านที่กรุณาให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา ตรวจแก้ไข
และวิจารณ์ผลงาน ท าให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ 
ในการตรวจสอบ รวมทั้งให้ค าแนะน าแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้รับ
ความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ ารูญ  พริกบุญจันทร์  อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  นายแจ่ม  ธาราวร ผู้อ านวยการโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) นางพินิจ  แสงอรุณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 ที่อนุเคราะห์ตรวจเครื่องมือวิจัย ตลอดจน
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ผู้บริหารและครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 ทุกท่านที่ให้
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ท าให้สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณ ญาติพี่น้องและครอบครัว รวมทั้งเพ่ือนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา รุ่น 5 ที่ให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลังใจสนับสนุนผู้วิจัยด้วยดีเสมอมา 

คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่บุพการี 
บูรพาจารย์ และผู้มีคุณทุกท่านที่มีส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุนผู้วิจัย ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาร
นิพนธ์ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนผู้ที่สนใจใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ต่อไป 

 
นางสาวผาณิต  ไวปรีชี 

 
 



สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ก 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ  ค 
กิตติกรรมประกาศ จ 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญรูปภาพ ญ  
บทที่ 1 บทน า  
 1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1 
 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 
 1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 4 
 1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการวิจัย 5 
 1.5 ขอบเขตของการวิจัย 5 
 1.6 ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 5 
   
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรม 7  
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 8  
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 9 
 2.4 ทฤษฎีที่เก่ียวกับพฤติกรรม 29 
 2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 30  
 2.6 ปรัชญาและแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยเชิงคุณภาพ 32  
 2.7 การวิจัยเชิงคุณภาพ 34 
 2.8 สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา 43  
 2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 54  

บทที่ 3 วิธีด าเนินงานวิจัย  
 3.1  ขอบเขตของการวิจัย 59 
  3.1.1 ด้านเนื้อหา 59 



  3.1.2 วิธีวิจัย 59 
  3.1.3 ด้านระยะเวลา 60 
  3.1.4 ด้านพื้นที ่ 60 
  3.1.5 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 60 
   
 3.2 วิธีด าเนินการวิจัย 61 
  3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 61 
  3.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 61 
  3.2.3 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 61 
  3.2.4 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 63 
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 4.1 พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการครู ในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  
65 

 4.2ปัญหาและแนวทางแก้ไขพฤติกรรม การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของ
ข้าราชการครู ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  

74 

บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 5.1 สรุปผลการวิจัย  79 
 5.2 อภิปรายผล 87 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 91 
 5.4 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป. 92 
บรรณานุกรม  93 
ภาคผนวก   
 ภาคผนวก ก  รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 97 
 ภาคผนวก ข  หนังสือขอความอนุเคราะห์ 99 
 ภาคผนวก ค  รายชื่อผู้ให้ข้อมูล   102 

 ภาคผนวก ง  แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย   106 

 ภาคผนวก จ  ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์  114 

ประวัติผู้วิจัย    140 

  



  

 

 

 

 

 

สารบัญตาราง 

  หน้า 

ตาราง 1  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  

 

47 

ตาราง 2  วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขพฤติกรรมด้านความรู้พื้นฐานการใช้

คอมพิวเตอร์ 

 

83 

ตาราง 3 วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขพฤติกรรมด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ 

การจัดการเรียนการสอน  

 

84 

ตาราง 4 วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขพฤติกรรม ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือ 

การสืบค้น 

 

85 

ตาราง 5 วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขพฤติกรรม ด้านการใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อ

การสอน 

 

86 

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญภาพ 

  หน้า 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 4 

ภาพประกอบ 2 แสดงอาณาเขตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 

 

44 

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวการด าเนินการวิจัย 

 

64 

 



บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างรวดเร็วและได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายในทุกหน่วยงาน  ซึ่งได้ก่อให้เกิดความตื่นตัวในการน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของการท างาน  รวมทั้งหน่วยงานการศึกษาท่ีมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน   สืบค้นหาข้อมูลต่าง ๆ  ดังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 9 เรื่อง เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในมาตรา 65 ระบุว่าให้มีการ
พัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา  เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   มาตรา 66 ระบุว่า 
ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได้  
เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยี  เพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  และ มาตรา 67 ระบุว่ารัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิต
และการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษารวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย1   

นอกจากนี้ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 – 2556 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้าน ICT (Information and 
Communication Technology ) ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างก าลังคนให้มีศักยภาพ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  มีธรรมาภิบาลคุณธรรมจริยธรรม
วิจารณญาณและรู้เท่าทัน  รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย   ยุทธศาสตร์ที่    
2 สนับสนุนการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การศึกษาของประเทศไทย ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนด้านการศึกษาของประเทศไทย  ยุทธศาสตร์ที่  4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการด้านการศึกษา  ซึ่งจะเอ้ือต่อการสร้าง
ธรรมาภิบาลของสังคม2 

                                                           

 1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2554 – 2556, หน้า 4 – 8. 
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ในด้านการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้มีนโยบายเร่ง
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ  โดยใช้เป็นเครื่องมือในการ
เร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษา  จัดให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติเพ่ือเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอ้ือ
ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 3   

จะเห็นว่าในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการจัดการศึกษา  ส าหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จัดการศึกษาโดยมีจุดเน้นพัฒนาให้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้  โดยส่งเสริมให้ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม น ามาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้  4   แต่จากการศึกษาสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ของข้าราชการครู โรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
โดยสัมภาษณ์ นายไกรสร แก้วแสงเอก  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดสง่างาม ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา อ าเภอบางไทร เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของครูโรงเรียนใน
อ าเภอบางไทร  พบว่า มีการด าเนินการส่งเสริมให้ข้าราชการครูเข้ารับการอบรมด้านคอมพิวเตอร์
อย่างสม่ าเสมอและสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อจากนั้นผู้วิจัยจึงได้
ด าเนินการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับนางพินิจ แสงอรุณ   ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต2  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา   
มีความเห็นสอดคล้องกันว่า  ถึงแม้จะมีการอบรมเก่ียวกับการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานให้กับข้าราชการ
ครูอย่างต่อเนื่อง  แต่ไม่อาจทราบได้ว่าความสามารถของครูด้าน ทักษะปฏิบัติการ วิธีการที่ครูน า
คอมพิวเตอร์ที่สามารถประยุกต์ใช้กับการศึกษา  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และประยุกต์
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง  ความสามารถในการวางแผนของครูในการน าคอมพิวเตอร์ไปจัดการเรียนรู้ มีการ
พัฒนาขึ้นไปในทางทิศทางใด 

ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของ
ข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา  เขต 2 เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ และเป็นแนวทางให้ผู้เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาน าไปพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ

                                                           

 3 แผนปฏิบัติการ สพฐ. ปีงบประมาณ 2555.    
 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 , แนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
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พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของข้าราชครูให้มีประสิทธิภาพ เพื่อน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การจัดการศึกษาต่อไป  

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย    

1.2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2   

1.2.2 เพ่ือศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของ
ข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2   
 
 
 
1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย    

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ จะเห็นว่าความรู้ด้าน

คอมพิวเตอร์ในการจัดการศึกษาของครู  ครูมีความจ าเป็นต้องพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน

เทคโนโลยีทางการศึกษา  สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นผู้ ให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษา     

ดังนั้นผู้วิจัยได้เลือกงานวิจัยของ สุรพล อินทรสวัสด์  ซึ่งได้ท าวิจัยเรื่อง“สภาพการใช้

คอมพิวเตอร์ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา 

เขต2”  มาก าหนดตัวแปรที่ศึกษาในด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน และเลือกงานวิจัย

ของ   ธิราลักษณ์   ธีรวัจณนาภา   ซึ่งได้ท าวิจัยเรื่อง  “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้คอมพิวเตอร์ของ

บุคลากรครูในโรงเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี” มาก าหนดตัวแปรที่ศึกษาในด้าน

การใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อการสอน  เลือกงานวิจัยของ  วรรณี หวังกิตติพร  ซึ่งได้ท าวิจัยเรื่อง 

การศึกษาความต้องการความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ในด้านเทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อ

การศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  มาก าหนดตัวแปรที่ศึกษาในด้าน

ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ของข้าราชการครู   เลือกงานวิจัยของ อ าไพ  พลพวก ได้ท าวิจัยเรื่อง 

สภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวล าภู  
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มาก าหนดตัวแปรที่ศึกษาในด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น  ซึ่งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดใน

การศึกษา ได้ดังนี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สุรพล อินทรสวัสด์ท าวิจัยเรื่อง สภาพการใช้

คอมพิวเตอร์ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต2 

 ด้านการเรียนการสอน 

 ด้านวิชาการ 

 

    ธิราลักษณ์   ธีรวัจณนาภา  ท าวิจัยเรื่อง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้คอมพิวเตอร์ของ

บุคลากรครูในโรงเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐาน

เอกชน จังหวัดนนทบุรี 

 ด้านการจัดการเรียนการสอน 

 ด้านการพัฒนาสื่อการสอน 

 

  

พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของ

ข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
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1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    

1.4.1 สถานศึกษาน าผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการ
ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต  2  
มาใช้ในการพัฒนาข้าราชการครู 

 อ าไพ  พลพวก ได้ท าวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหา

การใช้คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวล าภู 

 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 การพัฒนาและสรรหาบุคลากรด้าน ICT 

 การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 

 การประยุกต์ใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการ 

 

วรรณี หวังกิตติพร ได้ท าวิจัยเรื่อง การศึกษาความ

ต้องการความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ในด้าน

เทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ

สถาบันการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ความต้องการความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์  
ในด้านเทคโนโลยี 

 สารสนเทศและการสื่อการเพ่ือการศึกษา  
จ าแนกเป็น 2 ด้าน คือ 

 2.1 ด้านความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต 

 2.2 ด้านการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ 
ในการเรียนการสอน 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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1.4.2 ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์
เพ่ือการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 มาพัฒนาข้าราชการครู 
 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
1.5.1 ศึกษาเฉพาะข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2 ที่จัดการศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ 
1.5.2 ศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของข้าราชการครู โดยการสัมภาษณ์ในประเด็น 

ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ของข้าราชการครู  คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น คอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อการสอน 
 
1.6 ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย  

1.6.1 พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์  หมายถึง ทักษะปฏิบัติการ ด้านความรู้พ้ืนฐานการใช้
คอมพิวเตอร์  ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน   ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ
สืบค้น ด้านการใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อการสอน   ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.6.2 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  หมายถึง วิธีการของคอมพิวเตอร์ที่สามารถประยุกต์ใช้
กับการศึกษาในด้านความรู้พ้ืนฐานปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์  ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการ
เรียนการสอน  ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น  ด้านการใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อการสอน      
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

1.6.3 ความรู้พื้นฐานปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ หมายถึง  ความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์และประยุกต์อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องได้ รวมทั้งรู้จักการดูแลรักษา  และสามารถใช้ประโยชน์
จากซอฟแวร์ รู้จักแหล่งที่สามารถแสวงหาซอฟแวร์ใหม่ ๆ  มีทักษะในการเลือกซอฟแวร์  มีทักษะใน
การบริหารชั้นเรียน รู้จักประยุกต์เครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือใช้ในบทเรียน สามารถให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

1.6.4 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน  หมายถึง ความสามารถในการ
วางแผนของครูเพ่ือสร้างสภาพการเรียนการสอนที่เน้นปฎิสัมพันธ์  ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และเกิดการพัฒนาทั้งในความรู้ ทักษะและเจตคติตามเป้าหมาย 
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1.6.5 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น   หมายถึง  ความสามารถค้นหาสิ่งต่าง ๆ โดย  
Search Engine ที่ใช้งานบนเว็บเรียกว่า  Web Search Engine ซึ่งท าให้เราสามารถค้นหาข้อมูล   
ทั้งเว็บเพจ รูปภาพ หรือไฟล์ ได้มากมาย ตัว  Search Engine จะมีฐานข้อมูลส าหรับเก็บข้อมูลที่อยู่
บนเว็บเอาไว้ โดยเมื่อใส่คีย์เวิร์ดลงไป ระบบก็จะไปค้นหาข้อมูลที่เก่ียวข้องจากฐานข้อมูลที่มีอยู่และ
น ามาแสดงผล 

1.6.6 การใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อการสอน หมายถึง ความสามารถในการใช้โปรแกรม
ต่างๆ สามารถจัดท าเป็นสื่อประกอบการสอนที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาสาระของครูผู้สอนแต่ละคนมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ อยากรู้อยากเห็น หรือรู้สึกสนุกสนานในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 

1.6.7 ข้าราชการครู หมายถึง  บุคลากรวิชาชีพท าหน้าที่หลักในด้านการสอนและส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

1.6.8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต  2 หมายถึง      
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 ซึ่งประกอบด้วย   7  อ าเภอ   ได้แก่    
อ าเภอเสนา อ าเภอบางบาล อ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอิน อ าเภอบางซ้าย อ าเภอผักไห่      
อ าเภอลาดบัวหลวง  

  



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2” ผู้ศึกษาวิจัย
ได้ท าการศึกษาทฤษฎี แนวความคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางการศึกษาวิจัย
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรม 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
2.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 
2.5 ทฤษฎีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
2.6 แนวคิดและทฤษฎีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
2.7 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
2.8 สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา 
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 
 2.1.1 ความหมายเกี่ยวกับพฤติกรรม 

จากการศึกษาแนวคิดของนักบริหาร  นักวิชาการ  และหน่วยงานทางการศึกษา  กล่าวถึง
ความหมายของพฤติกรรมไว้ต่าง ๆ ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  กล่าวไว้ว่า พฤติกรรมเป็นกิริยาอาการที่แสดงออก  หรือ
การเกิดปฏิกริยา เมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งภายนอก  การแสดงออกนั้น  อาจเกิดจากอุปนิสัยที่ได้สะสมหรือ
จากความเคยชินอันได้รับจากประสบการณ์หรือการศึกษาอบรมต่าง  ๆ การแสดงออกนี้อาจจะเป็นได้
ทั้งรูปคล้อยตาม  หรือต่อต้าน  และอาจเป็นได้ทั้งในทางที่เป็นคุณหรือโทษต่อเจ้าของพฤติกรรมนั้น    
และ/หรือ ต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น หน่วยงานของเจ้าของ พฤติกรรมนั้นก็ได้1 

                                                           
1
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , “พฤติกรรมมนุษย์” , (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยฯ , 2540),

หน้า 223. 
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 สุภัททา ปิณฑะแพทย์  กล่าวถึงพฤติกรรมไว้ว่า  พฤติกรรม(Behavior) คือ การกระท าหรือ
กิจกรรมของมนุษย์ที่สามารถสังเกตได้หรือใช้เครื่องมือวัดได้หรือสังเกตได้โดยทางอ้อม2 

กัลยา อรรถวิเวก ให้ความหมายไว้ว่า  พฤติกรรม หมายถึง กริยา อาการบทบาท  ลีลา ท่าที 
การประพฤติ  ปฏิบัติ การกระท าที่แสดงออกให้ปรากฏสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่ง   
ใน 5 ทวาร คือ โสตสัมผัส จักษุสัมผัส ชิวหาสัมผัส ฆานสัมผัส และทางผิวหนัง หรือสามารถวัดได้ด้วย
เครื่องมือ3 
 กัลยา สุวรรณแสง  กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรือกิจกรรมของมนุษย์ที่
สามารถสังเกตเห็นได้หรือใช้เครื่องมือวัดได้หรือสังเกตได้โดยทางอ้อม4 

ลักขณา สริวัฒน์  ให้ความหมายของพฤติกรรมว่า  หมายถึง อาการกระท าหรือกิริยาที่แสดง
ออกมาทางร่างกายกล้ามเนื้อสมองในอารมณ์  ความคิด และความรู้สึก  พฤติกรรมเป็นผลจากการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า เมื่อมีสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นมาเร้าในเวลาใดจะมีการตอบสนองเม่ือนั้น 5 
 สรุปได้ว่า  พฤติกรรม หมายถึง การกระท าหรือกิจกรรมของมนุษย์ที่แสดงให้ปรากฏซึ่งสัมผัส
ได้ด้วยประสาทสัมผัสทางใดทางหนึ่งใน  5 ทวาร คือ โสตสัมผัส จักษุสัมผัส ชิวหาสัมผัส  ฆานสัมผัส 
และทางผิวหนังสามารถสังเกตได้หรือใช้เครื่องมือวัดได้ 
 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  
 2.2.1 ความหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

มีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์ดังนี้ 
เกษมชาติ ทองชา กล่าวถึงคอมพิวเตอร์ไว้ว่า  หมายถึง เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิด

หนึ่ง ที่มีความสามารถรับโปรแกรมและข้อมูลในรูปแบบที่เครื่องสามารถรับได้แล้วท าการประมวลผล  
โดยท าการเปรียบเทียบจนกระทั่งได้ผลลัพธ์ จากนั้นน าผลลัพธ์ที่ได้ไปแสดงผลที่อุปกรณ์แสดงผล6 

                                                           
2
 สุภัททา ปิณฑะแพทย์ , “พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน” , (กรุงเทพมหานคร  : 

สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2542), หน้า 5. 
3
 กัลยา อรรถวิเวก, “พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน”, (พระนครศรีอยุธยา : 

สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2544), หน้า 92. 

4
 กัลยา สุวรรณแสง, “จิตวิทยาทั่วไป”, (กรุงเทพมหานคร : อักษรพิทยา, 2544) หน้า 5. 

5ลักขณา สริวัฒน์, “จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน”, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์ , 2544), 
หน้า 17. 



9 

 

 บุญสิร ิสุวรรณเพ็ชร์ กล่าวถึงคอมพิวเตอร์ไว้ว่า หมายถึง เครื่องมือส าหรับใช้ แก้ปัญหา เป็น
เครื่องจักรอุปกรณ์ทางอีเล็กทรอนิคส์  ซึ่งรับข้อมูลเหล่านั้นไปจัดการประมวลผล  และท าให้ได้ผล
ออกมา7 
 กานดา ไทพาณิชย์ กล่าวว่า คอมพิวเตอร์  หมายถึง เครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ที่  ถูกสร้างข้ึน
เพ่ือใช้แทนแรงงานมนุษย์ในด้านการคิดค านวณ  และสามารถจ าข้อมูลทั้งตัวเลขและ  ตัวอักษรได้ เพ่ือ
การเรียกใช้งานในครั้งต่อไป นอกจากนี้ยังสามารถจัดการกับสัญลักษณ์  (Symbol) ได้ด้วยความเร็วสูง
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนของโปรแกรม8 

วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา  กล่าวถึงคอมพิวเตอร์ว่า  เป็นอุปกรณ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์
ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นได้ทั้งตัวเลข  ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์อ่ืนที่ใช้แทน
ความหมายสิ่งต่าง ๆ โดยคุณสมบัติส าคัญคือสามารถก าหนดชุดค าสั่งล่วงหน้าได้หรือโปรแกรมได้9 
 วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ กล่าวไว้ว่า คอมพิวเตอร์  หมายถึง เครื่องมือทันสมัยที่พัฒนาโดย
มนุษย์เพ่ือช่วยงานมนุษย์  งานเหล่านี้มักเป็นงานที่มีข้ันตอนซ้ า  ๆ มีปริมาณมากหรือมีลักษณะ
สลับซับซ้อนยากเย็นและต้องใช้แรงคนมากมาย  เมื่อน าคอมพิวเตอร์มาจัดการงานลักษณะดังกล่าวก็
สามารถท าให้งานเสร็จได้รวดเร็ว มีผลลัพธ์ถูกต้องน่าเชื่อถือ10 

วาสนา สุขกราสานติ   ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ไว้ว่า  คอมพิวเตอร์หมายถึง  อุปกรณ์
ทางอีเล็กทรอนิคส์  (Electronic device) ที่มนุษย์ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการจัดเก็บ  ข้อมูลที่เป็น
ตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ท่ีใช้แทนความหมายสิ่งต่าง ๆ โดยคุณสมบัติที่ส าคัญของคอมพิวเตอร์
คือสามารถก าหนดชุดค าสั่งล่วงหน้าได้หรือโปรมแกรมได้ (Programmable) นั่นคือ คอมพิวเตอร์

                                                                                                                                                                      
6เกษมชาติ  ทองชา ,“คอมพิวเตอร์เบื้องต้น” , (กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น , 2540),      

หน้า 15. 
7
 บุญสิริ สุวรรณเพ็ชร์ , “คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ปฎิบัติการ” , (กรุงเทพมหานคร  :      

โรงพิมพ์บริษัท เอส อาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, 2540), หน้า 15. 
8 กานดา ไทพาณิชย์ , “การประมวลผลข้อมูลและการจัดแฟ้มข้อมูล ”, (กรุงเทพมหานคร  :

สถาบันราชภัฎธนบุรี, 2542), หน้า 1. 
9
 วิเศษศักดิ์ โคตรอาษา, “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ ”, (กรุงเทพมหานคร  : เธิร์ด

เวฟเอ็ดดูเคชั่น, 2542), หน้า 21. 
10

 วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์, “คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคนิคการเขียนโปรแกรม”, 
(กรุงเทพมหานคร : ไทยเจริญการพิมพ์, 2545), หน้า1. 
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สามารถท างานได้หลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับค าสั่งที่เลือกมาใช้งาน ท าให้สามารถน าคอมพิวเตอร์ไป
ประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง11 
 สรุปได้ว่า คอมพิวเตอร์  หมายถึง เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยชนิดหนึ่งที่มนุษย์ใช้
เป็นเครื่องมือสามารถพิมพ์งาน  เก็บบันทึกข้อมูลสารสนเทศ  ประมวลผลข้อมูล  สร้างงานตาม
โปรแกรม และสืบค้นข้อมูล ได้ผลลัพธ์รวดเร็ว ถูกต้องน่าเชื่อถือ 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

2.3.1 ความเป็นมาในการน าคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการศึกษา 
ประเทศไทยเริ่มมีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อกิจการทางการศึกษามานานร่วม 20 ปีมาแล้ว คือ 

นับตั้งแต่เริ่มมีคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของประเทศท่ีส านักสถิติแห่งชาติ และที่คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรก ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการท าวิจัย 
ตรวจข้อสอบ นับคะแนน จากนั้นมีการน ามาใช้ในระบบการลงทะเบียนนิสิต เก็บข้อมูลนิสิต อาจารย์ 
การคลังและวิชาการต่าง ๆ ซึ่งท าให้เกิดความสะดวกในการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็น
อย่างมาก และยังมีการสอนวิชาคอมพิวเตอร์  ที่จุฬาลงกรณ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก
และยังมีการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชย์และที่บัณฑิตวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ สปอ. ซึ่งกลายเป็นสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียในปัจจุบัน12 

การสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในยุคแรกยังเป็นวิชาเสริมหรือวิชาเลือกยังไม่ได้เลื่อนฐานะเป็น
วิชาเอก คือ สอนเพียงให้รู้ว่าคอมพิวเตอร์มีลักษณะอย่างไร จะเขียนค าสั่งให้ท างานได้อย่างไรเท่านั้น 
ยังไม่มีแพคเกจพิเศษ เช่น ดีเบสทู หรือเวอร์ดสตาร์ ต่อมาได้ท างานก้าวหน้าจนเป็นนักคอมพิวเตอร์
รุ่นแรกที่อยู่ในวงการคอมพิวเตอร์ของเมืองไทยในเวลานี้ ประมาณ  20 ปีที่ผ่านมา คอมพิวเตอร์เริ่มมี
บทบาทในด้านต่าง ๆ มากขึ้น ผู้ที่เดินทางไปศึกษาท่ียุโรป อเมริกาให้ความสนใจมากขึ้น และเมื่อ
กลับมาก็มีการผลักดันให้มีการเปิดสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ แต่ความพยายามนี้ก็

                                                           
11

 วาสนา สุขกราสานติ, “โลกของคอมพิวเตอร์และสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต”, 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), หน้า 1. 

12 ขวัญยุพา ศรีสว่าง, “ปัจจัยท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของครูโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม ”,ปริญญานิพนธ์ ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ),(กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี, 2550), หน้า 13. 
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ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะคอมพิวเตอร์มีราคาแพง มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต้องสอนคอมพิวเตอร์โดย
ไม่มีคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาใช้งาน ในขณะเดียวกันหน่วยงานราชการหลายแห่ง ได้เริ่มมีผู้น า
คอมพิวเตอร์มาใช้ เช่น กระทรวงพาณิชย์ แต่มีปัญหาการขาดบุคคลากรขาดการศึกษาและการ
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เมื่อมหาวิทยาลัยช้าเพราะติดท่ีระเบียบทางด้านการสั่งคอมพิวเตอร์ ทางบริษัท
คอมพิวเตอร์เริ่มมีบทบาทรับภาระและรับจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ซื้อ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งสาเหตุนี้จึงเป็น
จุดก าเนิดโรงเรียนคอมพิวเตอร์เอกชน ต่อมามีการขยายตัวทางคอมพิวเตอร์อย่างกว้างขวางใน
หน่วยงานสามารถซ้ือไมโครคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ได้โดยไม่ผิดระเบียบบางหน่วยงานก็มาในรูปซื้อ
เครื่องมืออย่างอ่ืน ไมโครคอมพิวเตอร์เข้ามาในวงการทุกแห่ง ทุกระดับและพร้อมที่จะพลิกรูปโฉม
การศึกษาใหม่และแนวคิดท่ีจะน าเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในสถาบันการศึกษาได้แพร่หลายไป
อย่างรวดเร็ว  แม้แต่ในโรงเรียนอนุบาลบางแห่งก็ได้มีการน าโปรแกรมทางด้านกราฟิกมาใช้ในการ
เรียนการสอนด้วย13 

นงนุช วรรธนวหะ ได้ล าดับช่วงระยะเวลาในการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในวงการศึกษา ดังนี้ 
พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในด้านบริหารและการบริการการเรียน      

การสอน 
พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการเริ่มน าคอมพิวเตอร์ระบบใหม่มาช่วยในด้านการบริหาร   

แต่ยังไม่มีการน ามาใช้ในระดับโรงเรียนเพราะราคาแพงมาก 
พ.ศ. 2526 โรงเรียนบางแห่งซื้อคอมพิวเตอร์มาใช้ได้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์มีวิวัฒนาการจน

มีขนาดเล็กลงตามไมโครคอมพิวเตอร์ ราคาลดลง 
พ.ศ. 2528 กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท) พัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนในระดับโรงเรียน โดยในระยะแรกได้
จัดท าเป็นวิชาเลือกในหมวดคณิตศาสตร์ และประกาศใช้ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายก่อน 
และจึงขยายลงไปในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา 

พ.ศ. 2532 กระทรวงศึกษาธิการประกาศหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาเลือกในหมวด
อาชีพและยกเลิกหลักสูตรรายวิชาเดิม 

พ.ศ. 2533 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้ใช้โครงสร้างหลักสูตรฉบับปรับปรุงในโรงเรียน
น าร่องจัดให้หมวดวิชาคอมพิวเตอร์อยู่ในกลุ่มวิชาอาชีพ กลุ่มวิชาเลือกเสรี 

                                                           
13

 ทักษิณา สวนานนท์ , “คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ”, (กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าคุรุ
สภา, 2530), หน้า 7. 
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พ.ศ. 2534 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้หลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์ ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น 

พ.ศ. 2539 ส านักคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ จัดการเรียนการสอนวิชา
คอมพิวเตอร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา14 

สรุปว่า คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในวงการศึกษาไทยมานานร่วม 30 ปี ซึ่งเริ่มแรกความ
นิยมในการใช้ยังไม่แพร่หลายมากนัก จะมีเพียงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยที่ให้
ความสนใจและศึกษาค้นคว้าความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ยังมีราคาสูงและไม่มีบุคคลากรที่มีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษามากเท่าท่ีควร แต่ภายหลังจากท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้น าคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในการบริหารงานในองค์กร จึงท าให้คอมพิวเตอร์เริ่มได้รับความสนใจในวงการทางการศึกษา
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

2.3.2  บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานด้านการศึกษา  
 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาหรือภาษาอังกฤษ Computer-based education (CBE) 
มีความหมายเดียวกับค าว่า Instructional Computing (IC) ซึ่งหมายถึงการน าคอมพิวเตอร์มาใช้
ทางการศึกษา15 เริ่มแรกคอมพิวเตอร์ถูกน ามาใช้ในการบริหารงานภายในโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ โดยที่
คอมพิวเตอร์จะถูกน ามาใช้ในงานฝ่ายธุรการ เพื่อช่วยงานประมวลผลข้อมวลต่างๆ เช่น การท า
ทะเบียนประวัติ อาจารย์ นักเรียน เจ้าหน้าที่ในโรงเรียน การจ่ายเงินเดือนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ การ
พิมพ์ใบแจ้งผลการเรียน การจัดตารางสอน การจัดตารางสอบ การจัดเก็บรายรับ -รายจ่าย เป็นต้น
ทั้งนี้ถือเป็นการช่วยผู้บริหารในหลายๆด้าน โดยเฉพาะการเตรียมข้อมูลประมวลผลการน าเสนอ ช่วย
ในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ นอกจากนี้การน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในงานด้านเอกสารทั่วไป 
เช่น การออกจดหมาย รายงานการประชุมจดหมายข่าวเป็นต้น 16  ซึ่งสอดคล้องกับ เครือวัลย์      
ขาวสะอาด  ได้กล่าวว่า การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารการศึกษา เป็นจุดเริ่มแรกของการน า

                                                           
14นงนุช วรรธนวหะ, “คอมพิวเตอร์ศึกษาในระดับโรงเรียน ”, (กรุงเทพมหานคร : วารสาร

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ, 2533), หน้า 43-53. 

15 จตุพร ปักเคระกา.  “ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการเรียน
การสอนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ”ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. 
(ธุรกิจศึกษา). (กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544), หน้า 18. 

16 ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (อินเตอร์เน็ต : เครือข่ายเพ่ือการศึกษา, วารสารครุศาสตร์ . 26, 
(พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 2541) , หน้า 3 – 4. 
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คอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษา ส่วนใหญ่ใช้ในการท างานด้านต่าง ๆ เช่น การบัญชี การจัดตารางสอง 
การจัดท าพัสดุครุภัณฑ์ และยังใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและจ าท าข้อมูล เช่น การ
จัดระบบ สารสนเทศในสถานศึกษา ช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งลักษณะ
การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารงานนั้น จะเน้นหนักในเรื่องคน เงิน เครื่องมือ และวัสดุ ซึ่งเป็น
สิ่งที่มีความส าคัญและเกี่ยวข้องกัน โดยปัจจุบันมีการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการด้านจัดการด้าน
สารสนเทศ 6 ประการ คือ 

1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดแผนการด าเนินการไว้ล่วงหน้า  
2) การจัดหน่วยงาน ( Organizing) หมายถึง การจัดแบ่งงานในหน่วยงาน ควรเป็นไปใน

รูปแบบใด เพื่อช่วยในการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น  
3) การจัดการบุคคล ( Staffing) หมายถึง การวางคนในต าแหน่งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

ภายในหน่วยงานเพื่อให้การจัดวางอย่างเหมาะสมกับต าแหน่งงาน และรองรับการขยายงานในอนาคต  
4) การอ านวยการและควบคุมงาน ( Directing) หมายถึงการควบคุมการก ากับดูแลการ

ท างานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ หรือบรรลุตามวัตถุประสงค์  
5) การรายงาน (Reporting) หมายถึง เมื่อการด าเนินงานตามแผนงานในรอบปีงบประมาณ

แล้วจะต้องมีการรายงานผลการด าเนินงาน เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนงานในปีต่อไป  
6) การเงิน ( Finance) เป็นปัจจัยส าคัญของการท างานในทุกหน่วยงาน การจัดการด้าน

การเงิน จะต้องให้รัดกุม และสอดคล้องกับแผนงานและงบประมาณที่วางไว้ตั้งแต่แรกโดยในอดีต
ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นส่วนของการจัดการ จะใช้คนในการจัดการทั้งหมด ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและคน
จ านวนมาก เมื่อมีการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการจะช่วยให้ใช้เวลาน้อยลง ใช้คนน้อยลง และ
ข้อมูลเชื่อถือได้มาก แนวโน้มในอนาคตจะมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการมากขึ้นในทุก
หน่วยงาน   

นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา ปัจจุบันมีใช้กันแพร่หลาย
มากขึ้น ส่วนใหญ่จะใช้ในการติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล ด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล การ
สืบค้นต าราเอกสารต่าง ๆ และการค้นคว้าวิเคราะห์วิจัย เป็นต้น โดยใช้รูปแบบการเชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( Internet) จะช่วยให้นักเรียน นักศึกษาและครู
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อาจารย์สามารถแลกเปลี่ยนข่าวสารและสอบถามความคิดเห็น ศึกษา ท าวิจัยร่วมกับผู้อ่ืนได้ตลอดจน
สามารถค้นคว้าแหล่งความรู้จากห้องสมุดหลาย ๆ แห่งได้โดยง่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ17  
 สรุปว่าการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารการศึกษา เป็นการการจัดระบบสารสนเทศใน
สถานศึกษา ช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อมีการน าคอมพิวเตอร์มาช่วย
ในการจัดการจะช่วยให้ใช้เวลาน้อยลง ใช้คนน้อยลง และข้อมูลเชื่อถือได้มาก นอกจากนี้คอมพิวเตอร์
ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษา การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ข้อมูล การสืบค้นต าราเอกสารต่าง ๆ และการค้นคว้าวิเคราะห์วิจัย  

2.3.3  ประโยชน์ในการน าคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการศึกษา 
ศิริวรรณ พูลสมบัติ  ได้กล่าวสรุปประโยชน์คอมพิวเตอร์ทางการศึกษาในด้านต่าง ๆ 

ดังนี้ 
1. ครู อาจารย์ผู้สอน สามารถพัฒนาคุณภาพบทเรียน หรือแนวคิดในสาขาวิชาที่สอน 

โดยเรียกดูจากสถาบันการศึกษาอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาวิชาการ คู่มือครู  แบบฝึกหัด ซึ่งสามารถน ามา
เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากผู้ผลิตมีการแจ้งวัตถุประสงค์ให้เป็นสาธารณะ
ประโยชน์ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ ในทางกลับกันบุคคลากรครู อาจารย์ท่านใดมีแนวคิด วิธีการ
สอน คู่มือการสอนที่น่าสนใจ สามารถสร้างความเข้าใจได้ดีกว่าผู้อ่ืน ก็สามารถรวบรวมสื่อหรือเนื้อหา
สาระต่างๆไว้เป็นไฟล์เอกสารตามลักษณะที่เหมาะสมและสามารถน าไปเผยแพร่บน Web Site ของ
สถาบันตอนเอง เพื่อให้ผู้อื่นศึกษางานได้ และส่วนหนึ่งอาจจัดท าเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปหรืออยู่ในรูป
ของ CD-ROM (Compact Disk Read-Only Memory) ซึ่งเรียกโดยทั่วไปว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) ซึ่งมีท้ังช่วยสอนวิชาทั่ว ๆ ไป และช่วยสอนวิชาที่เก่ียวข้องกับวิทยาการด้านคอมพิวเตอร์
โดยตรง 

2. นักเรียน นักศึกษา สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนของครู อาจารย์ ต่างสถาบัน
หรือในสถาบันเดียวกันได้ โดยสามารถเรียนรู้ผ่านบทเรียนส าเร็จรูปในรายวิชาที่ต้องมีภาพเคลื่อนไหว 
ข้อความ เสียงบรรยาย เช่น การท างานของเครื่องจักร การศึกษารายละเอียดของร่างการ วิธีการเล่น
กีฬา การทดลองวิทยาศาสตร์ สารคดีท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียน ภูมิศาสตร์ วิธีการถนอมอาหาร เป็นต้น 

3. ข้อมูลการบริหารจัดการ สามารถติดตามถ่ายโอนและแลกเปลี่ยนได้ ทะเบียน
ประวัตินักเรียน การเลือกเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแนะแนว การศึกษาและอาชีพ ข้อมูล

                                                           
17 เครือวัลย์ ขาวสะอาด. “การใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาสังกัดส านักงาน

การประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี ” . ปริญญานิพนธ์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  
(กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ถ่ายเอกสาร, 2543), หน้า 10. 
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ผู้ปกครอง ข้อมูลอาจารย์ เงินเดือน คุณวุฒิ การอบรมฝึกฝน ความสารมารถพิเศษ เป็นต้น ข้อมูล
ดังกล่าวพร้อมภาพของนักเรียน จะช่วยให้อาจารย์ประจ าชั้น ประจ าวิชา ฝ่ายบริหารได้ติดตาม
แลกเปลี่ยนเพ่ือความจ าเป็นในการดูแลนักเรียน อาจารย์สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพของ 
แต่ละคน ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงเด็กนักเรียนที่มีพรสวรรค์หรือมีข้อบกพร่องที่ต้องการความช่วยเหลือ
เนื่องจากความพิการด้านร่างกายหรือจิตใจ ซึ่งต้องการชดเชยในบางเรื่อง บางส่วน เพ่ือให้สามารถ
ช่วยตนเองและพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพท่ีเหมาะสมได้18 

ส่วน ไชยยศ เรืองสุวรรณ  ได้กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการสอนและ
การศึกษา ดังนี้ 

1. ใช้เพื่อการสอนแบบตัวต่อตัว ( Tutorial Instruction) เป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ด้าน
เนื้อหาต่างๆให้ผู้เรียนคอมพิวเตอร์ สามารถเสริมแรง เก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหา และความก้าวหน้า
ของผู้เรียนได้ด้วย 

2. ใช้เพื่อฝึกทักษะต่างๆในการเรียน ( Practice and Drill on Skills) เช่น สร้างปัญหาหรือ
สถานการณ์เพ่ือฝึกการเรียน มีการตอบสนองท่ีรวดเร็ว 

3. ใช้เพื่อสาธิต (Demonstration) เช่น การสาธิตเรื่องกาฟิกและสี 
4. ใช้ในการเล่นเกมส์และสถานการณ์จ าลอง ( Game and simulation) เกมส์คอมพิวเตอร์

สามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนได้มากและสามารถใช้ได้อย่างกว้างขวาง 
5. ใช้ในด้านการฝึกเขียนโปรแกรม ( Writing with Computer) เมื่อเขียนผิด สามารถลบได้

อย่างรวดเร็ว 
6. ใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน ( Classroom Management and Record 

Keeping) เช่น เก็บข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ คะแนนสอบ โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถน าออกมาได้
ทันทีท่ีต้องการใช้ ท าให้ครูมีโอกาสพัฒนาการเรียนการสอนมากยิ่งข้ึน 

7. ใช้เพื่อช่วยผู้เรียนชนิดพิเศษ เช่น ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนที่เรียนช้า ต้องการสอนเสริมผู้เรียน
ที่เรียนได้เร็ว หรือเด็กปัญญาเลิศ สามารถสร้างโปรแกรมพิเศษให้เหมาะกับนักเรียนเหล่านั้นได้19 

                                                           
18 ศิริวรรณ พูลสมบัติ  “พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี ”, ปริญญานิพนธ์ ศษ.ม.การ
บริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548), หน้า 66. 

19 ไชยยศ เรืองสุวรรณ , “เทคโนโลยีการศึกษา  : ทฤษฏีและการวิจัย”, (กรุงเทพมหานคร 
โอเดียนสโตร์, 2553), หน้า 217. 
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สรุปว่า คอมพิวเตอร์น ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพบทเรียนของครู  การบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน   การสอนแบบตัวต่อตัว ฝึกทักษะต่าง ๆ ในการเรียน สาธิต การเล่นเกมส์และ
สถานการณ์จ าลอง การฝึกเขียนโปรแกรม การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน ช่วยผู้เรียนชนิด
พิเศษ เช่น ผู้เรียนพิการ ผู้เรียนที่เรียนช้า และต้องการสอนเสริมผู้เรียนที่เรียนได้เร็ว 

2.3.4  การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการจัดการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ครูสามารถจัดข้ึนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

ของผู้เรียนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งการเรียนการสอนจะประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้และรายละเอียด
ของเนื้อหาวิชาจุดมุ่งหมายของการสอนรวมถึงจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ที่ระบุในหลักสูตรด้วยเช่นกัน 20   
นอกจากนี้ การเรียนการสอนยังเป็นกระบวนการสองทางกล่าวคือ การให้และการรับความรู้ที่เกิดขึ้น
พร้อม ๆ กัน ทั้งฝ่ายผู้สอนซึ่งเป็นผู้ให้ความรู้ผู้เรียนเป็นผู้รับและในขณะเดียวกันผู้สอนก็เกิดการเรียน
เรียนรู้จากการตอบสนองของนักเรียนด้วยแต่ในปัจจุบัน การเรียนการสอนได้มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ซึ่ง
จะลดบทบาทของครูลงหันไปให้ความส าคัญกับบทบาทผู้เรียน ดั้งนั้น การเรียนการสอนจึงเป็นการ
วางแผนของครูเพ่ือสร้างสภาพการเรียนการสอนที่เน้นปฏิสัมพันธ์ ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และเกิดการพัฒนาทั้งในความรู้ ทักษะและเจตคติตามเป้าหมายที่วาง
ไว้21  โดยองค์ประกอบส าคัญของการเรียนการสอน ได้แก่  

1) วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนซึ่งในทุกวิชาและทุกเนื้อหาสาระจะมีการก าหนด
วัตถุประสงค์ไว้ เพื่อให้ทราบว่าเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วจะเกิดการเรียนรู้อะไรบ้าง  

2) พฤติกรรมพื้นฐานของผู้เรียน จะเก่ียวข้องกับความพร้อมของผู้เรียนว่าเป็นอย่างไร และมี
ความรู้พื้นฐานในระดับใด มีความสามารถหรือความถนัดของผู้เรียนอย่างไร เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับ
ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียน  

3) วิธีการเรียนรู้ ผู้สอนจ าเป็นต้องจัดวิธีการเรียนรู้โดยพิจารณาการเหมาะสมของลักษณะ
ของเนื้อวิชา จิตวิทยาในการเรียนการสอน  

                                                           
20 สุมล อมรวิวัฒน์ และ สมพงษ์ จิตระดับ, “สาระและกิจกรรมการสอนวิชาหลักสูตรและ

การสอนระดับประถมศึกษา ”, (กรุงเทพมหานคร โครงการต าราและเอกสารทางวิชาการคณะครุ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2530), หน้า 22. 

21ทิศนา  แขมมณี, “กลุ่มสัมพันธ์เพื่อการท างานเป็นทีมและการจัดการเรื่องการสอน ”, 
(กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537), หน้า 15. 
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4) การวัดและประเมินผลเป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย
ไว้หรือไม่จะได้ส่งผลย้อนกลับ โดยการพิจารณาว่าการสอนเป็นอย่างไรมีข้อดีข้อเสียและต้องปรับปรุง
ตรงไหนเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากท่ีสุด22  

นอกจากบทบาทหน้าที่ในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนของบุคลากรครูแล้ว การ
ปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนและการสอนย่อมมีความส าคัญไม่น้อยไปกว่ากัน 
กล่าวคือ บุคลากรครูต้องปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับนักเรียนอันได้แก่ การสร้างผลงานนักเรียนทางด้าน
การเรียนและทางด้านต่าง ๆ การจัดท ารายงานงานการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทางด้านการเรียน 
การสอนและลักษณะที่พึงประสงค์ การพัฒนาระดับคุณภาพนักเรียน และ การรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน (งานวิจัยนั้นเรียน ) ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน อันได้แก่ การวิเคราะห์หลักสูตร 
การเขียนแผนการสอน การผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ การร่วมประชุม อบรม สัมมนา และ การศึกษาดูงาน การเป็นวิทยากร และการแสวงหารับ
ใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 23 แนวคิดดังกล่าวข้างต้น เป็นบทบาทหน้าที่ของครูโดยทั่วไป แต่ใน
ขณะเดียวกันครูโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนมีภาระหน้าที่ที่เพ่ิมข้ึนจากที่ได้กล่าวไว้ ตาม
บริบทของเอกชนแต่ละแห่ง ดังตัวอย่าง โรงเรียนปัณณวิทย์ อ าเภอ บางปะอิน จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา ด าเนินการจัดการศึกษาในระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น บุคลากรครู
บางส่วนได้รับภาระหน้าที่อ่ืน ๆ ทั้งการประชาสัมพันธ์โรงเรียน จัดพิมพ์และส าเนาเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน การนิเทศภายในโรงเรียน การสอนพิเศษ โดยภาระหน้าที่ต่าง ๆ สามารถ
ปฏิบัติตามความสามรถและความพึงพอใจของครู ตลอดจนส่งผลต่อการสร้างรายได้พิเศษ และ เป็น
ภาระงานในการพิจารณาความดีความชอบอีกด้วย24  

เชาวเลิศ เลิศโลศฬาร และกอบกุล   สรรพกิจจ านง   ได้เสนอว่า ลักษณะการสอน โดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลาง สามารถท าหน้าที่แทนอาจารย์ได้หากได้รับการออกแบบและ พัฒนาเป็น
                                                           

22ล าพอง บุญช่วย, “การสอนเชิงระบบ ”. (ปทุมธานี  : วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 
2530), หน้า 1. 

23อติพล เปียทอง, “การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนในเขตปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร ”,  ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. การบริหารการศึกษาและผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
(ปทุมธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2552), หน้า 80 – 81. 

24 ศิรินาถ เพชรแสงใส, “เอกสารการนิเทศโรงเรียน ”, (กรุงเทพมหานคร อนุบาลบริบูรณ์

ศิลป์, 2551), หน้า 86. 
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อย่างดีโดยใช้ทฤษฎีและหลักการที่เก่ียวข้องในการออกแบบและพัฒนาการสอนด้วย คอมพิวเตอร์การ
ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือส่งเสริมการสอนนั้นคอมพิวเตอร์จะท าหน้าที่เพ่ือน าส่งเนื้อหาวิชาแก่
ผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้หรือทักษะโดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์ หรือบทเรียน
กับผู้เรียน โดยสามารถแบ่งการสอนเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 
 1.การสอนหลัก คือ การสอนด้วยคอมพิวเตอร์จะแสดงบทบาทแทนอาจารย์ ในบริบทของ
การใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลักเพ่ือท าการสอน อาจารย์ผู้สอนจะไม่ได้เข้ามาแสดงตนในการเรียนการ
สอนเนื้อหาสาระของหลักสูตร การเรียนเนื้อหาหลักของบทเรียน ผู้เรียนจะเรียนจากคอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมการสอนส่วนใหญ่ทั้งหมดจะเป็นการท ากิจกรรมระหว่างคอมพิวเตอร์กับผู้เรียน หรืออาจ
กล่าวได้ว่า การน าเสนอเนื้อหาหลักของหลักสูตรจะด าเนินการโดยใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ เทเลย์ ได้กล่าวถึงการสอนในลักษณะนี้ว่า คอมพิวเตอร์ คือ ผู้สอน ( Tutor) ซึ่งมี
กระบวนการทั่วไป คือ  

1) คอมพิวเตอร์จะท าการ น าเสนอเนื้อหาบทเรียน  
2) ผู้เรียนจะถูกก าหนดให้ตอบสนองต่อค าถาม หรือแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศท่ี

คอมพิวเตอร์น าเสนอไปแล้ว  
3) คอมพิวเตอร์จะท าการประเมินผลการตอบสนองของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  
4) คอมพิวเตอร์จะตัดสินว่า จะด าเนินการอย่างไรต่อไป โดยใช้ข้อมูลของการประเมินผลการ

ตอบสนองของผู้เรียนในการตัดสินใจ25 
 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นผู้สอน ได้แก่ การท าซ้ าและการฝึกหัด
(Drill and Practice) การสอนเนื้อหา (Tutorial) สถานะการจ าลอง (Simulations) การแก้ปัญหา 
(Problem-Solving) การสืบค้น (Inquiry) และเกม (Games) การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ประเภทสอนเนื้อหา การใช้วิดีโอปฏิสัมพันธ์ (Interactive video) การสอนรายวิชาผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

2.การสอนเสริมคือ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสอนเพ่ิมเติม ซึ่งมีรูปแบบแตกต่างจากการ
สอนหลัก ตรงที่ผู้เรียนจะได้เรียนเนื้อหาหลักสูตรจากอาจารย์ผู้สอนหรือแหล่งความรู้อ่ืน ๆ และมีการ
ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการเสริมการเรียนของผู้เรียน เช่น การฝึกทักษะ การเสริมสร้างความจ า   
ความแม่นย า การฝึกแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้เนื้อหาหลักในบริบทต่าง ๆ เป็นต้น 

                                                           
25

 เชาวเลิศ เลิศโลศฬาร และกอบกุล สรรพกิจจ านง, “เทคโนโลยีระดับอุดมศึกษา ”, 
(กรุงเทพมหานคร :ทบวงมหาวิทยาลัย ส านักมาตรฐานอุดมศึกษา, 2543), หน้า65. 
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คอมพิวเตอร์ยังเป็นผู้ถูกสอน ( Tutee) กล่าวคือผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะเป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะ
เป็นผู้สอนให้คอมพิวเตอร์ท างานบางอย่างในการนี้ผู้ใช้จ าเป็นต้องเรียนรู้ว่าจะสื่อสารกับคอมพิวเตอร์
อย่างไรเสียก่อนจึงจะสอนคอมพิวเตอร์ได้การสื่อสารท าได้โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งก็คือ
ชุดของค าสั่งต่าง ๆ ที่บอกให้คอมพิวเตอร์ท างานใดงานหนึ่ง ก่อนที่ผู้ใช้จะสามารถบอกหรือสอนใน
คอมพิวเตอร์ท างานใด ๆ ได้ ผู้ใช้ต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการขั้นตอนของการท างานนั้น ๆ
เป็นอย่างดีด้วยเช่นกัน ในการที่ผู้ใช้ต้องท าความเข้าใจในกระบวนการท างานแต่ละข้ันตอนเพ่ือที่จะ
น ามาสั่งหรือสอนให้คอมพิวเตอร์ท าตามกระบวนการและข้ันตอนในการคิด และ วิเคราะห์  การ
แก้ปัญหา ซึ่งทักษะดังกล่าวเป็นสิ่งที่นักการศึกษาต้องการให้เกิดข้ึนในนักเรียน นักศึกษา ดังนั้นใน
มุมมองนี้คอมพิวเตอร์จึงมีบทบาทส าคัญเป็นผู้ถูกสอน และกลายเป็นแหล่งทรัพยากรทางปัญญาอัน
ใหม่หลังจากท่ีผู้ใช้ได้ให้ข้อมูลกับคอมพิวเตอร์ไว้26 
 อรพันธุ์ ประสิทธิรัตน์  ได้กล่าวไว้ว่า คอมพิวเตอร์นั้นสามารถช่วยอ านวยความสะดวกให้ครู
ท ากิจกรรมการสอนให้สะดวกมากยิ่งข้ึน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กิจกรรมเหล่านั้นอาจได้แก่ 
การเตรียมการสอน การติดตามผลการสอน และการเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์จะท าให้อาจารย์ท ากิจกรรมเหล่านี้ได้ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ตัวอย่างกิจกรรมเหล่านั้น ได้แก่ การจัดท าผลการสอน การจัดท าสื่อการสอน การจัดท าข้อสอบ การ
วิเคราะห์ข้อสอบ เป็นต้น27   

ถนอมพร เลาหจรัสแสง   มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า คอมพิวเตอร์กับการจัดการเรียน 
การสอน (Computer Managed Instruction) หรือ CMI เป็นการใช้คอมพิวเตอร์กับการจัดการเรียน
การสอนทั่วไป คือ ใช้คอมพิวเตอร์ในการเก็บสถิติต่าง ๆ เช่น การเก็บสถิติของนักเรียนที่เข้ามาเรียน    
ผลการสอบในแต่ละภาคการศึกษา เกรดเฉลี่ย เป็นต้น ซึ่งอาจารย์สามารถใช้ข้อมูลสถิติในการวาง
แผนการสอน ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรได้ด้วย และเป็นการใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างระบบใน
การเก็บข้อมูลที่เก่ียวกับลักษณะและความต้องการของผู้เรียน เช่น จ านวนครั้งที่เข้าใช้ระบบ 
ระยะเวลาในการใช้งาน ผลการสอบของนักเรียน และการใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ 
เพ่ือช่วยในการวางแผนผู้เรียนเป็นรายบุคคล และระบบการน าเสนอเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม

                                                           
26เชาวเลิศ เลิศโลศฬาร และกอบกุลสรรพกิจจ านง,  “เทคโนโลยีระดับอุดมศึกษา ”,

(กรุงเทพมหานคร :ทบวงมหาวิทยาลัย ส านักมาตรฐานอุดมศึกษา, 2543), หน้า 65.    
27อรพันธุ์ ประสิทธิรัตน์, “คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ”, (กรุงเทพมหานคร : คราฟ

แมนเพรส, 2530), หน้า 3-4. 
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ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตน ซึ่งการน าเสนอเนื้อหาอยู่ในรูปแบบของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือบทเรียนมัลติมีเดีย28 

ในปัจจุบันมีโปรแกรมวิธีการใช้งานที่ง่าย ครูผู้สอนสามารถเรียนรู้ การใช้โปรแกรมและวิธีการ
ท างานต่าง ๆ ด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างโปรแกรมท่ีสามาถน ามาประยุกต์ใช้ท า
กิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ โปรแกรมประยุกต์พ้ืนฐานต่างๆที่ในปัจจุบันมักมีการ
จัดเตรียมไว้ในเครื่อง ได้แก่ 

1.โปรแกรมประเภทประมวลค า เช่น โปรแกรม Microsoft Word เหมาะที่จะใช้เพื่องาน
จัดเตรียมเอกสารโดยเฉพาะ เช่น บทความ เอกสารประกอบการสอน ใช้พิมพ์ข้อสอบ 

2.โปรแกรมประเภทตารางค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Microsoft Excel เหมาะที่จะน ามาใช้
งานที่ต้องมีการค านวณทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น การค านวณและ คะแนนดิบ
ผลการสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบ การตัดเกรด เป็นต้น 

3.โปรแกรมประเภทการจัดการฐานข้อมูล เช่น Microsoft Access เหมาะสมที่จะน ามาใช้
งานการเก็บบันทึกรายการข้อมูล เก็บประวัติส่วนตัวของนักศึกษา การลงทะเบียนรายวิชา 

4.โปรแกรมการน าเสนอ เช่น Microsoft PowerPoint เหมาะสมที่จะน ามาใช้งานน าเสนอ
การบรรยาย เช่น การท าแผ่นใส การท าสไลด์ การน าเสนอบนจอคอมพิวเตอร์ 

ข้อดีและข้อจ ากัดของการใช้คอมพิวเตอร์การศึกษา ซึ่งในปัจจุบันมีคุณสมบัติและลักษณะ
พิเศษที่เอ้ืออ านวยในการเรียนการสอนและการบริหารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กิดานันท์ มลิทอง
ได้กล่าวถึงข้อดีและข้อจ ากัดของการใช้คอมพิวเตอร์การศึกษา ดังนี้ 

ข้อดี 
1.คอมพิวเตอร์ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ เนื่องจากว่า การเรียนด้วยคอมพิวเตอร์เป็น

ประสบการณ์ท่ีแปลกใหม ่
2.การใช้สี ภาพลายเส้นที่ดูคล้ายภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนเสียงดนตรี จะเป็นการเพิ่มความ

เหมือนจริงและความเร้าใจผู้เรียนให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากท าแบบฝึกหัด หรือกิจกรรม  
ต่าง ๆ เป็นต้น 

3.ความสามารถของหน่วยความจ าของคอมพิวเตอร์ในการบันทึกคะแนนและพฤติกรรม   
ต่าง ๆ ของผู้เรียนไว้เพื่อใช้ในการวางแผนบทเรียนขั้นต่อไป 

                                                           
28ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (อินเตอร์เน็ต : เครือข่ายเพ่ือการศึกษา, วารสารครุศาสตร์ . 26, 

(พฤศจิกายน- กุมภาพันธ์ 2541), (2) หน้า 3. 
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4.ความสามารถในการเก็บข้อมูลของเครื่อง ท าให้สามารถน ามาใช้ในลักษณะของการศึกษา
รายบุคคลได้เป็นอย่างดี โดยสามารถก าหนดบทเรียนให้แก่ผู้เรียนแต่ละคนแสดงผลความก้าวหน้า   
ให้เห็นได้ทันท ี

5.ลักษณะของโปรแกรมบทเรียนที่ให้ความเป็นส่วนตัวแก่ผู้เรียน เป็นการช่วยให้ผู้เรียน      
ที่เรียนช้า สามารถเรียนไปได้ตามความสามารถของตนเอง โดนสะดวกอย่างไม่รีบเร่ง โดยไม่ต้องอาย
ผู้อื่น และไม่ต้องอายเครื่องเมื่อตอบค าถามผิด 

6.เป็นการช่วยขยายขีดความสามารถของผู้สอนในการควบคุมผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิด 
เนื่องจากสามารถบรรจุข้อมูลได้ง่ายและสะดวกในการน าออกมาใช้ 

 
 
 
ข้อจ ากัด 
1. ถึงแม้ว่าขณะนี้ ราคาเครื่องคอมพิวเตอร์และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์จะ 

ลดลงมากแล้วก็ตาม แต่การที่จะน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในวงการการศึกษา ในบางสถานที่นั้น
จ าเป็นต้องพิจารณากันอย่างรอบคอบเพื่อให้คุ้มกับค่าใช้จ่ายและค่าดูแลรักษาด้วย 

2. การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนั้น นับว่ายังมีน้อยเมื่อ
เทียบกับการออกแบบโปรแกรมเพ่ือใช้ในวงการด้านอื่น ๆ ท าให้โปรแกรมบทเรียนการสอน            
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยมีจ านวนและขอบเขตจ ากัดท่ีจะน ามาใช้เรียนวิชาต่าง ๆ 

3. ในขณะนี้ยังขาดอุปกรณ์ท่ีได้คุณภาพมาตรฐานระดับเดียวกัน เพ่ือให้สามารถใช้ได้กับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ต่างระบบกัน เป็นต้นว่า ซอฟแวร์ที่ผลิตขึ้นมาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบของ
ไอบีเอ็มไม่สามารถใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบของเเม็กอินทอชได้ 

4. การที่จะให้ผู้สอนเป็นผู้ออกแบบโปรแกรมบทเรียนเองนั้น นับเป็นงานที่ต้องอาศัย
ระยะเวลาสติปัญญา และความสามารถเป็นอย่างยิ่ง ท าให้เป็นการเพ่ิมภาระของผู้สอนให้มากยิ่งขึ้น 

5. เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นการวางโปรแกรมบทเรียนไว้ล่วงหน้า จึงมีล าดับ
ขั้นตอนในการสอนทุกอย่างตามท่ีตั้งไว้ ดังนั้น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงไม่สามารถช่วยในการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้ 
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6. ผู้เรียนบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ อาจจะไม่ชอบโปรแกรมท่ีเรียนตาม
ขั้นตอน ท าให้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ได้29 

คอมพิวเตอร์สามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย ทั้งในเรื่องของ
การวางแผนการสอน การประเมินผลการเรียนและการสอน การจัดกิจกรรมการสอน รวมถึงการ
บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เรียนและผลการท างานของบุคคลากรครูแต่ละคน ซึ่งสามารถอ านวยความ
สะดวกแก่บุคคลากรครูได้เป็นอย่างมาก เนื่องจากโปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ ที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ สามารถอ านวยความสะดวกในการท างานให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งโปรแกรมต่าง ๆ        
มีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย มีคุณสมบัติเฉพาะตัว ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
งานการสอนแต่ละประเภทได้ นอกจากนี้เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูล หรือสืบค้นข้อมูลต่างๆ ก็สามารถ
ค้นหาและแก้ไขข้อมูลได้ทันที รวดเร็ว โดยผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ 

กิดานันท์ มลิทอง  ได้กล่าวถึงการใช้สื่อประสมในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน  ดังนี้ 

 1. การปรับเข้าหาตัวผู้เรียน ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์ในลักษณะสื่อประสมจะเป็นสิ่งที่ดีมี
ประโยชน์ในการศึกษามากมายเพียงใด แต่เป็นสิ่งที่แน่นอนว่าคอมพิวเตอร์ไม่มีวันแทนห้องเรียนได้
ทั้งนี้เนื่องจากห้องเรียนนั้นเป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับบุคคลอื่น ๆ อีกมากมาย
ซึ่งการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ไม่มีวันท าได้เช่นนั้น คอมพิวเตอร์เป็นเสมือนครูผู้สอนตัวต่อตัวให้แก่
ผู้เรียนแต่ละคน โดยไม่มีการจ ากัดว่าผู้เรียนนั้นต้องท าสิ่งที่เหมือนกัน ในเวลาเดียวกัน หรือด้วย
ความเร็วเท่า ๆ กัน กับผู้เรียนคนอ่ืน ๆ ด้วยลักษณะการเรียนที่ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนของ
ตนเองได้ จะท าให้ผู้เรียนมีความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเรียนมากกว่าปกติและจะท าให้ระดับการเรียน
รู้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีข้ึน 

2. เกมส์เพื่อการศึกษา การใช้เกมส์ในลักษณะของสื่อประสมจะเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจของ
ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี นอกเหนือไปจากการสนุนกสนานจนจากการเล่นเกมส์ปกติ เกมส์ต่าง ๆ จะ
สอดแทรกความรู้ด้านต่าง ๆ เช่นค าศัพท์ ความหมายของวัตถุ แผนที่ทางภูมิศาสตร์ การฝึกทักษะ
ด้านความเร็วในการคิดค านวณ เป็นต้น เกมส์จะแบ่งออกเป็นหลายประเภทเพื่อการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้าน เช่น เกมส์เพื่อการกีฬาจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กฎเกณฑ์การแข่งขัน เปิดโอกาสให้เด็ก

                                                           
29

 กิดานันท์ มลิทอง , “เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม ”, (กรุงเทพมหานคร :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2543), หน้า 253. 
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ปลดปล่อยความก้าวร้าวในตัวออกมาช่วยให้ความว้าวุ่นสงบลง หรือเกมส์ด้านความเร็วที่จะช่วย
พัฒนาทักษะประสาทมือและตาให้มีการท างานที่สัมพันธ์กันมากข้ึน เป็นต้น 

เกมส์เพื่อการศึกษาเกมส์หนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพื่อให้ความรู้ด้านภูมิศาสตร์
และการฝึกทักษะการค้นหา ได้แก่เกมส์ชื่อ  Where is the Word is Carmen  Sandiego? เป็น
เรื่องราวของนักสืบที่ต้องตามล่าจอมโจรที่หนีไปอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกให้พบ การตามล่านี้ต้องมี
การท ากิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีโจรผู้นี้จะทิ้งหลักฐานเล็ก ๆ น้อย ๆ ไว้ให้เพ่ือติดตามตัว ผู้เล่นต้องมี
ความรู้ด้านภูมิศาสตร์ของเมืองและประเทศต่าง ๆ ในโลก ซึ่งจะได้รับความรู้นี้จากสารสนเทศของ  
แต่ละประเทศที่ให้ไว้ในโปรแกรมหรือจากหนังสือปฏิทินประจ าปีที่มีให้ไว้ในเรื่องนี้ เมื่อผู้เล่นติดตาม
ตัวผู้ร้ายได้แล้วจะได้รับรางวัลโดยการแสดงให้เห็นถึงการสอบสวนในศาลและผู้เล่นได้รับการเลื่อน
ต าแหน่งขึ้นอีกระดับหนึ่ง เกมส์ประเภทนี้จะประกอบด้วยภาพ ของประเทศต่าง ๆ มากมาย รวมถึง
การบรรยายลักษณะภูมิประเทศและเพลงพื้นเมือง ท าให้ผู้เล่นได้รู้จักสภาพบ้านเมืองของแต่ละ
ประเทศซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ได้เป็นอย่างดี 

3.การสอนและทบทวน สื่อประสมเพ่ือการสอนและทบทวนจะมีหลายรูปแบบ เช่น การฝึก
สะกดค า การคิดค านวณ และการเรียนภาษา ผู้เรียนจะมีโอกาสเรียนรู้จากการสอนในเนื้อหาและการ
ฝึกปฏิบัติเพื่อทบทวนไปด้วยในตัวจนกว่าจะเรียนเนื้อหาในแต่ละตอนดีแล้ว จึงเริ่มในบทใหม่ตามหลัก
ของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่น บทเรียนการฝึกจับคู่ให้ตรงกับเสียง การเล่นเกมส์พูดภาษา
สเปน เริ่มจากการเรียนค าศัพท์ต่าง ๆ โดยมีวีดีทัศน์ให้เจ้าของภาษาได้พูดออกเสียง และผู้เรียนจึงพูด
ตาม การฝึกพูดนี้สามารถบันทึกเสียงของผู้เรียนเพื่อให้ตนได้ฟังว่าออกเสียงได้ถูกต้องหรือไม่ 
นอกจากนี้ยังมีการฝึกจับคู่ให้ตรงกับเสียง การเล่นเกมส์ ซึ่งบทเรียนจะแบ่งออกเป็นบทต่าง ๆ เช่น 
การแลกเงิน การเรียกรถรับจ้าง การซื้อของ เป็นต้น บทเรียนนี้จะมีภาพเคลื่อนไหวและ วีดีทัศน์
ประกอบให้ชมอีกด้วย30 

“มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้” ( Multimedia for Learning) เป็นค ากล่าวหนึ่งที่นักการศึกษา
จะให้ความหมายว่า เป็นโปรแกรมมัลติมีเดียที่พัฒนาในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน       
ซึ่งน าเสนอเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองจากแผ่น     
CD-ROM แต่ปัจจุบันมีการพัฒนาให้บทเรียนมัลติมีเดียมีความสามารถในการติดต่อสื่อระหว่างผู้สอน
กับผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยตนเอง ท าให้มัลติมีเดียถูกน าไปใช้ในการสอนผ่านเว็บ การเรียนการ
สอนอิเล็กทรอนิกส์ และเลอร์นนิ่ง ออปเจ๊ก ( Learning Object) เป็นต้น แต่ถึงอย่างไรความหมาย
ของมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ ยังคงหมายถึง การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถ่ายทอดหรือ น าเสนอ
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 เรื่องเดียวกัน, หน้า 275-277. 



24 

 

เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการหรือผสมผสานสื่อหลากหลายรูปแบบ ( Multiple 
Forms) เข้าไว้ด้วยกัน ได้แก่ ข้อความ กราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีทัศน์หรือรูปแบบอื่น 
ๆ นอกเหนือจากข้อความเพียงอย่างเดียว โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภาพของผู้เรียน31 

สรุปว่าการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการจัดการเรียนการสอนการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นไปที่
การเรียนรู้ซึ่งจะลดบทบาทของครูลงหันไปให้ความส าคัญกับบทบาทผู้เรียน โดยองค์ประกอบส าคัญ
ของการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนซึ่งในทุกวิชาและทุกเนื้อหาสาระจะมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ และพฤติกรรมพื้นฐานของผู้เรียน จะเก่ียวข้องกับความพร้อมของผู้เรียน  

นอกจากนี้คอมพิวเตอร์เป็นผู้สอนโดยการประยุกต์ใช้งานโดยใช้ ได้แก่ การท าซ้ าและการฝึกหัด   การ
สอนเนื้อหา  สถานะการจ าลองการแก้ปัญหา การสืบค้น และเกม การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน ประเภทสอนเนื้อหา การใช้วิดีโอปฏิสัมพันธ์  การสอนรายวิชาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
 2.3.5  การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการพัฒนาสื่อการสอน 

สื่อการสอนหรือสื่อเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้หรือ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ไปยังผู้รับ ซึ่งสื่อการสอนจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมาก
ยิ่งขึ้น จึงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า สื่อการสอนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี แต่ถึง
อย่างไร ไม่มีสื่อการสอนชนิดใดที่สามารถใช้ได้กับผู้เรียนและบทเรียนได้อย่างสมบูรณ์ สื่อการสอน  
แต่ละอย่างจึงมีจุดมุ่งหมายเฉพาะในบทเรียนหนึ่ง ๆ จึงควรใช้ให้ตรงกับบทเรียนและกระบวนการ
เรียนการสอน นอกจากนี้ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเตรียมและการใช้สื่อการสอน   
สิ่งส าคัญประการหนึ่งคือ ครูควรทดลองใช้สื่อการสอนที่จะน าไปใช้ในการสอนจริง ทั้งนี้ก็เพ่ือให้
กระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น32 

ตามแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
ได้กล่าวถึงการใช้โปรแกรมในการผลิตสื่อการสอนดังนี้ 

                                                           
31ณัฐกร สงคราม, “การออกแบบและพัฒนามัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ ”, (กรุงเทพมหานคร : 

วี.พริ้นท์, 2553), หน้า 11-12. 
32วินิตา ศุกระมูล, “การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียน

การสอนของครู โรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ” สารนิพนธ์ กศ.ม. 

การบริหารการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร  : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสาน

มิตร., 2549), หน้า 27. 
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1.โปรแกรมเวิร์ดโปสเซสเซอร์ (Word Processer) เป็นโปรแกรมท่ีใช้จัดเอกสาร การสร้าง
ตาราง การจัดหน้า การน ารูปภาพใส่ในเอกสาร การวางภาพลายเส้น การสร้างกราฟ เป็นต้น โดย
โปรแกรมเวิร์ดโปสเซสเซอร์จะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถสร้างสื่อการสอนในรูปแบบเอกสาร ต าราที่
ประกอบด้วยข้อความของเนื้อหาสาระและภาพประกอบ 

2.โปรแกรมกราฟิกและการน าเสนอข้อมูล  (Graphic and Presentation) เป็นโปรแกรม
ทางด้านกราฟิกและการน าเสนอข้อมูลเพื่อแสดงผลงานทางจอภาพ แผ่นโปร่งใส กระดาษ รวมทั้งการ
จัดท าสไลด์และการสร้างสรรค์งานโดยอาศัยวิธีการต่าง ๆ ประอบการสร้างภาพ การดึงภาพมา
ประกอบค าบรรยายการเขียนรูปลายเส้น การสร้างกราฟิกรูปแบบต่าง ๆ การสร้างผังองค์กร การสร้าง
ตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหวและการบันทึกเสียงประกอบอักษรและรูปภาพ โปรแกรมท่ีจัดอยู่ในประเภท
นี้ เช่น โปรแกรม  Paint, Microsoft Power Point33 

สรุปว่าการสร้างสื่อการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมส าเร็จรูป จะช่วยทุ่นแรงผู้สอน
ได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ บนคอมพิวเตอร์สามารถท าได้ง่ายท าให้
ผู้สอนสามารถปรับเนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ ให้ทันสมัยและรวดเร็ว นอกจากนี้ความก้าวหน้าของ
ซอฟแวร์ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ท าให้การสร้างสื่อการสอนที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ใน
การสร้างฐานข้อมูลต่าง ๆ ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 

เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร และ กอบกุล สรรพกิจจ านง    ได้กล่าวว่าในการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์มีสิ่งจ าเป็นอยู่ 2 ส่วน คือ 

1.เครื่องคอมพิวเตอร์บทเรียนคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนิยมใช้กับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
เพราะมีราคาถูกกว่าคอมพิวเตอร์ระบบอ่ืน และมีปริมาณพร้อมในการใช้งานมากกว่าเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น  2  ระบบ คือ ระบบ  IBM PC  และระบบ Macintosh  ในประเทศ
ไทยนิยมใช้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ IBM PC  

2. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่
ควรพิจารณาควบคู่กันไป เพราะโปรแกรมคอมพิวเตอร์มักจะมีข้อก าหนดเกี่ยวกับศักยภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่จะใช้ควบคู่กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในทางปฏิบัติ ส่วนใหญ่ศักยภาพของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มักจะเป็นสิ่งก าหนดเลือกใช้โปรแกรม เนื่องจากเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนจัดหาโปรแกรม
มาใช้ หน่วยงานหลายแห่งพิจารณาเลือกซ้ือเครื่องตามงงประมาณท่ีมีแต่ไม่ค านึงถึงศักยภาพของ
เครื่องที่จะรองรับการท างานของโปรแกรมท่ีจ าเป็นต้องใช้งาน หรือบางทีอาจมีการวางแผนในการซื้อ

                                                           
33

 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, เด็กไทยไอที ปี 2001, 
(กรุงเทพมหานคร : คุรุสภาลาดพร้าว, 2545), หน้า 19-21. 
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เครื่องที่สามารถรองรับการใช้งานโปรแกรมได้ แต่โปรแกรมมีการพัฒนาที่รวดเร็วและต้องการเครื่องที่
มีศักยภาพท่ีสูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่หน่วยงานไม่สามารถที่จะจัดหาเครื่องใหม่ได้ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มีอยู่จ านวนมากเรียนโปรแกรม
ประเภทนี้ว่า Authoring System หรือโปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน โปรแกรม
เหล่านี้มีการออกแบบมาให้มีวิธีการใช้งานสะดวก รวดเร็วและไม่แพง เมื่อเทียบกับอดีต ตัวอย่างของ
โปรแกรมเหล่านี้ เช่น โปรแกรม  Authorware โปรแกรม  Director โปรแกรม   HyperCard 
โปรแกรม Hyper Studio และโปรแกรม Multimedia  Toolbook เป็นต้น 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์เกิดจากการสร้างเนื้อหาบทเรียนให้น าเสนอบนจอคอมพิวเตอร์และการ
ก าหนดลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มี
องค์ประกอบหลักคือ 1) การออกแบบหน้าจอ  2) เทคนิคการน าเสนอ  3) การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์ 4) การจัดล าดับเนื้อหา 5) การวิเคราะห์และการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของผู้เรียน 6) การจัดท าเอกสารประกอบการสอนทั้งของผู้สอนและผู้เรียนและ 7) เนื้อหาบทเรียน 
โดยองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ มีความส าคัญในการสร้างการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจากการ
ออกแบบหน้าจอเป็นสิ่งแรกที่ผู้เรียนได้พบเห็น ทั้งในเรื่องของสี ภาพ หรือข้อความ ที่สามารถดึงดูด
ความสนใจของผู้เรียนตั้งแต่เริ่ม ขณะด าเนินการเรียนรู้จากบทเรียน การน าเสนอ การจัดล าดับเนื้อหา 
และรายละเอียดของเนื้อหา เป็นสิ่งที่ผู้เรียนได้สัมผัส ทั้งตัวอักษร ภาพเสียง หรือกิจกรรมต่าง ๆ    
โดยการน าเสนออาจต้องอาศัยเทคนิคและคู่มือประกอบการสอน เพื่อกระตุ้นความสนใจขอผู้เรียน
และสามารถช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนในการใช้บทเรียนให้มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ครูต้อง
มีการสังเกตพฤติกรรมขณะที่ผู้เรียนใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการแก้ไข
บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่สร้างข้ึนหรือจัดหามาใช้ในแต่ละครั้ง และยังเป็นการประเมินการเรียนรู้ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอีกทางหนึ่งด้วย34 
 แต่ถึงอย่างไร การใช้คอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมต่าง ๆ ทางการศึกษายังคงมีระดับการใช้งาน
ปริมาณที่น้อย ซึ่งได้ปรากฏเป็นผลการวิจัยของ ชาญยุทธ นาวงษ์   พบว่า การใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา โดยโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เว็บไซต์ โปรแกรม  AdobePhotoshop  
โปรแกรม Mscromedia Flash มีระดับการใช้ปานกลาง มีการใช้เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์

                                                           
34เชาวเลิศ เลิศชโลฬาร และ กอบกุล สรรพกิจจ านง, “เทคโนโลยีการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา” (กรุงเทพมหานคร : ทบวงมหาวิทยาลัย ส านักมาตรฐานอุดมศึกษา, 2543),  หน้า 

70-72. 
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Visualiza เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่องสแกนเนอร์เครื่องพิมพ์ต่าง ๆ ตัวบันทึก
ข้อมูล  (Flash  Drive) และระบบกล้องวีดีโอทางไกล อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน35   
 สรุปว่าการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการพัฒนาสื่อการสอน จึงเป็นการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่
สามารถจัดท าเป็นสื่อประกอบการสอน ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสาระของครูผู้สอนแต่ละคน มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ อยากรู้อยากเห็น หรือรู้สึกสนุกสนานในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น 
โดยสื่อการเรียนการสอนในที่นี้ เป็นสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ที่มีข้อความ ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรี เสียงตอบโต้ หรือวีดีทัศน์ ประกอบอยู่ภายในบทเรียน
ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจเนื้อหาสาระได้ง่าย และกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนคอมพิวเตอร์กับผู้เรียน เช่น การแสดงผลคะแนน 
การแสดงเสียงโต้ตอบเมื่อผู้เรียนท ากิจกรรมในบทเรียนถูกต้อง หรือผิดพลาดเป็นต้น โดยครูผู้สอน
สามารถพัฒนาบทเรียนตามเนื้อหาสาระและก าหนดวัตถุประสงค์รวมถึงรูปแบบการประเมินผลตาม
ความต้องการของครูผู้สอนได้ 

2.3.6  ความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ 
 ความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ของครู ซึ่งเป็นตัวแปรหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการใช้
คอมพิวเตอร์ของบุคลากรครู เนื่องจากบุคคลที่มีความรู้ในด้านต่างๆ จะท าให้บุคคลนั้นสามารถน า
ความรู้ที่มีมาปฏิบัติงานและก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี และจะช่วยเป็น
แรงผลักดันให้บุคคลนั้นปฏิบัติจนเป็นผลส าเร็จได้ในที่สุด 

ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์จะครอบคลุมทั้งความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาและสังคม ซึ่งเป็นความรู้
เกี่ยวกับค าศัพท์  การใช้โปรแกรม การประเมินคุณค่าของโปรแกรมท่ีใช้ท างาน และวิธีการที่ท าให้เกิด
ทักษะทางคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้โปรแกรมพิมพ์ระบบเครือข่าย และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมถึง การใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมหรือเหมาะกับงาน สามารถเลือกใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ตามความต้องการและความจ าเป็น สามารถสืบค้นและท าความเข้าใจ      

                                                           
35ชาญยุทธ นาวงษ์, “สภาพปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ

การศึกษาของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา เขตพ้ืนที่

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ”,  ปริญญานิพนธ์ ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม.  

(กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2551), หน้า 42 - 43. 
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ในระบบหรือเทคนิค เพ่ือใช้ประกอบในการตัดสินใจ ตลอดจนสามารถเข้าใจและใช้ผลผลิตที่ได้จาก
คอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ  ภิญโญ เต่งภู่   ได้ให้แนวคิดเรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Computer 
literacy) คือความเข้าใจในการท างานของคอมพิวเตอร์และวิธีการใช้งานคอมพิวเตอร์ในแต่ละสภาพ 
ซ่ึงแต่ละบุคคลควรน าความรู้ด้านนีไ้ปใช้ในชวีติประจ าวนัเพ่ือให้เกิดความรูค้วามเข้าใจสิง่รอบ ๆ     
ตัวด้วย และสามารถน าคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งานต่างๆพอสมควร 36  สอดคล้องกับ ทักษิณา    
สวนานนท์ ได้กล่าวถึงการรู้ทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐานในด้านความรู้ความเข้าใจซึ่งเป็นการศึกษา  
วิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เพ่ือให้รู้เรื่องราวความเป็นมาองค์ประกอบ การใช้งานของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และรู้วิธีที่จะน าคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้กับงานต่าง ๆ พอสมควร เช่นด้านการศึกษา 
การวิจัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิต สื่อการเรียนการสอน การปฏิบัติงานทางการศึกษาและการ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 37 สอดคล้องกับกรมวิชาการ ได้กล่าวถึง ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์      
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา  พัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ระบบการท างานต่าง ๆ เพื่อสามารถ
ติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง ซึ่งในระดับท่ีสูงขึ้นจะเก่ียวข้องกับภาษาต่าง ๆ ของ
คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม การสร้างวงจรต่าง ๆ ภาพในคอมพิวเตอร์และการน าไป
ประยุกต์ใช้38 
 นอกจากนี้ ผลการศึกษาค้นคว้าของ วรรณี หวังกิตติพร   ได้กล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกับความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์ของไกเซิร์ท และ เฟเทรลล์ (Geisert and Fetrell.1990:89) ที่มีความเห็นว่า คนว่า
ในสังคมท่ัวไปมีความคาดหวังต่อครูและโรงเรียนว่า จะสามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ดังนั้น การพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น และต้องท าอย่างต่อเนื่อง การศึกษาความต้องการจะเป็นแนวทางเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ

                                                           
36

 ภิญโญ เต่งภู่, “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ของครูอาชีวศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวะ ภาคกลาง 1 ”, ปริญญานิพนธ์ ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยี สารสนเทศ , (กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี, 2549), หน้า 16. 
37

 ทักษิณา สวนานนท์, “คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ”, (กรุงเทพมหานคร : องค์การค้าคุรุ
สภา, 2530), หน้า 283. 

38กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, “รายงานการวิจัยเรื่อง การพัฒนาและการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา ”, (กรุงเทพมหานคร : คุรุ
สภาลาดพร้าว, 2545), หน้า 3. 
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ทักษะทางคอมพิวเตอร์แก่ผู้ที่จะส าเร็จการศึกษาต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้
คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับโปรแกรมการเรียนการสอนที่รับผิดชอบ มีผู้กล่าวถึงการศึกษา
คอมพิวเตอร์ส าหรับครูในแนวทาง “ความสามารถพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์”โดยก าหนดแนวทางการ
ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมการเรียนการสอน 2 ทาง คือ 

1. เป็นเครื่องมือส าหรับการสอนเนื้อหาสาระของวิชาการต่างๆ 
2. เป็นเนื้อหาสาระทางวิชาการโดยตัวเอง39 

 ภิญโญ เต่งภู่ ได้กล่าวถึงความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับครูอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคกลาง เพ่ือการเรียนการสอนและการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ต้องมีการระบุถึงความรู้ต่าง ๆ ทางคอมพิวเตอร์ ดังนี้ 
 1.ความรู้พื้นฐาน 
  1.1 การใช้และการดูแลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 
  1.2 การจัดการในเรื่องของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
  1.3 การจัดการเกี่ยวกับดิสก์ 
 2.ความรู้ในเรื่องของทักษะการใช้เป็นเครื่องมือ 
  2.1 การใช้โปรแกรมประมวลค า 
  2.2 การใช้โปรแกรมส าหรับแผ่นตารางท างานและรายงานผลการเรียนของนักศึกษา 
  2.3 การใช้โปรแกรมในการจัดการฐานข้อมูล 
  2.4 การบริหารจัดการด้านส านักงานอัตโนมัติ 
  2.5 การสืบค้นข้อมูลต่างๆ 
  2.6 การใช้โปรแกรมสถิติ 
 3. ความรู้ทางด้านการสื่อสาร 
  3.1 การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
  3.2 การใช้เครือข่ายใยแมงมุม 
  3.3 การประชุมผ่านคอมพิวเตอร์ 

                                                           
39วรรณี หวังกิตติพร , “การศึกษาความต้องการความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ในด้าน

เทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ”, สาร

นิพนธ์ กศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร  : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  

วิโรฒประสานมิตร, 2550), หน้า 20. 
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 4. ความรู้ทางด้านการสอน 
  4.1 การจัดพิมพ์งานตั้งโต๊ะ 
  4.2 การสอนโดยใช้โปรแกรมตกแต่งรูปภาพ การน าเสนอ การจัดท าสไลด์ 
  4.3 การสอนใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อการสอน 
  4.4 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการพิมพ์ข้อสอบและจัดเก็บ40 
 วรรณี หวังกิตติพร   กล่าวว่า ส าหรับครูที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
แก้นักเรียนในชั้นเรียนนั้น ครูควรมีทักษะและความรู้ดังนี้ 
 1.ตระหนักในศักยภาพของการใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนแต่ละวิชา 
 2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์และประยุกต์อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องได้ รวมทั้งรู้จักการดูแลรักษา 
 3.สามารถใช้ประโยชน์จากซอฟแวร์ และรู้จักแหล่งที่สามารถแสวงหาซอฟแวร์ใหม่ ๆ และ
แหล่งความรู้ใหม่ ๆ 
 4. มีทักษะในการเลือกซอฟแวร์ 
 5. มีทักษะในการบริหารชั้นเรียน รู้จักประยุกต์เครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือใช้ในบทเรียน 
สามารถให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถจัดกลุ่มผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 
 6.ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลักสูตร และการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้า
มาเก่ียวข้อง 
 7. มีความเข้าใจสามารถอภิปรายถึงผลกระทบต่อสังคมของเทคโนโลยีสารสนเทศ41 
 สรุปว่าความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ มีความเก่ียวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
คอมพิวเตอร์ทั้งในเรื่องของการเลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับกิจกรรมและการท างาน ความรู้
เกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆ ที่สามารถน ามาใช้ในงานด้านเอกสาร  การวิเคราะห์  การน าเสนอผลงาน 
เป็นต้น รวมถึงความรู้เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน การใช้โปรแกรมในการสร้างสื่อและการน าสื่อมา

                                                           
40ภิญโญ เต่งภู่ , “การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ของครูอาชีวศึกษา สังกัด

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวะ ภาคกลาง 1 ”, ปริญญานิพนธ์ ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี สารสนเทศ ,  (กรุงเทพมหานคร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี, 2549), หน้า 20-21. 

41วรรณี หวังกิตติพร , “การศึกษาความต้องการความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ในด้าน
เทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ”, สาร
นิพนธ์ กศ.ม.  เทคโนโลยีการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร  : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒประสานมิตร, 2550), หน้า 21. 
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ใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนั้น ผู้ใช้ต้องมีความรู้ความสามารถ ตลอดจนการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่อง  
ต่าง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพ่ือพัฒนาตนให้มีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ตลอดจน
สามารถน าคอมพิวเตอร์ มาใช้งานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับกิจกรรมและผู้เรียน หากบุคคลากร
ครูท่านใดไม่มีความรู้พื้นฐานหรือไม่มีประสบการณ์ในการใช้งานคอมพิวเตอร์มาก่อน ก็อาจจะมา
สนใจที่จะเริ่มใช้คอมพิวเตอร์หรือผู้ที่มีความรู้อยู่บ้างแล้วจะมีความสนใจในการใช้คอมพิวเตอร์
มากกว่า เพราะตนเองมีความพร้อมในด้านความรู้และอาจจะมีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์       

 2.3.7  การสืบค้นข้อมูล (Search Engine) 
2.3.7.1 ความหมายของการสืบค้นข้อมูล 
การสืบค้นข้อมูล (Search Engine) คือ ซอฟแวร์ที่มีไว้ส าหรับค้นหาสิ่งต่างๆโดย  

Search Engine ที่ใช้งานบนเว็บเรียกว่า  Web Search Engine ซึ่งท าให้เราสามารถค้นหาข้อมูล  
ทั้งเว็บเพจ รูปภาพ หรือไฟล์ได้มากมาย ตัว  Search Engine จะมีฐานข้อมูลส าหรับเก็บข้อมูลที่อยู่
บนเว็บเอาไว้ โดยเมื่อใส่คีย์เวิร์ดลงไป ระบบก็จะไปค้นหาข้อมูลที่เก่ียวข้องจากฐานข้อมูลที่มีอยู่และ
น ามาแสดงผลให้เรา42 

2.3.7.2 วิธีการสืบค้นข้อมูล 
การค้นหาข้อมูล Search Engine สามารถกระท าได้หลายวิธีดังนี้  
1. ค้นหาจาก  URL เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลโดยการใส่ค า  (Keywords) หรือ

ข้อความ ลงไป Search Engine จะเริ่มค้นหาค าที่ใส่ลงไปนั้นจากที่อยู่ของ  URL ของเว็บไซต์ต่าง  ๆ 
เช่น ต้องการค้นหาค าว่า “Travel” ระบบจะกระท าการค้นหาซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นเว็บไซต์ที่มี  URL เป็น 
www.Travel.com อยู่ในล าดับต้น ๆ แต่ก็อาจจะมีค าที่ค้นหาไม่พบเหมือนกัน  

2. ค้นหาจากค าที่อยู่ในไตเติ้ล  (Title) ของเว็บไซต์ที่เป็นประโยค  หรือกลุ่มค าที่อยู่
ทางด้านบนขอบด้านซ้ายของบราวเซอร์ 

3. การค้นหาจากส่วนที่อธิบายเว็บไซต์  ส าหรับการแสดงค าอธิบายบอกลักษณะ  
หรือเนื้อหาของ  site ที่ท า โดย Search Engine แต่ละตัวก็จะมีกระบวนการที่แตกต่างในการ  แสดง
ค าอธิบายของ  site ส่วนหนึ่งที่จะน ามาจากค าสั่ง  Tag ที่มีอยู่ในเอกสาร  HTML ซ่ึง เรียกว่า METE 
Description Tag โดยค าสั่งนี้จะเป็นตัวบอก  หรืออธิบายว่า  site นั้น ๆ ท างาน เกี่ยวกับอะไรบ้าง  มี
อะไรบ้าง ซึ่งตรงส่วนนี้จะไม่ปรากฏที่หน้าเว็บเพจ แต่สามารถดูได้จาก  Source Code ของเอกสาร 

                                                           
42

 ณัฐพร มักอุดมลาภ,  “คู่มือเรียนรู้และใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น ”, (นนทบุรี : ไอดีซี 
พรีเมียร์, 2554), หน้า 134. 
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HTML ซึ่งแหล่ง Search Engine จะใช้พวก Robots หรือ Spiders ในการส ารวจในไซต์  ต่าง ๆ มา
แสดงผล  

4. การค้นหาจากค าสั่ง  Keyword การค้นหาจากค าสั่ง  Keyword ก็เป็นการค้นหา  
จากค าหลักท่ีระบุไว้  ในส่วนของเอกสาร  HTML โดยตัว Search Engine ส่วนหนึ่ง จะน ามาจาก 
ค าสั่ง Tag ที่มีอยู่ในเอกสาร  HTML ซึ่งเรียกว่า META Keyword Tag โดยค าสั่งนี้ จะบอกหรือ 
อธิบายว่าในไซต์นั้น ๆ ท างานเก่ียวกับอะไร43  

2.3.7.3 วิธีการค้นหาข้อมูลด้วยsearch engine ที่ท าให้ค้นหาข้อมูลให้ง่ายขึ้น  
วิธีการหลายวิธีและหลายเทคนิคในการค้นหาข้อมูลที่ให้ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล ที่ด ีเพียงแต่เวลาเรา Search ข้อมูล เราต้องรู้จักใช้  ให้ถูกต้อง จะได้ข้อมูลอย่างรวดเร็ว
และตรง ตามท่ีต้องการมากที่สุด อาจจะกระท าโดย  

1. การบีบประเด็นให้แคบลง  เนื่องจากจ านวนข้อมูลที่มีมาก  เพ่ิมข้ึนจ านวนไม่น้อย  
ท าให้การค้นหาที่ได้ก็มีมาก  เราควรท าการค้นหาโดยทั่ว ๆ  ไปก่อน เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการค้นหา  
ต่อจากนั้นค่อยระบ ุหรือใส่ option เพ่ิมเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการลงไป เพ่ือบีบประเด็นให้  ครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น  

2. ใช้ advanced searchเพ่ือช่วยในการค้นหาข้อมูล  ในsearch engine ต่าง ๆ ใน 
ปัจจุบันจะมีการแทรก option ต่าง ๆ เข้าไปเช่น “Advanced Option” หรือ “Power Search”44  
  2.3.7.4 การค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต ์www.Google.com  

Google เป็นเว็บไซต์ฐานข้อมูลที่ใหญ่มากที่สุดของโลก  ในอดีตเป็นบริษัทที่
ด าเนินการ  ด้านฐานข้อมูลเพื่อให้บริการแก่เว็บไซต์ค้นหาอ่ืน  ๆ ปัจจุบันได้เปิดเว็บไซต์ค้นหาเอง    
ด้วยฐานข้อมูลมากกว่า  สามพันล้านเว็บไซต์และเพ่ิมข้ึนเรื่อย  ๆ ทุกวัน ที่เหนือกว่าบริการรายอื่น  ๆ 
คือ เป็นเว็บไซต์ที่สนับสนุนภาษาต่าง  ๆ มากกว่า 80 ภาษาท่ัวโลก  (รวมทั้งภาษาไทย ) และมีเครื่อง
server ให้บริการในส่วนต่าง ๆ ของโลกมากถึง 36 ประเภท (รวมทั้งในประเทศไทย)  

เมื่อเราเปิด  Browser `และพิมพ์ URL : www.google.com ลงไป ด้วยระบบ
ตรวจสอบ  ภาษาของเว็บไซต์  Google เมื่อพบว่าเราใช้บราวเซอร์บนวินโดว์ภาษาไทยจะสวิทซ์
เป้าหมาย มายัง www.google.co.th โดยอัตโนมัติ  การบริการค้นหาของ  Google แยกฐานข้อมูล
ออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ เว็บ , รูปภาพ , กลุ่มข่าว และสาระบบเว็ปดังมีรายละเอียด ดังนี้  

                                                           
43อุไร ทองหัวไผ่ , “ระบบค้นคืนสารสนเทศ ”, (กรุงเทพมหานคร :  ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัย

รามค าแหง, 2554), หน้า 202. 

44เรื่องเดียวกัน, หน้า 215. 

http://library.lib.ru.ac.th/search~S0*thx?/X%7b707%7d%7b720%7d%7b698%7d%7b698%7d%7b676%7d%7b745%7d%7b697%7d%7b676%7d%7b727%7d%7b697%7d%7b714%7d%7b722%7d%7b707%7d%7b714%7d%7b697%7d%7b736%7d%7b695%7d%7b712%7d&SORT=R/X%7b707%7d%7b720%7d%7b698%7d%7b698%7d%7b676%7d%7b745%7d%7b697%7d%7b676%7d%7b727%7d%7b697%7d%7b714%7d%7b722%7d%7b707%7d%7b714%7d%7b697%7d%7b736%7d%7b695%7d%7b712%7d&SORT=R&SUBKEY=%C3%D0%BA%BA%A4%E9%B9%A4%D7%B9%CA%D2%C3%CA%B9%E0%B7%C8/1%2C16%2C16%2CB/frameset&FF=X%7b707%7d%7b720%7d%7b698%7d%7b698%7d%7b676%7d%7b745%7d%7b697%7d%7b676%7d%7b727%7d%7b697%7d%7b714%7d%7b722%7d%7b707%7d%7b714%7d%7b697%7d%7b736%7d%7b695%7d%7b712%7d&SORT=R&2%2C2%2C
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1. เว็บ : เป็นการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่าง  ๆ ทั่วโลก การค้นหาแบบเจาะลึก  
เกี่ยวกับเว็บ สามารถระบุรายละเอียดต่าง ๆ ได้ เพ่ือให้สามารถค้นหาได้ในวงจ ากัด  เช่น การ ก าหนด
ค าหลักที่ต้องการ  ค าท่ีคล้ายคลึง  และค าที่ไม่ต้องการให้ปรากฏอยู่ด้วย , ก าหนดเฉพาะ  ภาษา, ชนิด
ของไฟล์ (html ,word) ช่วงระยะเวลาที่เอกสารนั้นสร้างข้ึน หรือ จากโดเมน เว็บไซต์ชื่ออะไร เป็นต้น  

2. รูปภาพ : เป็นการค้นหารูปภาพหลากหลาย  Format จากเว็บไซต์ต่าง  ๆ ทั่วโลก 
การค้นหาภาพเพ่ือให้สามารถค้นหาได้รวดเร็วควรใช้การค้นหาภาพระดับสูง  เพราะสามารถระบุชื่อ
หรือบางส่วนของชื่อ  ชนิดรูปภาพเป็นไฟล์ฟอร์แมตใด  (JPG, GIF, PNG) ชนิดของสี (Black/White, 
Grayscale, Color) ชื่อของโดเมนที่คาดว่าจ่าจะมีภาพนั้น ๆ  

3. กลุ่มข่าว : เป็นการค้นหาเรื่องราวที่น่าสนใจจากกลุ่มข่าวต่าง ๆ  เว็บไซต์ที่เป็น
กลุ่มข่าวนั้นโดยปกติจะมีการแบ่งแยกเป็นหมวดหมู่ที่น่าสนใจอยู่แล้ว  ผู้ใช้สามารถคลิกท่ีชื่อ  กลุ่มข่าว
ที่สนใจได้ทันที  แต่บางทีผู้ใช้อาจจะไม่แน่ใจว่าเรื่องที่สนใจนั้นอยู่ในกลุ่มข่าวใด  ผู้ใช้ สามารถใช้การ
ค้นหาแบบพิเศษเป็น การค้นหากลุ่มข่าวแบบระบุรายละเอียด  โดยระบุข้อความ  ที่ต้องการค้นหาจาก
กลุ่มข่าวด้วยค า  หรือบางส่วนของข้อความ  เช่นเดียวกับการค้นหาเว็บเพจ  แต่สามารถคัดเลือกเอา
เฉพาะค าท่ีปรากฏในกลุ่มข่าว  ผู้เขียน หมายเลขข้อความ  ภาษาท่ีใช้ รวมทั้งช่วงระยะเวลาตามท่ี
ต้องการได้ด้วย  

4 .สารระบบเว็บ : การค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่แยกออกเป็นหมวดหมู่45  
  สรุปได้ว่า การสืบค้นข้อมูล คือ ซอฟแวร์ที่มีไว้ส าหรับค้นหาสิ่งต่าง ๆ  บนเว็ป ซึ่งจะมี
ฐานข้อมูลส าหรับเก็บข้อมูลที่อยู่บนเว็ปเอาไว้ซึ่งท าให้เราสามารถค้นหาข้อมูล ทั้งเว็บเพจ รูปภาพ 
หรือไฟล์ได้  
 
2.4  ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 
  พฤติกรรม คือ การกระท าของมนุษย์ทั้งด้านกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม โดยรู้ส านึก 
หรือไม่รู้ส านึก ทั้งท่ีสังเกตได้และไม่อาจสังเกตได้  

2.4.1 ประเภทของพฤติกรรม 
 ในการศึกษาพฤติกรรมได้มีผู้แบ่งพฤติกรรมไว้ต่าง ๆ คือ  สงวน สุทธิเลิศอรุณ  ได้แบ่ง
พฤติกรรมเป็น 2  ประเภท  ดังนี้ 
  1.พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) เป็นพฤติกรรมที่ผู้อ่ืนสังเกตได้ โดยใช้ประสาท
สัมผัส หรือใช้เครื่องมือ พฤติกรรมภายนอกยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท  

                                                           
45

 เรื่องเดียวกัน, หน้า 216 – 218. 
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  1.1 พฤติกรรมภายนอก ที่ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือในการสังเกตคือ พฤติกรรมที่
สามารถสังเกตได้ง่าย เช่นการเคลื่อนไหวของแขน ขา การเต้นของหัวใจ เป็นต้น เรียกว่า พฤติกรรม
โมลาร์ (Molar Behavior) 
  1.2 พฤติกรรมภายนอก ที่ต้องอาศัยเครื่องมือในการสังเกตคือ พฤติกรรมที่เราไม่
สามารถเห็นด้วยตาเปล่า เช่น การท างานของคลื่นสมองจะต้องใช้เครื่องมือวัด พฤติกรรมประเภทนี้
เรียกว่า พฤติกรรมโมเลกุล (Molecular Behavior) 
 2. พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ได้แก่ พฤติกรรมที่เจ้าตัวเท่านั้น รับรู้ เช่น การได้
ยิน การเข้าใจ การรู้สึกหิว ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ถือว่าเป็นพฤติกรรมภายในมี 4 ลักษณะ 
  2.1 พฤติกรรมที่เป็นความรู้สึกจากการสัมผัส ( Sensisive) เช่น การเห็น การได้ยิน 
การได้กลิ่น  การรู้รส การสัมผัส และการมีความสุขใจ เป็นต้น 
  2.2 พฤติกรรมที่เป็นการเข้าใจหรือตีความ ( Interpreting) เช่น เมื่อเรามองตาเพ่ือน
ก็เข้าใจเพ่ือนได้   
  2.3 พฤติกรรมที่เป็นความจ า( Remembering) เช่น เมื่อมีเสียงโทรศัพท์เรียกเข้ามา
เราอาจจะจ าเสียงของเพ่ือนได ้
  2.4 พฤติกรรมที่เป็นความคิด ( Thinking) การคิดมีหลายชนิด อาจเป็นความคิด
สร้างสรรค์ หรือการคิดหาเหตุผลก็เป็นได้อย่างไรก็ตามในทางพุทธศาสนา ได้จ าแนกพฤติกรรมของ
มนุษย์ เป็น 3 ประเภท คือ 

2.4.1 กายกรรม เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกทางร่างกาย ทั้งทางตรงและ 
ทางอ้อม ทางตรงเช่น การเดิน ยืน นั่ง และการแสดงภาษาทางกาย (ยักค้ิว หลิ่วตา) ทางอ้อมเช่น การ
ยิ้มและกล่าวทักทายเพ่ือนด้วยลีลาต่าง ๆ 

2.4.2 ทางวจีกรรม เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกทางวาจา ทั้งทางตรงและ 
ทางอ้อม ทางตรงเช่น การพูด การเจรจา ทางอ้อมเช่น เช่นพูดพร้อมจับมือ หรือแสดงความเป็นมิตร 

2.4.3 ทางมโนกรรม เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกถึงระดับจิตใจ ทั้งทางตรง 
และทางอ้อม ทางตรง เช่น การมีจิตเป็นสมาธิ การมีน้ าใจ ทางอ้อม เช่น การคิดถึงเพ่ือนก็โทรศัพท์ 

หรือไปพบพร้อมมีของฝากที่ถูกใจเพื่อน เป็นต้น46
 

                                                           
46 สงวน สุทธิเลิศอรุณ , “พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาคน” , (กรุงเทพมหานคร : อักษรา

พิพัฒน์, 2545), หน้า 5 - 6. 
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 สรุปได้ว่าพฤติกรรม คือ การกระท าของมนุษย์ทั้งด้านกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม    

ซึ่งแบ่งเป็น พฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมภายใน พฤติกรรมที่เป็นความคิด โดยรู้ส านึก หรือไม่รู้

ส านึก ทั้งท่ีสังเกตได้และไม่อาจสังเกตได้ 

 
2.5   ทฤษฎีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  

2.5.1  ความหมายของคอมพิวเตอร์ 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ ไว้ว่า 

คอมพิวเตอร์คือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ท าหน้าที่เหมือนสมองกล ใช้ส าหรับแก้ปัญหา  
ต่าง ๆ ทั้งที่ง่ายและซับซ้อน โดยวิธีทางคณิตศาสตร์ 

ถ้าจะกล่าวถึงความหมายและลักษณะการท างานของคอมพิวเตอร์แล้ว อาจกล่าวได้ว่า 
“คอมพิวเตอร์” เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าว่า “Computer” ซึ่งหมายถึงการนับ การค านวณหรือ
เครื่องค านวณ47 นอกจากนี้นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของค าว่า “คอมพิวเตอร์” ไว้อย่าง
สอดคล้องกันว่า คอมพิวเตอร์หมายถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรับโปรแกรม
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการค านวณ การประมวลข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ตัวเลข กราฟิก และสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ( Data Progessing) ซึ่งมีข้ันตอนการท างานอย่างเป็นระบบ โดยการรับ
ข้อมูล ( Input) ประมวลข้อมูล( Process) ตามค าสั่งที่ก าหนดไว้ เพื่อเป็นผลลัพธ์ออกมา( Out put)  
และจัดเก็บผลนั้นเพื่อใช้งานต่อไป  ซึ่งเป็นการท างานภายใต้การควบคุมของค าสั่งที่เก็บบันทึกอยู่ใน
หน่วยความจ ายังรวมถึงความสามารถในการสื่อสาร  เคลื่อนย้ายข้อมูล ซึ่งอาจจะส่งผ่านถ่ายทอด
ข้อมูลและค าสั่งที่เก็บเอาไว้นั้นไปมาได้ และสามารถถ่ายทอดผลลัพธ์ ที่ประมวลผลแล้วออกทาง
หน้าจอภาพและเครื่องพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า 48 นอกจากนี้คอมพิวเตอร์หมายรวมถึงเครื่อง

                                                           
47 งามนิจ อาจอินทร์, “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ”, (ขอนแก่น :

ขอนแก่นการพิมพ์, 2542), หน้า 1. 
48กิดานันท์ มลิทอง, “เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม”, (กรุงเทพมหานคร :จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย , 2548), หน้า 21. 
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ค านวณที่เป็นเครื่องไฟฟ้า เครื่องที่เป็นกลไก  หรืออุปกรณ์ทางไฟฟ้า ( Electronic Device) ซึ่งมี
หน้าที่แตกต่างไปจากจากอุปกรณ์ท่ีใช้ในค านวณท่ัวไป49  

สรุปได้ว่าคอมพิวเตอร์หมายถึง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบการท างานอย่างเป็น
ขั้นตอน สามารถป้อนข้อมูลหรือรับข้อมูลที่มีลักษณะเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญญาลักษณ์ และใช้
โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้นในการประมวลผลหรือค านวณผลต่างๆ ออกมาทางหน้าจอ
และเครื่องพิมพ์ 

2.5.2 ลักษณะการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์  
ในการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้สารสนเทศขึ้นมาจะประกอบไปด้วย

กระบวนการ 4 ขั้นตอนคือ   
1. การรับข้อมูล ( Input Operation) เป็นการท างานข้ันแรกของคอมพิวเตอร์ โดย

รับข้อมูลเข้ามา ข้อมูลนี้อาจอยู่ในรูปแบบของตัวเลข ข้อความ ภาพ เสียง ที่ยังไม่มีการจัดการให้เป็น
ระเบียบ ผู้ใช้จะป้อนข้อมูลผ่านอุปกรณ์รับข้อมูล เช่น ตัวอักษรผ่านคีย์บอร์ด หรือเสียงผ่านไมโครโฟน 
ข้อมูลจะถูกแปลงให้เป็นรูปแบบที่ประมวลได้ด้วยคอมพิวเตอร์ 

2. การประมวล (Processing Operation) เมื่อรับข้อมูลเข้ามาแล้ว ข้อมูลนั้นจะถูก
จัดด าเนินการเพ่ือการประมวลผลหรือแปลงให้เป็นสารสนเทศ (เช่น ข้อความหรือผลรวม) ตัวอย่าง
ตัวเลขจะถูกบวกหรือลบ เพ่ือเป็นผลลัพธ์ในการคิดค านวณ 

3. การส่งออก (Output Operation)  เมื่อได้สารสนเทศจากการประมวลผลแล้วจะ
มีการส่งสารสนเทศนั้นออกไป เพื่อการใช้งานในด้านต่าง ๆ เช่น การดูผลลัพธ์บนจอคอมพิวเตอร์ การ
พิมพ์ผลลัพธ์ด้วยเครื่องพิมพ์ หรือการแสดงเสียงออกทางล าโพง ฯลฯ 

4. การจัดเก็บในหน่วยเก็บรอง ( Secondary-Storage Operation) ข้อมูลและ
สารสนเทศที่ได้มานั้น นอกจากเก็บไว้ในฮาร์ดดิสของคอมพิวเตอร์แล้ว ยังสามารถจัดเก็บส ารองไว้ใน
หน่วยเก็บรอง เช่น แผ่นดิสเก็ตต์  และแผ่นซีดีได้ 50 

สรุปได้ว่า ลักษณะการท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้สารสนเทศ

ประกอบด้วย การรับข้อมูล การประมวล การส่งออก การจัดเก็บในหน่วยเก็บรอง  
                                                           

49วชิราพร พุ่มบานเย็น  อ้างใน ธิราลักษณ์ ธีรวัจณนาภา,  “เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ : ตรงตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ”, (กรุงเทพมหานคร : ซอฟท์เพรส,  2545),
หน้า 73. 

50กิดานันท์ มลิทอง,  “เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม ” , (กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2548), หน้า 21. 
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2.6  ปรัชญาและแนวคิดทฤษฎีในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
การวิจัยคุณภาพได้รับอิทธิพลจากปรัชญาและแนวคิดทฤษฎีซึ่งมีผลท าให้รูปแบบการท าวิจัย

และประเด็นการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ซึ่งในท่ีนี้จะกล่าวถึงปรัชญาและแนวคิดทฤษฎี 4 แบบ ดังนี้ 
2.6.1 ปรากฏการณ์วิทยา  (Phenomenology) 
ชาย โพธิสิตาอ้างจาก Becker (1992 : 7) ว่านิยามปรากฏการณ์สั้น ๆ แต่มีนัยเชิงวิชาการ

วิจัยว่า “เป็นการศึกษาสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน จากทัศนะของผู้ที่ได้รับประสบการณ์นั้น
โดยตรง” Cohen (2000 : 3) กล่าวว่า “การวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยามักจะใช้ส าหรับตอบค าถาม
เกี่ยวกับความหมาย การวิจัยแบบนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับท าความเข้าใจประสบการณ์ในชีวิต 
ตามความเข้าใจของคนผู้ได้ประสบกับสิ่งนั้นมาด้วยตนเอง”  

ถึงแม้ว่าประสบการณ์ชีวิตประจ าวันของปัจเจกบุคคลจะเป็นวัตถุดิบส าคัญในการวิจัยแนว
ปรากฏการณ์วิทยา แต่จุดหมายส าคัญของการวิจัยก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่ตัวประสบการณ์ชีวิต หากมุ่งไปที่
การท าความเข้าใจว่า ปัจเจกบุคคลสร้างความหมายให้กับประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันของเขา
อย่างไร และการกระท า (พฤติกรรม) ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันมีความหมายส าหรับผู้เป็นเจ้าของการ
กระท านั้นอย่างไร ปรากฏการวิทยาถือว่า ถ้าเราอยากเข้าใจว่าท าไมคนเราจึงท าสิ่งเหล่านี้ หรือท าไม
คนเราจึงท าอย่างที่เขาท ากัน เราจ าเป็นจะต้องจะต้องเข้าใจก่อนว่า คนให้ความหมายต่อสิ่งต่าง ๆ 
อย่างไร และให้ความหมายการกระท าของตัวเองในเรื่องนั้น ๆ อย่างไร ดังนั้น ความหมายจึงเป็น
เป้าหมายส าคัญของการวิจัย การวิเคราะห์แนวปรากฏการณ์วิทยาคือการตีความ( Interpretion) เพ่ือ
ค้นหาความหมายหรือค าอธิบายของสิ่งที่ถูกศึกษา จากทัศนะของผู้กระท า(Rice and Ezzy,1999)     
 2.6.2 คตินิยมแนวการสร้าง และคตินิยมแนวการตีความ (Constructionism and 
Interpretivism) แนวคิดเช่นนี่รู้จักกันในนาม “คตินิยมแนวการสร้างเชิงสังคม” หรือ social 
constructionism (Schwandt.1994) คตินิยมแนวการสร้างเชิงสังคมมุ่งท าความเข้าใจ การกระท า
ทางสังคมที่เกิดขึ้น ถูกกระท าซ้ าและเป็นสิ่งที่ยอมรับร่วมกันภายใต้สถานการณ์และบริบทอย่างใด
อย่างหนึ่งได้อย่างไร แนวคิดนี้ถือว่า การกระท าทางสังคมแต่ละอย่าง (เช่น การให้ของขวัญแก่คนที่รัก
นับถือในโอกาสพิเศษ) เป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความหมายอะไรบางอย่าง ซึ่งซ่อนอยู่เบื้องหลังการ
กระท านั้น แต่ความหมายกับสัญลักษณ์ก็ไม่จ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์กันแบบตรงไปตรงมา นั่นคือ 
การกระท าอย่างหนึ่ง แต่ความหมายของมันอาจเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ เช่นการ
หัวเราะ ซึ่งปกติหมายถึงการมีความรู้สึกขบขันหรือเป็นสุข แต่ในบางบริบท การหัวเราะอาจหมายถึง
การเยาะเย้ยให้อีกฝ่ายหนึ่งได้อายก็ได้ 
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คตินิยมแนวการสร้างเชิงสังคมสอดคล้องกับคตินิยมแนวการตีความ  (Interpretivism) ซึ่งให้
ความส าคัญอย่างมากกับการตีความ เพื่อเข้าใจความหมายของพฤติกรรมหรือปรากฏการณ์ที่ศึกษาว่า
มนุษย์เราสร้างความหมายให้ปรากฏการณ์ที่ตนประสบ และตีความสิ่งต่างๆในชีวิตประจ าวัน คตินิยม
แนวการตีความถือว่าความหมายนั้นขึ้นอยู่กับบริบท ซึ่งรวมถึงบริบททางสังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆด้วย ดังนั้นในการวิจัยนักวิจัยจะต้องให้ความส าคัญแก่บริบทของการกระท าหรือ
ปรากฏการณ์ที่ศึกษาอย่างเพียงพอ จึงจะสามารถเข้าใจความหมายของสิ่งนั้นอย่างสมบูรณ์ได้ 
 2.6.3 ทฤษฎีวิพากษ์(Critical Theories)  
  ทฤษฎีวิพากษ์มีลักษณะส าคัญดังนี้ 
  2.6.3.1 ปฏิเสธจุดยืนของกระบวนทัศน์ปฏิฐานนิยมในการวิจัยทางสังคมศาสตร์
โดยเฉพาะในเรื่องของค่านิยม  (value) ในการวิจัย แนวคิดทฤษฏีวิพากษ์ไม่ยอมรับว่าความจริง/
ความรู้ต้องเป็นภววิสัยและปราศจากค่านิยม แต่เห็นว่าค่านิยมนั้นเป็นสิ่งที่แยกไม่ออกจากการวิจัยอยู่
แล้ว เพราะในเบื้องต้นเพียงหัวข้อหรือปัญหาที่นักวิจัยเลือกมาศึกษา  ก็สะท้อนค่านิยมและความสนใจ
ส่วนตัว (เช่น  ภูมิหลังทาง ทฤษฎีหรือทัศนะเก่ียวกับนโยบายทางสังคมและการเมือง เป็นต้น ) ของ
นักวิจัยอยู่แล้ว ประการต่อมา วิธีด าเนินการในการค้นคว้าวิจัยตลอดถึงการวิเคราะห์ข้อมูลก็ใช่ว่าจะ
ปราศจากค่านิยมเลยเสียทีเดียว เพราะข้อมูลที่นักวิจัยหามาเพ่ือตอบค าถามในการวิจัยก็ดี วิธีการ
วิเคราะห์ที่ใช้ก็ดี ล้วนแต่ได้รับอิทธิพลจากมุมมองทางทฤษฎี ที่นักวิจัยใช้ในการวิจัยทั้งนั้น ไม่โดยตรง
ก็โดยอ้อม ทั้งนี้ก็เพราะว่า ทฤษฏีก็เหมือนกับแว่นตาที่มีสี ซึ่งย่อมจะท าให้ผู้ใช้มองเห็นทุกสิ่งเป็นสี
เดียวกันกับแว่น การศึกษาวิจัยที่เป็นภววิสัยและปราศจากค่านิยมอย่างสิ้นเชิงนั้น เป็นไปได้ก็เพียงแต่
ในอุดมคติหรือเฉพาะในทางทฤษฏีเท่านั้นในทางปฏิบัติแล้วยากท่ีจะเป็นไปได้ (Guba,1990) 
  2.6.3.2 ถือว่าการวิจัย และความรู้ที่ได้ต้องเป็นไปเพ่ือการปลดปล่อยมนุษย์ 
(human emancipation) โดยเฉพาะมนุษย์ที่ถูกกดขี่หรือผู้อยู่ในฐานะท่ีด้อยกว่าให้หลุดพ้นจาก
ปัญหา  หรือเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมของมนุษยชาติ จากสภาพที่ไม่พึงปรารถนา 
เช่น จากสภาพที่ไม่ยุติธรรมและไม่เสมอภาค ไปสู่สภาพที่ยุติธรรมและเสมอภาค  ส าหรับนักคิดทฤษฎี
วิพากษ์ สิ่งนี้คือเป้าหมายของการวิจัยโดยตรง เพราะความรู้ที่ปราศจากค่านิยมหรือปราศจากการชี้น า
ในทางท่ีถูกต้อง ไม่ถือว่าเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ในทัศนะของทฤษฎีนี้ (Holloway,1997)  

2.6.4 คตินิยมหลังแนวสมัยใหม่ (Postmodernism) 
  เช่นเดียวกับทฤษฎีวิพากษ์ คตินิยมตามแนวสมัยใหม่ ไม่ได้หมายถึงแนวคิดหรือ
ทฤษฎีอันใดอันหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นชื่อใช้เรียนบรรดาแนวคิดซึ่งวิพากษ์และแย้งวาทกรรม ความรู้ 
และวิธีวิทยาของแนวคตินิยมสมัยใหม่  (modernism) ชนิดที่เรียนกว่าเป็นคนละขั้วก็ว่าได้
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(Schwandt,2001) นักคิดคตินิยมแนวสมัยใหม่เสนอแนวคิดใหม่หลายประเด็น โดยอ้างเหตุผลทาง 
ภววิทยาและญาณวิทยา ซึ่งแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับภววิทยาและญาณวิทยาของคตินิยมแนวใหม่      
ซึ่งมีปฏิฐานนิยมเป็นฐานส าคัญ เหตุผลส าคัญคือการวิพากษ์และแย้งวาทกรรมแบบคตินิยมแนว
สมัยใหม่นั้น นักคิดคตินิยมหลังแนวสมัยใหม่อ้างว่า เป็นเพราะความรู้และวิธีการที่สร้างขึ้นและสั่งสม
กันมาภายใต้กระแสคตินิยมแนวสมัยใหม่นั้นไม่สอดคล้องกับโลกแห่งความเป็นจริง และยุคสมัยได้
เปลี่ยนแปลงไปแล้ว ท าให้ความรู้และศาสตร์แบบเดิมล้าสมัย จึงจ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนด้วย51 
  นักคิดคตินิยมหลังแนวสมัยแนวสมัยใหม่ตรวจสอบ วิพากษ์ และโจมตีวาทกรรมคติ
นิยมแนวสมัยใหม่ในทุกด้าน สิ่งที่นักคิดกลุ่มนี้ปฏิเสธโดยสิ้นเชิงคือคตินิยมวิทยาศาสตร์แบบสุดขั้ว 
พร้อมด้วยจุดยืนทางภววิทยา ญาณวิทยา และวิธีวิทยาแบบปฏิฐานนิยม อันเป็นหัวใจส าคัญของคติ
นิยมแนวสมัยใหม่ แนวคิดคตินิยมหลังแนวสมัยใหม่เห็นว่า ระบบการคิดและทฤษฎีของคตินิยม
แนวคิดสมัยใหม่นั้นซ่อนไว้ซึ่งสิ่งขัดแย้งกัน มากมาย คลุมเครือ และเป็นเครื่องมือที่น าไปสู่อ านาจเพื่อ
การควบคุม คตินิยมแนวสมัยใหม่ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงของโลก เหนือสิ่งอ่ืนใด แนวคิดคตินิยม
หลังแนวสมัยใหม่ปฏิเสธหลักส าคัญ  4  ประการของกระบวนการพุทธิปัญญา อันเป็นหัวใจส าคัญของ
คตินิยมแนวสมัยใหม ่(Schwandt,2001) คือ 
  2.6.4.1 ความเชื่อว่ามนุษย์มีธรรมชาติเป็นผู้มีเหตุมีผล และเป็นอิสระ 
  2.6.4.2 ความเชื่อว่าความจริง/ความรู้ที่แท้จริง ต้องเป็นสิ่งที่มีพ้ืนฐานเชิงประจักษ์
รองรับ (foundtionalist epistemology) 
  2.6.4.3 ความสามารถในการใช้เหตุผลเป็นธรรมชาติสากลของมนุษย์  
  2.6.5.4 ความเชื่อม่ันว่า ความเจริญก้าวหน้าของสังคมและศีลธรรมจะเกิดขึ้นได้จาก
การน าเอาทฤษฎีวิทยาศาสตร์สังคม  (social scientific theories) มาใช้กับเรื่องทางศิลปะและ
สถาบันทางสังคม(เช่น กฎหมาย ครอบครัว และการศึกษา เป็นต้น) อย่างมีเหตุผล52 
 
2.7 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

                                                           
51จันทนี เจริญศรี,  “โพสต์โมเดิร์นกับสังคมวิทยา ”, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์วิภาษา,  

2545), หน้า 35.  
52 ชาย โพธิสิตา, “ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ ”, (กรุงเทพมหานคร : 

อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2556), หน้า 77 – 89 . 
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 2.7.1 ความหมาย 
 John W. Creswell (1998:15) กล่าวว่า การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นกระบวนการค้นคว้า
เพ่ือหาความเข้าใจบนพ้ืนฐานของระเบียบวิธีอันมีลักษณะเฉพาะที่มุ่งการค้นหาประเด็นปัญหาทาง
สังคม หรือปัญหาของมนุษย์ ในกระบวนการนี้ นักวิจัยสร้างภาพหรือข้อมูลที่ซับซ้อน เป็นองค์รวม 
วิเคราะห์ข้อความ รายงานทัศนะของผู้ให้ข้อมูลอย่างละเอียด และด าเนินการศึกษาในสถานการณ์ที่
เป็นธรรมชาติ  
 Rice and Ezzy(1999:1) มองการวิจัยคุณภาพว่าเป็นการวิจัยที่ให้ความส าคัญแก่การ
ตีความหมาย มุ่งท าความเข้าใจกระบวนการสร้างและธ ารงไว้ซึ่งความหมาย ที่สลับซับซ้อนและ
ละเอียดอ่อน จุดมุ่งหมายของการวิจัยแบบนี้ อยู่ที่การกรองเอาข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์หรือการ
กระท า โดยคงไว้ซึ่งบริบทของเหตุการณ์หรือการกระท าเหล่านั้นและท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนาที่ให้รายละเอียดเป็นบูรณาการ(คือ เชื่อมโยงเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เข้าในระบบ
ความหมายและแบบแผนทั้งหมด) อย่างไรก็ตาม เราไม่อาจกล่าวว่าการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นทฤษฎี
หรือเป็นเทคนิคที่ใช้ได้ตลอดกาล ตรงกันข้าม การวิจัยเชิงคุณภาพน าเอาแนวคิดทฤษฎีหลากหลายมา
ใช้ในการศึกษา เช่น ทฤษฎีปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology), ทฤษฏีปฏิสังสรรค์เชิงสัญลักษณ์ 
(Symbolic Interactionism) ทฤษฏีว่าด้วยการศึกษาวัฒนธรรม (Cultural Studies), จิตวิทยา 
(Psychology) และทฤษฏีสตรีนิยม (Feminism)  นอกจากนี้ยังน าเอาวิธีการเก็บข้อมูลหลายอย่าง  
มาใช้ เช่น การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์เชิงพรรณนา วิธีการเชิงชาติพันธ์วรรณนาและวิธีการสนทนา
กลุ่ม เป็นต้น 
 Lincoin and Guba(1985) เสนอว่าการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเหมาะที่จะด าเนินการ
ภายใต้กระบวนทัศน์ที่เรียกว่า กระบวนทัศน์เชิงธรรมชาติ (naturalistic paradigm)และการและการ
วิจัยที่ใช้กระบวนทัศน์นี้เรียกว่า การวิจัยเชิงธรรมชาติ (naturalistic inquiey) ซึ่งในสาระส าคัญก็คือ
การวิจัยเชิงคุณภาพนั่นเอง  Lincoin and Guba (1985:187 -188)  นิยามการวิจัยเชิงธรรมชาติว่า
เป็นการวิจัยที่เกิดข้ึนในสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติ เพื่อเข้าถึงความหมาย ภายในบริบทของสิ่งที่
ศึกษา การวิจัยที่ให้ความส าคัญแก่บริบทเช่นนี้ ใช้มนุษย์คือตัวนักวิจัยเองเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
เก็บข้อมูลเครื่องมือเก็บข้อมูลที่เป็นมนุษย์นี้เป็นเครื่องมือชนิดเดียวที่สามารถปรับเข้ากับสถานการณ์
การวิจัย ซึ่งไม่อาจคาดเดาล่วงหน้าได้แทบทุกเรื่อง อีกท้ังสามารถใช้ความรู้แบบสามัญส านึกแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้เท่าๆกับใช้ความรู้ที่ได้มาจากทฤษฏี นอกจากนี้วิธีการเชิงธรรมชาติยังสามารถใช้วิธีการ 
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เก็บข้อมูลที่ออกแบบมาเพ่ือด าเนินการในคนได้ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การสัมภาษณ์ การสังเกต การ
วิเคราะห์เอกสาร หรือวิธีการอ่ืน ๆ ใดก็ตามในขั้นด าเนินงานวิจัย 53 
 สรุปวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการวิจัยที่มุ่งเน้นอธิบายกระบวนการของปรากฏการณ์ทาง
สังคมและความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์กับสภาพแวดล้อม  โดยอาศัยมิติทางสังคม  และวัฒนธรรม
เป็นหลักในการศึกษาและวิเคราะห์ปรากฏการณ์นั้น 

2.7.2 องค์ประกอบของการออกแบบการวิจัย 
 Maxwell(1996) เสนอว่า ในการออกแบบการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมี

องค์ประกอบที่ต้องให้ความส าคัญเป็นพิเศษ  5 ประการคือ 
 2.7.2.1 ค าถามส าหรับการวิจัย (research question) หมายถึงสิ่งที่นักวิจัยต้องการรู้ 

หรือต้องการหาค าตอบ อันเป็นที่มาของการวิจัยเรื่องนั้นในการออกแบบส่วนนี้ควรพยายามตอบ
ค าถามเหล่านี้ คือ ในการท าวิจัยเรื่องนี้เราต้องการรู้หรือท าความเข้าใจอะไรบ้าง? มีสิ่งใดบ้างท่ียังไม่มี
ใครรู้แต่เราอยากจะรู้? ในการวิจัยนี้เราจะพยายามตอบค าถามอะไรบ้าง? และค าถามเหล่านั้น
เกี่ยวข้องกันอย่างไร? ค าถามการวิจัยเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญมาก ในการออกแบบองค์ประกอบส่วน
อ่ืน ๆ ทั้งหมด นักวิจัยจะต้องค านึงถึงค าถามการวิจัยก่อนเสมอ ดังนั้น ค าถามจึงท าหน้าที่เป็นเสมือน
ศูนย์กลางออกแบบของการวิจัย 

 2.7.2.2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา (purpose) หมายถึงเป้าหมายที่
นักวิจัยต้องการจะบรรลุถึงในการวิจัยเรื่องนั้น รวมถึงสิ่งที่ต้องการจ าท าในกระบวนการวิจัยเพื่อให้
บรรลุถึงเป้าหมายทีต้องการนั้น ในการออกแบบจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัยควร
พยายามตอบค าถามเหล่านี้ : เป้าหมายสูงสุดของการวิจัยคืออะไร ? มีประเด็นใดบ้างที่ต้องการท า
ความเข้าใจ และประเด็นเหล่านั้นมีความส าคัญอย่างไร? ท าไมจึงควรมีการวิจัยเรื่องนั้น ? มีเหตุผล
อะไรที่เราต้องให้ความส าคัญแก่เรื่องนั้น? และการวิจัยเรื่องนั้นมีคุณค่าเพียงใด?ทั้งในด้านเพิ่มพูน
ความรู้และในทางนโยบาย 

 2.7.2.3 แนวคิดในการศึกษา (conceptual framework) หมายถึงกรอบแนวคิดหรือ
มุมมองที่นักวิจัยจะใช้ในการตอบค าถามการวิจัยที่ตั้งเอาไว้แนวคิดในการวิจัยจะบอกเราว่า 
ปรากฏการณ์หรือสิ่งที่เราจะศึกษานั้นน่าจะเป็นอย่างไร? มีทฤษฏีข้อค้นพบ และกรอบแนวคิด
อะไรบ้างที่จะเป็นแนวทางในการศึกษาของเรา? มีการศึกษาท่ีผ่านมา ผลการทดลองศึกษาในเบื้องต้น 
หรือประสบการณ์ส่วนตัวของนักวิจัยอะไรบ้าง ที่พอจะน ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาครั้งนี้? ส่วนนี้

                                                           
53เรื่องเดียวกัน, หน้า 23 – 24. 
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ของการออกแบบจะเก่ียวกับทฤษฎีหรือแนวคิดที่มีอยู่แล้ว หรือท่ีเราจะสร้างขึ้นมาเพ่ือท าความเข้าใจ
ประเด็นที่เราจะศึกษา ทฤษฏีนั้นอาจได้มาจาก 4 ทางคือ (1) จากประสบการณ์ส่วนตัวของนักวิจัย   
(2) จากทฤษฏีหรือการวิจัยที่คนอ่ืนท าไว้แล้ว (3) จากการศึกษาน าร่อง และ  (4) จากการคิด
สังเคราะห์ข้ึนมาเองของนักวิจัย 

 2.7.2.4 วิธีการศึกษา(method) วิธีการศึกษาก็คือ สิ่งที่เราจะลงมือท าจริง ๆ ในการ
วิจัย นั่นคือ เราจะใช้แนวทางในการศึกษา (approach) และเทคนิคการเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล
อะไรบ้าง ? เราจะมีวิธีการบูรณาการข้อมูลที่รวบรวมมาโดยใช้เทคนิคการเก็บข้อมูลแบบต่าง ๆ ได้
อย่างไร และจะท าการสังเคราะห์ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่าง ๆ ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวได้
อย่างไร? ส่วนนี้ของการออกแบบมีสิ่งที่ควรน ามาพิจารณา 4 ประการ คือ (1) ความสัมพันธ์ระหว่าง
นักวิจัยกับประชากรที่จะถูกวิจัย  (2) การเลือกพ้ืนที่และประชากรที่เราจะศึกษา (3) วิธีการที่จะใช้ใน
การเก็บข้อมูล และ (4) วิธีการที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 2.7.2.5 ความถูกต้องตรงประเด็นของผลการศึกษา (validity) ในการออกแบบการวิจัย
ส่วนมาก เรื่องนี้เป็นสิ่งที่มักถูกมองข้าม หรือไม่ได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควร ในการออกแบบนักวิจัย
จะต้องถามตัวเองว่า การวิจัยตามที่วางแผนไว้นั้นมีอะไรบ้าง ที่อาจท าให้ข้อมูลและ/หรือผลการวิจัย
ผิดไปได้?  น่าจะมีค าอธิบายอื่นที่ดีกว่า หรือท่ีท้าทายค าอธิบายที่จะได้จากการวิจัยบ้างหรือไม่ ถ้ามี 
จะจัดการกับสิ่งท้าทายนั้นอย่างไร? ข้อมูลที่จะเก็บมาน่าจะสนับสนุนหรือท้าทายต่อข้อสรุปเกี่ยวกับ 
สิ่งที่จะศึกษาหรือไม?่ มีเหตุผลอะไรที่คนอ่ืนควรจะเชื่อว่าข้อค้นพบที่ได้มีความน่าเชื่อถือและใช้ได้54  
 2.7.3 หลักการและลักษณะของงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
 งานวิจัยเชิงคุณภาพมีลักษณะดังต่อไปนี้   

1. มีความต้องการข้อมูลที่รอบด้าน (holistic) เพ่ือเข้าใจบริบทของสังคมอันเป็น
แนวคิดพ้ืนฐานที่เห็นได้ชัดในงานวิจัย ซึ่งต้องการศึกษาชุมชนหรือสังคมอย่างรอบด้านทุกแง่ทุกมุม ใน
การศึกษาเพ่ือรวบรวมข้อมูล จะมีการเก็บรายละเอียดทางด้านสภาพสิ่งแวดล้อม  สังคม  เศรษฐกิจ  
การเมือง  การปกครอง  ความเชื่อ พิธีกรรม ฯลฯ ตัวอย่างเช่นรายงานเบื้องต้นของนักมานุษยวิทยา
เกี่ยวกับชุมชนที่ศึกษาที่มีการเสนอรายละเอียดจากแง่มุมต่าง ๆ ที่เรียกว่า Ethnography หรือ
รายงานเกี่ยวกับกลุ่มชน (ชาติพันธุ์) ในรายงานนั้นจะแยกพิจารณาข้อมูลทางด้านต่าง ๆ ในแต่ละบท  
และเสนอภาพรวมเพื่อแสดงถึงบูรณาการขององค์ประกอบต่าง ๆ มีการวิเคราะห์ข้อมูลวัฒนธรรมและ
สังคมเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมทั้งหมด  งานที่มีลักษณะเป็น  Ethnography 

                                                           
54เรื่องเดียวกัน, หน้า 99 – 102. 
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ในช่วงแรกมักเป็นงานของฝรั่ง  แต่งานของนักวิจัยไทยมักจะมีลักษณะของการเสนอประเด็นทฤษฎี
เพ่ิมเติมมากกว่าจะเป็นรายงานหมู่บ้านในลักษณะ Ethnography ปัจจุบันมีรายงานหมู่บ้านที่ท าโดย
คนไทยเพ่ิมมากข้ึน แต่มักจะไม่ได้มีการตีพิมพ์อย่างแพร่หลาย 

2. งานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์ท่ีจะอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม 
(contextual)  แต่ปรากฏการณ์ทางสังคมบางประการไม่สามารถอธิบายด้วยเหตุผลธรรมดาทั่วไปได้  
นักวิจัยจึงพยายามท าความเข้าใจเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม เพ่ือน ามาอธิบาย
ปรากฏการณ์ในสังคม  ด้วยเหตุที่เนื้อหาของสาขาวิชามานุษยวิทยา ให้ความสนใจในเรื่อง
ขนบธรรมเนียม ประเพณี  วัฒนธรรม จึงมีอิทธิพลต่อการวิจัยเชิงคุณภาพมาก  นักมานุษยวิทยามี
ประสบการณ์ว่าการศึกษาเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมนั้น ข้อมูลที่เก็บได้อาจแยก
ออกเป็นข้อมูลระดับปฏิบัติในวิถีชีวิตประจ าวัน (actual) และข้อมูลระดับที่ควรจะเป็นตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี (ideal) ข้อแตกต่างในข้อมูลสองระดับนี้มีผลท าให้ค าอธิบายเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ทางสังคมแตกต่างกันได้  ในการศึกษาหาเหตุผลของปรากฏการณ์ทางสังคมจึงจ าเป็นที่
จะต้องเก็บข้อมูลด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  เพ่ือจะได้ข้อมูลทั้งในระดับปฏิบัติในวิถีชีวิตประจ าวัน และ
ข้อมูลในระดับที่ควรจะเป็นตามขนบธรรมเนียมประเพณีเดิม 

3. งานวิจัยเชิงคุณภาพคืองานที่ต้องการที่จะเข้าใจระบบความคิด ระบบความเชื่อและ
ตรรกะของผู้ที่อยู่ในชุมชนหรือสังคม  การศึกษาระบบความคิดนี้ไม่สามารถศึกษาได้จากการเก็บ     
ข้อมูลเพียงครั้งเดียว  หรือโดยการใช้แบบสอบถาม ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยจ าเป็นจะต้องซักถามผู้ตอบอย่าง
ละเอียดถี่ถ้วน  ให้เข้าใจจริง ๆ ว่าการสื่อความหมายระหว่างผู้ถามและผู้ตอบนั้นตรงกัน  ข้อมูลที่ได้
จะต้องเป็นข้อมูลที่สะท้อนระบบคิดของผู้ตอบโดยตรง สาขาวิชามานุษยวิทยาแยกข้อแตกต่างระหว่าง
ข้อมูลหรือการวิเคราะห์ที่มาจากระบบคิดของชาวบ้านโดยตรงว่า emic และข้อมูลหรือการวิเคราะห์
ที่มาจากนักวิจัยว่า etic ข้อแตกต่างของระดับของการตีความนับเป็นเรื่องส าคัญท่ีนักวิจัยเชิงคุณภาพ
จะต้องเรียนรู้ที่จะแยกออกจากกัน  เพื่อจะให้ได้ผลการวิเคราะห์สะท้อนสภาพความเป็นจริงของ
ชุมชน หรือสังคมมากที่สุด 

4. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมและปรากฏการณ์ทางสังคมเป็นอีก
เรื่องหนึ่งที่งานวิจัยเชิงคุณภาพให้ความส าคัญ  การศึกษาระบบเครือญาติหรือระบบความสัมพันธ์  
อ่ืน ๆ ช่วยอธิบายปรากฏการณ์บางอย่างได้ดี  ความสัมพันธ์เชิงเครือญาติอาจช่วยอธิบายถึงสาเหตุ
ของปรากฏการณ์หรือสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์และปรากฏการณ์ 
งานวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคมนั้นจะช่วยให้การวิเคราะห์มีความ
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ลึกซึ้งมากข้ึนมาก  นอกจากนี้อาจมีรายละเอียดในระดับชุมชนอื่น ๆ ที่สามารถช่วยอธิบายถึงสาเหตุ
ของการเกิดปรากฏการณ์ท่ีเข้าใจยากอ่ืน ๆ ได้อีก 

5. การศึกษากระบวนการเป็นอีกลักษณะหนึ่ง ซึ่งจ าเป็นต้องใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
เพ่ือจะช่วยให้สามารถค้นพบค าตอบเกี่ยวกับสาเหตุความเป็นมาและความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ ในลักษณะที่ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ขั้นตอนของการเกี่ยวข้อง  
ช่วงเวลาของการเกี่ยวข้องจนเกิดเป็นกระบวนการ การศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวอย่างที่
เห็นชัดเจนว่าแนวทางการศึกษาเชิงมานุษยวิทยาจะช่วยให้ค าตอบในการอธิบายปรากฏการณ์ท่ีเป็น
กระบวนการ  ความจ าเป็นที่จะต้องหาค าตอบหรือท าความเข้าใจกับเหตุการณ์ย่อยที่มารวมเป็น
ปรากฏการณ์รวม  และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ 

6. ลักษณะของงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ส าคัญอีกลักษณะหนึ่ง คือ  การเก็บข้อมูลที่
ต้องการจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่เลือกสรรแล้วว่าเป็นผู้ที่รู้เรื่องนั้น ๆ ดี (key informant) วิธีการเก็บ
ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  ถามเฉพาะคน ในเรื่องท่ีคนอ่ืนไม่รู้ ถือได้ว่าเป็นเทคนิคการวิจัย
เชิงคุณภาพที่เป็นลักษณะเด่น 

7. งานวิจัยเชิงคุณภาพ  อาจใช้วิธีการตีความจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อเข้าใจความหมายที่
ซ่อนอยู่ ตัวอย่างที่เห็นชัดคือ การพยายามเข้าใจวิถีชีวิตของผู้หญิงชนบทอีสาน  จากข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ง
ทอที่มีอยู่ การวิเคราะห์สิ่งทอรูปแบบต่าง ๆ และการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการทอผ้าของผู้หญิงชนบท  
ช่วยให้นักวิจัยสามารถอธิบายได้ว่า กระบวนการอบรมเลี้ยงดูลูกสาวของคนอีสานสะท้อนให้เห็นเป็น
รูปธรรมในเรื่องของการทอผ้าได้อย่างไร  ข้อมูลเชิงรูปธรรมสามารถจัดแสดงเป็นนิทรรศการหรือ
พิพิธภัณฑ์ได้55 

2.7.4 การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
สุภางค์  จันทวานิช  กล่าวถึง ความส าคัญของการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย

เชิงคุณภาพไว้ว่า  ในการวิจัยเชิงคุณภาพเรามักจะได้ยินเสมอว่า  มีผู้สงสัยในความแม่นตรงและความ
น่าเชื่อถือของข้อมูล  เพราะแคลงใจในความล าเอียงของนักวิจัยที่อาจเกิดข้ึนเมื่อได้ไปคลุกคลีกับ
ปรากฏการณ์และผู้ให้ข้อมูล  นักวิจัยเชิงคุณภาพตระหนักดีถึงข้อสงสัยนี้   และได้วางมาตรการที่จะ
ป้องกันความผิดพลาด นั่นคือ การตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการวิเคราะห์   การตรวจสอบข้อมูลที่ใช้กัน
มากในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ  การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า( triangulation) มีวิธีการตรวจสอบ 
4 วิธี คือ 

                                                           

               
55

 อมรา  พงศาพิชญ์, “หลักการและลักษณะของงานวิจัยเชิงคุณภาพ”, 2536: , หน้า 4-6. 
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1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล( data triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัย
ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ  การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งที่จะพิจารณาใน
การตรวจสอบ ได้แก่ 

แหล่งเวลา  หมายถึง  ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่  เช่น ถ้าผู้วิจัยเคยสังเกต
ผู้ป่วยโรคจิตเวลาเช้า ควรตรวจสอบโดยการสังเกตผู้ป่วยเวลาบ่ายและเวลาอ่ืนด้วย 

แหล่งสถานที่  หมายถึง  ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่  เช่น  ผู้ป่วยโรคจิตมี
อาการคลุ้มคลั่งเมื่ออยู่ในบ้าน ถ้าหากไปอยู่ท่ีอ่ืนจะยังมีอาการคลุ้มคลั่งหรือไม ่

แหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป  ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ เช่น  เคย
ซักถามบุตรชายผู้ป่วยเปลี่ยนเป็นซักถามบุตรหญิง หรือพยาบาล  หรือเปลี่ยนจากปัจเจกบุคคลเป็น
กลุ่มบุคคลหรือกลุ่มสังคม 

 2. การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (investigator triangulation) 
คือ ตรวจสอบว่า ผู้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร  โดยเปลี่ยนตัวผู้สังเกต แทนที่จะใช้
ผู้วิจัยคนเดียวกันสังเกตโดยตลอด  ในกรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภาพของผู้รวบรวมข้อมูลภาคสนาม  ควร
เปลี่ยนให้มีผู้วิจัยหลายคน 

 3. การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี ( theory triangulation) คือ การตรวจสอบว่า  ถ้า
ผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด  อาจท า
ได้ง่ายกว่าในระดับสมมติฐานชั่วคราว( working hypothesis) และแนวคิดขณะที่ลงมือตีความสร้าง
ข้อสรุปเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์  ปกตินักวิจัยจะตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎีได้ยากกว่าตรวจสอบ
ด้านอื่น 

 4. การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล( Methodological triangulation) คือ การ
ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กันเพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น  ใช้วิธีการสังเกตควบคู่กับการ
ซักถาม พร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย56 

อรุณี  อ่อนสวัสดิ์ สรุปไว้ว่า  เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพไม่เน้นข้อมูลเชิงปริมาณ  การเก็บ
ข้อมูลจึงไม่เน้นที่การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้น  ความถูกต้องและน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล จึงฝากไว้ที่คุณภาพของผู้วิจัย และการตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ โดยจะต้องตรวจสอบ
ข้อมูลในขณะที่เก็บข้อมูลอยู่ในภาคสนาม และเม่ืออกจากภาคสนามก็ต้องมีการตรวจสอบอีกครั้ง  เพ่ือ

                                                           

56สุภางค์ จันทวานิช , “ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ”, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), หน้า 128-130. 
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พิจารณาว่าข้อมูลที่ได้นั้นเพียงพอที่จะตอบค าถามวิจัยได้หรือไม่  และข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือเพียงไร  การตรวจสอบข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพนิยมใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า
(Triangulation Method) ซึ่งกระท าได้ 3 ลักษณะ ได้แก่ 

1. การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล  เป็นการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลในด้าน
เวลา สถานที่ และบุคคล เพ่ือพิจารณาว่า ถ้าเก็บข้อมูลต่างเวลา ต่างสถานที่  และผู้ให้ข้อมูลต่างคนจะ
ยังได้ข้อมูลเหมือนเดิมหรือไม่ 

2. การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านผู้วิจัย  เป็นการตรวจสอบข้อมูลว่าถ้าเปลี่ยนผู้เก็บข้อมูล
เป็นผู้ช่วยผู้วิจัยรวม 3 คนแล้ว ข้อมูลที่ได้ควรจะตรงกัน 

3. การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านวิธีการ เป็นการตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากวิธีการเก็บข้อมูล  
3 วิธีที่ต่างกันแล้วจะได้ผลเหมือนเดิม เช่น ใช้วิธีการสังเกต  การสัมภาษณ์ และการใช้เอกสาร57 

2.7.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  
การวิเคราะห์ข้อมูลต้องเริ่มกระท าพร้อม  ๆ กับการเก็บรวบรวมข้อมูล และต้องด าเนินต่อไป

ภายหลังการเก็บข้อมูลสิ้นสุดลง  ทั้งนี้เนื่องจากงานวิจัยเชิงคุณภาพไม่มีกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีที่
ตายตัวเป็นตัวก าหนด  เป็นการศึกษาปรากฏการณ์จากหลายมิติเพ่ือให้เห็นภาพรวมของสิ่งที่เกิดขึ้น  
การมองจากหลายมิตินี่เอง เป็นการใช้แนวคิดทฤษฎีที่หลากหลายในการพิจารณาปรากฏการณ์  โดย
ระหว่างที่ผู้วิจัยก าลังเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ อาจน าแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ  ที่ได้ทบทวน วรรณกรรม    
มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมกัน  การวิเคราะห์ข้อมูลขณะเก็บรวบรวมข้อมูลยังช่วยในการ
รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ครบถ้วน ให้ครบถ้วนพอที่จะตอบค าถามการวิจัยได้58     

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ   โดยเฉพาะวิธีการ
หลักท่ีใช้ในการวิเคราะห์นั้นเป็นวิธีการสร้างข้อสรุปจากข้อมูลจ านวนหนึ่ง  มักไม่ใช้สถิติช่วยในการ
วิเคราะห์ หรือถ้าใช้สถิติก็ไม่ได้ใช้เป็นวิธีวิเคราะห์หลัก  แต่ใช้เป็นข้อมูลเสริม    ดังนั้นผู้วิเคราะห์ข้อมูล
จึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการวิจัย  ผู้วิเคราะห์ข้อมูลควรมีความรอบรู้ในเรื่องแนวคิดทฤษฎี มี
ความรู้จริงด้วยตัวเอง สามารถสร้างข้อสรุปผลเป็นกรอบแนวคิด     

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ  

                                                           
57อรุณี อ่อนสวัสดิ์, “ระเบียบวิธีวิจัย”, (ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย

นเรศวร, 2551), หน้า 282. 
58ศากุล  ช่างไม้ , “การเก็บข้อมูล  การจัดการกับข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพ”, (วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 2546), หน้า164-173.  
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1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ในการวิจัยเชิงคุณภาพ  ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลที่น ามา
วิเคราะห์ จะเป็นข้อความบรรยาย (Descriptive) ซึ่งได้จากการสังเกต สัมภาษณ์ และจดบันทึก  

2.  การวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis) เป็นข้อความบรรยายเหมือนกัน  แต่เป็นการ
กระท ากับข้อมูลที่ได้จากเอกสาร  จะกระท าโดยการพยายามท าให้ข้อมูลนั้นเป็นจ านวนที่นับได้  มักใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารในการวิจัยเอกสาร  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป  
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้ มีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิดคือ  

1.1 การวิเคราะห์แบบอุปนัย ( Analytic Induction) คือ การตีความสร้างข้อสรุป
ข้อมูลจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม หรือปราก ฏการณ์ที่มองเห็น  เช่น พิธีกรรม การด าเนินชีวิต ความเป็นอยู่ 
การท างาน ฯลฯ  เมื่อผู้วิจัยได้เห็นหรือสังเกตหลาย ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ แล้วจึงลงมือสรุป  แต่หาก
ข้อสรุปนั้นยังไม่ได้รับการตรวจสอบอื่น ๆ ก็ถือว่า ผลที่ได้เป็นสมมติฐาน  หากได้รับการยืนยันก็ถือว่า
เป็นข้อสรุปได ้59 

1.2 การวิเคราะห์โดยการจ าแนกชนิดข้อมูล (Typological Analysis) คือ การจ าแนก
ข้อมูลเป็นชนิด (Typologies) ซึ่งหมายถึง ขั้นตอนของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 60   แบ่งออก
ได้เป็น 2 วิธี (Miles & Huberman, 1994)   

1.2.1 แบบใช้ทฤษฎี  คือ การแยกชนิดในเหตุการณ์นั้น ๆ โดยการยึดแนวคิดทฤษฎี
เป็นกรอบ ซึ่งแบ่งเป็น  

1) การกระท า (Acts) คือเหตุการณ์หรือสถานการณ์  หรือพฤติกรรมที่เกิดข้ึน
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ไม่ยาวนานหรือต่อเนื่อง 

2) กิจกรรม (Activities) คือเหตุการณ์หรือสถานการณ์  หรือขนบประเพณีท่ี
เกิดข้ึนในลักษณะต่อเนื่อง มีความผูกพันกับคนบางคนหรือบางกลุ่ม  

                                                           
59Appleton, J. V.  (1995).  Analysing qualitative interview data: addressing 

issues of validity and reliability.  Journal of Advanced Nursing, 22, 993-997 
60ชาย โพธิสิตา, “ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ ”, (กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร์

พริ้นติ้ง., 2549), หน้า 35. 
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3) ความหมาย (Meaning) คือการที่บุคคลอธิบายหรือสื่อสาร หรือให้ความหมาย
เกี่ยวกับการกระท าหรือกิจกรรม อาจเป็นการให้ความหมายในลักษณะเกี่ยวกับโลกทัศน์ ความเชื่อ ค า
นิยาม บรรทัดฐาน 

4) ความสัมพันธ์ (Relationship) คือ ความเก่ียวโยงระหว่างบุคคลหลาย ๆ คน  
ในสังคมท่ีศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อาจจะเป็นรูปของการเข้ากันได้ หรือความขัดแย้งก็ได้  

5) การมีส่วนร่วมในกิจกรรม (Participation) คือ การที่บุคคลมีความผูกพัน  และ
เข้าร่วมกิจกรรม หรือปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์  

6) สภาพหรือสถานการณ์ ( Setting) คือ สภาพการณ์ที่การกระท าหรือกิจกรรม
เกิดข้ึนจริง ขณะที่ท าการศึกษา 

1.2.2 แบบไม่ใช้ทฤษฎี  คือการจ าแนกข้อมูลที่จะวิเคราะห์ตามความเหมาะสมกับ
ข้อมูล ซึ่งอาจใช้สามัญส านึก  หรือประสบการณ์ของผู้วิจัย ซึ่งผู้วิจัยจะจ าแนกข้อมูลเป็นชนิดง่าย ๆ  
ตามประเภทที่ผู้วิจัยสังเกต เมื่อจ าแนกข้อมูลเป็นชนิดแล้ว ผู้วิจัยจะพิจารณาดูความสม่ าเสมอของการ
เกิดของข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการอธิบายสาเหตุของปรากฏการณ์ ในการจ าแนกข้อมูลเป็น
ชนิดทั้งโดยใช้ หรือไม่ใช้กรอบแนวทฤษฎีนี้ ผู้วิจัยจะได้ก าหนดหน่วยวิเคราะห์ให้แก่ข้อมูลด้วย61  

1.3 การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบข้อมูล ( Constant Comparison) คือ การใช้
วิธีการเปรียบเทียบโดยการน าข้อมูลมาเทียบเป็นปรากฏการณ์  มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น สามารถ
ท าได้โดยการที่ผู้วิจัยสังเกต  หรือรวบรวมข้อมูลได้หลาย ๆ อย่าง แล้วน ามาแยกตามชนิด น ามา
เปรียบเทียบกัน 62 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป   
หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลและมีการตรวจสอบข้อมูล  แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้มาท าการ

วิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ คือ 
1. การหารูปแบบพฤติกรรมหรือหาข้อเท็จจริง  
2. การให้ค าอธิบายหรือให้ความหมายแก่พฤติกรรม  
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลนี้  ประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้  

                                                           
61(Miles & Huberman, 1994)  
62Appleton, J. V.  (1995).  Analysing qualitative interview data: addressing 

issues of validity and reliability.  Journal of Advanced Nursing, 22, P 993-997. 
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1.การถอดเทปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์อย่างละเอียด ชนิดค าต่อค า ( Transcribing 
Interview) (Beck, 1994) ห้ามมีการข้ามประโยคบางประโยคที่ผู้วิจัยตัดสินเองว่า “ไม่มีความส าคัญ” 
เพราะข้อมูลบางอย่างอาจน ามาใช้ในการตรวจสอบในภายหลังได้ 63 

2.การจัดเตรียมข้อมูล ( Data Management) เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพไม่เน้นการใช้
เครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล  จึงต้องมีการจดบันทึกข้อมูลต่าง  ๆ (Notetaking) ซึ่งได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่าง  ๆ โดยข้อมูลที่จดบันทึกอาจจัดเตรียมเป็นลักษณะแฟ้มต่าง  ๆ และน า
ข้อมูลเหล่านี้มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.การให้รหัส (Coding) จัดหมวดหมู่ข้อมูล (Categoring) หรือการท าดัชนีข้อมูล ( Indexing) 
เป็นการเลือกค าบางค ามาใช้เพ่ือจัดหมวดหมู่ข้อมูล  โดยดัชนีข้อมูลนี้อาจเป็นค า ( Words) เป็น
ประโยค (Sentences) เป็นแนวคิด (Concept) ก็ได้   

4.การท าข้อสรุปชั่วคราวและการตัดทอนข้อมูล ( Memoing Data Reduction) การท า
ข้อสรุปชั่วคราว เป็นการลองเขียนข้อสรุปแต่ละเรื่อง การท าข้อสรุปชั่วคราวจึงเป็นการลดขนาดข้อมูล
และช่วยก าจัดข้อมูลที่ไม่ต้องการออกไปได ้ 

5. การเสนอข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการน าเสนอ ( Displaying Data for Analysis and 
Presentation) เป็นการน าข้อสรุปย่อยๆมาเชื่อมโยงกัน  เพ่ือหาข้อสรุปซึ่งจะตอบปัญหาการวิจัย   
โดยอาจจัดท าเป็นแผนที่ ( Map) แผนภูมิ (Charts) ตารางบรรจุเนื้อหา ( Matrices) เครือข่ายของเหตุ
และผล (Causal Network) การจัดแบ่งประเภทของค า ความคิด ความเชื่อ ( Taxonomies or 
Ethnoclassifications) 

6.การประมวลและสรุปข้อเท็จจริง ( Drawing and Verifying Conclusions) ได้แก่ การ
ค้นหาแบบแผน การจัดกลุ่ม การวิเคราะห์ปัจจัย  การระบุความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ การเชื่อมโยง
แนวคิด ทฤษฎีกับสิ่งที่ค้นพบ  ความส าเร็จของการสร้างบทสรุปขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของข้อมูลที่
เป็นข้อสรุปย่อย  ประกอบกับความเป็นสหวิทยาการในตัวผู้วิจัย นั่นคือถ้าข้อมูลเดิมดี  โอกาสที่จะได้
บทสรุปที่ดีก็มีมาก และถ้าผู้วิจัยมีความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้ดี มีความรู้หลากหลาย
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  จะท าให้บทสรุปนั้นมีความแหลมคมน่าสนใจ  

7.การพิสูจน์บทสรุปเป็นการโยงข้อสรุปเชิงนามธรรมกลับไปสู่รูปธรรมในเหตุการณ์ใหม่อีก
ครั้งเพ่ือให้แน่ใจว่าบทสรุปที่ท าไว้นั้นเหมาะสมดีแล้ว  มีความน่าเชื่อถือ  วิธีการที่นักวิจัยอาจน ามาใช้
ยืนยันความถูกต้องของข้อสรุป ได้แก่ การตรวจสอบความเป็นตัวแทนของข้อมูลว่ามาจากแหล่งที่เป็น

                                                           
63ศากุล  ช่างไม้ , “การเก็บข้อมูล  การจัดการกับข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพ”, (วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 2546), หน้า 164-173.  
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ตัวแทนจริงหรือไม่ การตรวจสอบตัวนักวิจัยเองว่ามีอคติหรือไม่ การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  การ
ประเมินคุณภาพของข้อมูล และอาจตรวจสอบบทสรุปที่ได้กับผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น  (Morse & Field, 
1996) เมื่อแน่ใจว่าบทสรุปที่ได้มีความเหมาะสม น่าเชื่อถือ จึงท าเป็นรายงานเผยแพร่ต่อไป64 

 
2. การวิเคราะห์เนื้อหา  
การวิเคราะห์เนื้อหา  (Content Analysis) คือเทคนิคการวิจัยที่พยายามจะบรรยายเนื้อหา

ของข้อความหรือเอกสาร  โดยมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ ใช้วิธีการเชิงปริมาณอย่างเป็นระบบ
และเน้นความเป็นวัตถุวิสัย ( Objectivity) และอิงกรอบทฤษฎี การบรรยายนี้จะเน้นเนื้อหาตามที่
ปรากฏ ไม่เน้นการตีความหรือการหาความหมายที่ซ่อนไว้เบื้องหลัง  ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องไม่มีอคติหรือใส่
ความคิดความรู้สึกของตนเองเข้าไป (Mayring, 2001; Williamson & Long, 2005) 

ขั้นตอนในการวิเคราะห์เนื้อหา  
1.ผู้วิจัยจะต้องตั้งกฎเกณฑ์ข้ึนส าหรับคัดเลือกเอกสาร และหัวข้อท่ีจะท าการวิเคราะห์ 
2.ผู้วิจัยจะต้องวางเค้าโครงของข้อมูล โดยการท ารายชื่อ  หรือข้อความที่จะถูกน ามาวิเคราะห์ 

แล้วแบ่งไว้เป็นประเภท (Categories) 
3.ผู้วิจัยจะต้องค านึงถึงบริบท ( Context) หรือสภาพแวดล้อมประกอบของข้อมูลเอกสารที่

น ามาวิเคราะห์ เช่น ใครเป็นผู้เขียน เขียนให้ใครอ่าน ช่วงเวลาที่เขียนเป็นอย่างไร เพ่ือให้การวิเคราะห์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  มีการบรรยายคุณลักษณะเฉพาะของเนื้อหาโดยไม่โยงไปสู่ลักษณะของ
เอกสาร ผู้ส่งสารและผู้รับ 

4.การวิเคราะห์เนื้อหาจะท าตามเนื้อหาที่ปรากฏ ( Manifest Content) ในเอกสารมากกว่า
กระท ากับเนื้อหาที่ซ่อนอยู่ ( Latent Content) การวัดความถ่ีของค าหรือข้อความในเอกสารเป็นการ
วัดความถี่ของค าหรือข้อความที่ปรากฏอยู่  แต่ผู้วิจัยไม่ตีความค าหรือข้อความเหล่านั้น  การตีความจะ
ท าเฉพาะตอนที่สรุปเท่านั้น 

5.การวัดความถ่ีของการใช้   หรือการใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณแล้ว  ให้ได้ค าตอบที่มี
ความหมายสัญลักษณ์กับสิ่งที่ต้องการค้นหา   ซึ่งวิธีการนี้อาจจะได้รับค าตอบที่ชัดเจนแต่ไร้
ความหมาย 65 
 
2.8 สภาพพื้นที่ที่ศึกษา 

                                                           
64(Morse & Field, 1996) 
65(Mayring, 2001; Williamson & Long, 2005) 
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ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 30  ตุลาคม  2545  เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่
การศึกษาท าให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งออกเป็น 2 เขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประกอบด้วย  9 อ าเภอ ได้แก่  อ าเภอบ้านแพรก อ าเภอ
มหาราช อ าเภอบางปะหัน  อ าเภออุทัย อ าเภอวังน้อย อ าเภอท่าเรือ  อ าเภอนครหลวง  อ าเภอภาชี 
และอ าเภอพระนครศรีอยุธยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 2  ประกอบด้วย  
7 อ าเภอ  ได้แก่ อ าเภอเสนา อ าเภอบางบาล  อ าเภอบางไทร อ าเภอบางปะอิน อ าเภอบางซ้าย 
อ าเภอผักไห่ อ าเภอลาดบัวหลวง 

เนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้
มีการปรับโครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งการบริหารออกเป็นเขตพ้ืนที่
การศึกษา แทนการก าหนดให้มีส่วนราชการในระดับภูมิภาค ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติดังกล่าว มีผล
ใช้บังคับ เมื่อวันที่  7 กรกฎาคม 2546  ท าให้หน่วยงานเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ  ในระดับจังหวัด
และอ าเภอ  เช่น ส านักงานสามัญศึกษาจังหวัด  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ส านักงานศึกษาธิการ
อ าเภอ ส านักงาน  การประถมศึกษาจังหวัด และส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอ  จึงต้องยุบเลิก
ไป โดยหลอมรวมกันเป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ตั้งอยู่เลขท่ี 43/20 หมู่ที่ 
2 ถนนกิตติขจร ต าบลสามกอ  อ าเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัด
ใกล้เคียง ดังนี้ 
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ภาพประกอบ 2  แสดงอาณาเขตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
ทิศเหนือ        ติดต่อกับเขตจังหวัดอ่างทอง 
ทิศใต ้           ติดต่อกับเขตจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานีและนครปฐม 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ทิศตะวันตก    ติดต่อกับเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 

ภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามมาตรา 38  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.  2542 และมาตรา 37  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546  และมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความต้องการ
ของท้องถิ่น  
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2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและก ากับตรวจสอบ 
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ก ากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริม สนับสนุน 

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม  สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของเอกชน  องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน  องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

9. ด าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่          
10.ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานด้านการศึกษา            
11.ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร  หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะส านักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
12. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของ 

ผู้ใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่มอบหมาย 
วิสัยทัศน์ 

เป็นองค์กรคุณภาพท่ีมุ่งส่งเสริมและบริการการจัดการศึกษาให้ทั่วถึง เสมอภาค มีคุณธรรม 
และคุณภาพ เน้นความเป็นอยุธยา ก้าวสู่สากล 
เป้าประสงค์ 

1. ประชากรวัยเรียนทุกคนในเขตบริการ ได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ๑๕ ปี อย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ 

2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและมีคุณลักษณะความเป็น
อยุธยา 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มตาม
ศักยภาพ 
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4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษา เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและมี
ความเข็มแข็ง เป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่  มาตรฐานอย่างประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
วัฒนธรรมองค์กร “ทีมงานมีวินัย สุขใจบริการ พอเพียง ฉับไว ร่วมใจประสาน สัมฤทธิ์งานก้าวไกล ” 
มาจากค าว่า PRANAKORN SRI AYUTTHAYA  PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 
TWO 

P =  Participation หมายถึง การมีส่วนร่วม 
S =  Service หมายถึง การมุ่งบริการ 
A =  Achievement หมายถึง การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
S =  Sufficiency หมายถึง ความพอเพียง 
A =  Active หมายถึง ความกระตือรือร้น 
T =  Team Work หมายถึง การร่วมมือ การท างานเป็นกลุ่ม 

ความหมายของค าว่า “TEAMWORK” 
T  =  Trust หมายถึง เชื่อถือ วางใจ 
E  =  Empathy หมายถึง เห็นใจ 
A  =  Agreement หมายถึง ข้อตกลง 
M  =  Mutual benefit หมายถึง จัดสรรผลประโยชน์เป็นธรรม 
W  =  Wittingness หมายถึง พอใจ 
O  = Opportunity หมายถึง โอกาส 
R  =  Recognition หมายถึง ยอมรับ 
K  =  Knowledge transfer หมายถึง ถ่ายโยงความรู้ 

ค่านิยมองค์กร “บริการด้วยใจ  ยิ้มไหว้ด้วยไมตรี” 
ตาราง 1 ข้อมูลพ้ืนฐานโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 
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ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
ที่ตั้งโรงเรียน 

ครู 
ขนาด 

ต าบล อ าเภอ โรงเรียน 

1 วัดวังชะโด บางซ้าย บางซ้าย 13 กลาง 

2 คอตัน บางซ้าย บางซ้าย 7 เล็ก 
3 โคกตาพรหม เต่าเล่า บางซ้าย 5 เล็ก 

4 ชุมชนวัดบางซ้ายนอก เต่าเล่า บางซ้าย 9 กลาง 

5 วัดบางซ้ายใน แก้วฟ้า บางซ้าย 10 กลาง 
6 วัดฤกษ์บุญมี บางซ้าย บางซ้าย 7 เล็ก 

7 วัดมฤคทายวัน เทพมงคล บางซ้าย 16 กลาง 
8 วัดสุคนธาราม เทพมงคล บางซ้าย 15 กลาง 

9 วัดเทพมงคล เทพมงคล บางซ้าย 5 เล็ก 

10 วัดดอนพัฒนาราม วังพัฒนา บางซ้าย 13 กลาง 

11 วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) วังพัฒนา บางซ้าย 4 เล็ก 

12 คชเวกวิทยา วังพัฒนา บางซ้าย 2 เล็ก 

13 วัดเศวตศิลาราม ปลายกลัด บางซ้าย 4 เล็ก 
14 วัดใหม่ต้านทาน ปลายกลัด บางซ้าย 4 เล็ก 

15 วัดสามเพลง ปลายกลัด บางซ้าย 15 กลาง 

16 วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) ปลายกลัด บางซ้าย 14 กลาง 
17 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) หน้าไม้ บางไทร 7 เล็ก 
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18 สินสังวาลย์อุทิศ บางยี่โท บางไทร 7 เล็ก 

19 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) ช่างเหล็ก บางไทร 16 กลาง 

20 วัดศิริสุขาราม ช่างเหล็ก บางไทร 4 เล็ก 
21 วัดขุนจ่าธรรมาราม ห่อหมก บางไทร 4 เล็ก 

22 วัดสุนทราราม ห่อหมก บางไทร 4 เล็ก 

23 วัดไทรโสภณ  บ้านเกาะ บางไทร 9 เล็ก 
24 บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) บางพลี บางไทร 6 เล็ก 
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ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
ที่ตั้งโรงเรียน 

ครู 
ขนาด 

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 

25 วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) บ้านกลึง บางไทร 7 เล็ก 

26 วัดกระแชง "จันทไพโรจน์วิทยา" กระแชง บางไทร 16 กลาง 

27 วัดอนุกุญชราราม ช้างน้อย บางไทร 5 เล็ก 

28 บางไทร สนามชัย บางไทร 9 เล็ก 

29 ศรีบางไทร บางไทร บางไทร 16 กลาง 

30 ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) บางไทร บางไทร 5 เล็ก 

31 วัดเทพสนทวารี บางไทร บางไทร 4 เล็ก 

32 วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบ ารุง) ไผ่พระ บางไทร 6 เล็ก 

33 วัดสง่างาม บางพลี บางไทร 8 เล็ก 

34 วัดท่าซุงทักษิณาราม  ไม้ตรา บางไทร 3 เล็ก 

35 วัดไม้ตราสมาชิการาม ไม้ตรา บางไทร 10 กลาง 

36 วัดทางยาว บ้านม้า บางไทร 13 กลาง 

37 วัดสนามไชย สนามชัย บางไทร 10 กลาง 

38 ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) ช้างใหญ่ บางไทร 24 กลาง 

39 วัดโพธิ์แตงใต้ "ปัญญานุวัตรวิทยา" โพแตง บางไทร 6 เล็ก 

40 บ้านเชียงรากน้อย เชียงรากน้อย บางไทร 6 กลาง 

41 วัดเชิงเลน ราชคราม บางไทร 11 กลาง 

42 วัดโบสถ์สมพรชัย ราชคราม บางไทร 7 เล็ก 

43 วัดจุฬามณ ี(ชุณหะจัทนประชาสรรค์) บ้านกุ่ม บางบาล 18 กลาง 

44 วัดโคก บางชะนี บางบาล 2 เล็ก 

45 วัดโบสถ์ บางบาล บางบาล 10 กลาง 
46 วัดบางบาล บางบาล บางบาล 2 เล็ก 
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47 วัดบุญกันนาวาส ไทรน้อย บางบาล 3 เล็ก 

48 วัดไทรน้อย ไทรน้อย บางบาล 3 เล็ก 
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ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
 

  ที ่ ชื่อโรงเรียน 
ที่ตั้งโรงเรียน 

ครู 
ขนาด 

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 

49 วัดปราสาททอง ไทรน้อย บางบาล 5 เล็ก 

50 วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) บางหัก บางบาล 10 เล็ก 

51 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) วัดยม บางบาล 11 กลาง 

52 วัดไผ่ล้อม สะพานไทย บางบาล 4 เล็ก 

53 วัดโพธิ์ กบเจา บางบาล 7 เล็ก 

54 วัดแจ้ง มหาพราหมณ์ บางบาล 7 เล็ก 

55 วัดม่วงหวาน (ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) มหาพราหมณ์ บางบาล 34 ใหญ ่

56 วัดใหม ่(ประพิตรประชาคาร) กบเจา บางบาล 3 เล็ก 

57 วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) บางหลวงโดด บางบาล 6 เล็ก 

58 วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) น้ าเต้า บางบาล 6 เล็ก 

59 วัดน้ าเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) น้ าเต้า บางบาล 10 กลาง 

60 วัดขวิด บ้านคลัง บางบาล 7 กลาง 

61 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) พระขาว บางบาล 29 กลาง 

62 วัดอินทาราม (ค าเทศวิทยาคาร) ทางช้าง บางบาล 7 เล็ก 

63 วัดตะก ู(เมตตาชนูปการ) วัดตะก ู บางบาล 7 เล็ก 

64 ประชากรรังสฤษฏ์ บางหลวง บางบาล 7 เล็ก 

65 วัดตลาด (อุดมวิทยา) ตลาดเกรียบ บางปะอิน 18 กลาง 

66 วัดบ้านกลิ้ง บางประแดง บางปะอิน 6 เล็ก 

67 วัดชีปะขาว "รัฐราษฎร์บูรณะ" บางประแดง บางปะอิน 5 เล็ก 

68 วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) บางประแดง บางปะอิน 4 เล็ก 
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ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
ที่ตั้งโรงเรียน 

ครู 
ขนาด 

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 

73 วัดเชิงท่า เกาะเกิด บางปะอิน 9 เล็ก 

74 วัดชุมพลนิกายาราม บ้านเลน บางปะอิน 36 ใหญ ่

75 ชุมชนวัดก าแพง บ้านเลน บางปะอิน 13 กลาง 

76 ปราสาททองวิทยา บ้านเลน บางปะอิน 22 กลาง 

77 วัดโพธิ์ บ้านโพ บางปะอิน 8 กลาง 

78 วัดท าเลไทยโปรดสัตว์ ขนอนหลวง บางปะอิน 8 กลาง 

79 วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) บ้านหว้า บางปะอิน 9 กลาง 

80 เสริมปัญญา (ไวยกัญญาอนุเคราะห์) บ้านหว้า บางปะอิน 3 เล็ก 

81 วัดบ้านสร้าง บ้านสร้าง บางปะอิน 31 ใหญ ่

82 วัดท าใหม่ บ้านสร้าง บางปะอิน 5 เล็ก 

83 วัดสามเรือน สามเรือน บางปะอิน 5 เล็ก 

84 ราษฎร์นิรมิตร คุ้งลาน บางปะอิน 12 กลาง 

85 ราษฎร์บ ารุง ตลิ่งชัน บางปะอิน 8 เล็ก 

86 วัดขนอนบ้านกรด บ้านกรด บางปะอิน 14 กลาง 

87 วัดสุทธิรุจิราราม บ้านกรด บางปะอิน 11 กลาง 

69 วัดยม วัดยม บางปะอิน 10 กลาง 

70 วัดลาดระโหง วัดยม บางปะอิน 6 เล็ก 

71 เจ้าฟ้าสร้าง บ้านแป้ง บางปะอิน 10 กลาง 

72 บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) บ้านพลับ บางปะอิน 17 กลาง 
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88 เชียงรากน้อย เชียงรากน้อย บางปะอิน 49 ใหญ ่

89 วัดธรรมนาวา เชียงรากน้อย บางปะอิน 28 กลาง 

90 วัดเปรมปรีชา เชียงรากน้อย บางปะอิน 15 กลาง 

91 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม บางกระสั้น บางปะอิน 12 กลาง 

92 บ้านบางกระสั้น บางกระสั้น บางปะอิน 14 กลาง 

93 วัดบางเคียน บางกระสั้น บางปะอิน 10 กลาง 

94 วัดลาดชะโด หนองน้ าใหญ่ ผักไห่ 25 กลาง 

95 วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) นาคู ผักไห่ 9 กลาง 

96 วัดดอนลาน ดอนลาน ผักไห่ 14 กลาง 

 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
ที่ตั้งโรงเรียน 

ครู 
ขนาด 
โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 

97 วัดล าตะเคียน (วิริยศึกษา) ล าตะเคียน ผักไห่ 15 กลาง 

98 วัดตาลานเหนือ ตาลาน ผักไห่ 7 เล็ก 

99 วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) ผักไห่ ผักไห่ 13 กลาง 

100 วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบ ารุง) ผักไห่ ผักไห่ 4 เล็ก 

101 วัดบ้านแค บ้านแค ผักไห่ 12 กลาง 

102 วัดโพธิ์เผือก โคกช้าง ผักไห่ 3 เล็ก 

103 วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) หน้าโคก ผักไห่ 8 เล็ก 

104 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) ลาดน้ าเค็ม ผักไห่ 10 กลาง 

105 วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) ลาดน้ าเค็ม ผักไห่ 7 เล็ก 

106 วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) อมฤต ผักไห่ 8 เล็ก 

107 วัดอมฤต (สิทธิประสิทธิ์) อมฤต ผักไห่ 2 เล็ก 



62 

 

108 วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) กุฎี ผักไห่ 6 เล็ก 

109 วัดโคกทอง (บวรวิทยา) กุฎี ผักไห่ 15 กลาง 

110 วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) บ้านใหญ่ ผักไห่ 6 เล็ก 

111 วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) บ้านใหญ่ ผักไห่ 14 เล็ก 

112 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) ลาดชิด ผักไห่ 18 กลาง 

113 วัดท่าดินแดง ท่าดินแดง ผักไห่ 5 เล็ก 

114 วัดราษฎร์บ ารุง สิงหนาท ลาดบัวหลวง 13 กลาง 

115 ประสิทธิ์วิทยา คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง 4 เล็ก 

116 วัดบันลือธรรม(ล ากะประชารัฐ) พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง 3 เล็ก 

117 รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง 8 กลาง 

118 ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง 15 กลาง 

119 วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง 4 เล็ก 

120 รอซีด ี คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง 23 กลาง 

 121 มาลาอีสงเคราะห์ คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง    19  กลาง 

 
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
ที่ตั้งโรงเรียน 

ครู 
ขนาด 

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 

122 หงสประภาสประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง 19 กลาง 

123 วัดราษฎร์ปุณณาราม คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง 7 เล็ก 

124 สามัคคีวิทยา คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง 1 เล็ก 

125 สอนด ี(ประชารัฐอนุสรณ์) พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง 8 กลาง 

126 วิทยานนท์ สามเมือง ลาดบัวหลวง 11 กลาง 

127 วัดลาดประทุมคงคาราม หลักชัย ลาดบัวหลวง 14 กลาง 
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128 วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) หลักชัย ลาดบัวหลวง 7 เล็ก 

129 วัดหลักชัย (ประชาบรรลือฤทธิ์) หลักชัย ลาดบัวหลวง 14 กลาง 

130 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) สามเมือง ลาดบัวหลวง 27 ใหญ ่

131 วัดตรีพาราสีมาเขต สามเมือง ลาดบัวหลวง 10 เล็ก 

132 สัตตปทุมบ ารุง สามเมือง ลาดบัวหลวง 3 เล็ก 

133 วัดโสภณเจติการาม คู้สลอด ลาดบัวหลวง 15 กลาง 

134 คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) คู้สลอด ลาดบัวหลวง 4 เล็ก 

135 วัดอินทอารี ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง 9 เล็ก 

136 วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง 15 กลาง 

137 อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง 13 กลาง 

138 วัดสุทธาวาส ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง 10 เล็ก 

139 วัดบ้านแพน "ศรีรัตนานุกูล" สามกอ เสนา 23 กลาง 

140 วัดสามตุ่ม สามตุ่ม เสนา 10 กลาง 

141 วัดคู้สลอด สามตุ่ม เสนา 15 กลาง 

142 วัดเจ้าเจ็ดใน เจ้าเจ็ด เสนา 13 กลาง 

143 วัดกลางคลองวัฒนาราม เจ้าเสด็จ เสนา 3 เล็ก 

144 บ้านแถววิทยาคาร บ้านแถว เสนา 18 กลาง 

  
 

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
 

ที ่ ชื่อโรงเรียน 
ที่ตั้งโรงเรียน 

ครู 
ขนาด 

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ 

145 ชายนาพัฒนา (ส าเนียง สนิทอุปถัมภ์) เจ้าเจ็ด เสนา 6 เล็ก 
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146 วัดจรเข้ไล่ ดอนทอง เสนา 14 กลาง 

147 วัดหนองล าเจียก บ้านแถว เสนา 3 เล็ก 

148 วัดกลาง บ้านโพธิ์ เสนา 16 กลาง 

149 วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) บ้านโพธิ์ เสนา 11 กลาง 

150 วัดรางจระเข้ บ้านโพธิ์ เสนา 4 เล็ก 

151 ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) ลาดงา เสนา 6 เล็ก 

152 ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ ลาดงา เสนา 8 กลาง 

153 วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) บ้านกระทุ่ม เสนา 5 เล็ก 

154 วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) บ้านแพน เสนา 6 เล็ก 

155 วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) บ้านแพน เสนา 8 กลาง 

156 วัดหัวเวียง "เขมสุทธิวิทยาคาร" หัวเวียง เสนา 18 กลาง 

157 วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยา) หัวเวียง เสนา 4 เล็ก 

158 วัดบันไดช้าง หัวเวียง เสนา 3 เล็ก 

159 วัดประดู่โลกเชษฐ์ หัวเวียง เสนา 6 เล็ก 

160 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) บ้านหลวง เสนา 14 กลาง 

161 จุฬาราษฎร์วิทยา บ้านหลวง เสนา 6 เล็ก 

162 วัดไชยภูมิ ชายนา เสนา 23 กลาง 

163 วัดแก้วสุวรรณ ชายนา เสนา 6 เล็ก 

164 วัดปิ่นแก้ว ชายนา เสนา 9 เล็ก 

165 วัดอู่ตะเภา มารวิชัย เสนา 4 เล็ก 

166 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ มารวิชัย เสนา 7 เล็ก 

รวมข้อมูลโรงเรียนสังกัด สพฐ. (166 โรงเรียน) 

 ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

เขต 2 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีจ านวนทั้งสิ้น 166 โรงเรียน มีครูจ านวน  
1,708 คน 
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2.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การวิจัยนี้ เป็นการศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของข้าราชการครูเพื่อการศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
 2.9.1 งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ 

วีระชาติ  บุญหนัก ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การจัดการเรียนรู้ของครูสังคมศึกษาในสถานศึกษาในสถานศึกษาเอกชนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาล าปาง เขต 1 พบว่าครูสังคมศึกษาส่วนใหญ่จะปฏิบัติตามนโยบายของสถานศึกษาด้วย
ความเต็มใจ เพราะครูสังคมศึกษาเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือส าคัญใน
การจัดการเรียนรู้66 

รังสิทธิ์  เจริญวงศ์  ได้ศึกษาสภาพปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ใน
อ าเภอหัวตะพาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ านาจเจริญ พบว่า  ปัญหามากท่ีสุดคือด้านการ
จัดหาคอมพิวเตอร์ รองมาคือด้านการวางแผนการใช้คอมพิวเตอร์  และปัญหาน้อยที่สุดคือด้านการ
ประเมินการใช้คอมพิวเตอร์ และผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การท างานต่างกัน มี
ความเห็นต่อสภาพปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไม่แตกต่างกัน67 

นิพล  ผิวแก้ว  ได้ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
ประถมศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุบลราชธานี พบว่าผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนมีความเห็นว่าปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ

                                                           
66วีระชาติ  บุญหนัก, “การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่คาดหวังกับพฤติกรรมที่เป็นจริงเกี่ยวกับ

การใช้คอมพิวเตอร์  ในการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตตรวจ
ราชการที ่4.”, สารนิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, 2548), หน้า 56. 

67รังสิทธิ์  เจริญวงศ์, “สภาพปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อ าเภอหัว
ตะพาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ านาจเจริญ.”,  สารนิพนธ์ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี,  2551), หน้า 
85. 
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จัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนครูในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางมีความเห็นว่า
ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน68  

อ าไพ  พลพวก ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1  พบว่าข้าราชการครูและบุคลากรที่มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน  
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน และข้าราชการครูและ
บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกันมีความเห็นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ใน
สถานศึกษาไม่แตกต่างกัน69  

อัศวิน คงช านาญ  ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551      
ผลการศึกษาพบว่ามีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง นักศึกษาท่ีมีอายุ 
สาขาวิชา ชั้นปี สถานที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการใช้อินเตอร์เน็ตต่อเดือน 
ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่นอินเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์ และช่วงเวลาที่ใช้ในการเล่นอินเตอร์เน็ตเป็นส่วน
ใหญ่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตไม่แตกต่างกัน70 

สุรพล อินทรสวัสด์ ได้ศึกษาสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดกลาง ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
มีสภาพการใช้คอมพิวเตอร์โดยภาพรวมด้านการเรียนการสอนและด้านวิชาการ อยู่ในระดับปานกลาง 
และครูที่มี เพศและอายุต่างกันมีสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ในภาพรวม ด้านการเรียนการสอนและด้าน

                                                           
68นิพล  ผิวแก้ว , “การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา

ตามทัศนะของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา”, สารนิพนธ์ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2548), หน้า 75. 

69อ าไพ  พลพวก ,“สภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาหนองบัวล าภู เขต 1”, สารนิพนธ์ ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 2551), หน้า 92. 

70อัศวิน  คงช านาญ , “ศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2551”, สาร
นิพนธ์ ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย, 2551), หน้า 164. 
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วิชาการแตกต่างกัน ครูที่มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ ในการฝึกอบรมต่างกัน มีสภาพการใช้
คอมพิวเตอร์ โดยภาพรวมด้านการเรียนการสอน และด้านวิชาการ แตกต่างกัน71  

ธิราลักษณ์ ธีรวัจณนาภา  ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรครูใน
โรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี 
ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ การสนับสนุนของโรงเรียน และความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรครู ได้แก่ เพศ 
และอายุ ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรครูในโรงเรียนการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ระดับการศึกษา ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้คอมพิวเตอร์ของ
บุคลากรครูในโรงเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรีโดยภาพรวมได้แก่ ปัจจัยด้าน
ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้
คอมพิวเตอร์ ด้านการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชน 
จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์  ความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
การสนับสนุนของโรงเรียน ตามล าดับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านการพัฒนาสื่อการสอน
ของบุคลากรครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานด้าน
คอมพิวเตอร์  ความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์72 

วรธรรม พงษ์สีชมพู   ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการใช้คอมพิวเตอร์ของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานคอมพิวเตอร์พบว่า ครูใน
โรงเรียนประถมศึกษาจะใช้คอมพิวเตอร์มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยไม่ใช่ปัจจัยใด
ปัจจัยหนึ่งเท่านั้น ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการใช้คอมพิวเตอร์มี 7 ปัจจัยได้แก่ 1) เพศ  2) อายุ  
3) รายได้  4) แรงจูงใจในการท างาน  5) ความพึงพอใจในการท างาน  6) ความเครียด และ 7) ความ
ฉลาดทางอารมณ์ โดยกล่าวขยายความว่า ครูที่เป็นเพศชายจะใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าครูผู้หญิง ครูที่
อายุน้อยกว่าจะมีการใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าครูที่มีอายุมากกว่าครูที่มีรายได้น้อยกว่าจะใช้

                                                           
71สุรพล อินทรสวัสด์ ,“สภาพการใช้คอมพิวเตอร์ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2”, (วิทยานิพนธ์  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2550), หน้า 103. 

72ธิราลักษณ์ ธีรวัจณนาภา,“ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรครูในโรงเรียน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี”, วิทยานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต (บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2554), หน้า 98. 
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คอมพิวเตอร์มากกว่าครูที่มีรายได้มาก ครูที่มีแรงจูงใจในการท างานน้อยกว่าจะมีการใช้คอมพิวเตอร์
มากกว่าครูที่มีแรงจูงใจในการท างานมากกว่า และครูที่มีความพึงพอใจในการท างานมากกว่าจะใช้
คอมพิวเตอร์มากกว่าครูที่ไม่พึงพอใจในการท างาน ส่วนปัจจัยที่มีเฉพาะอิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้
คอมพิวเตอร์ของครูในโรงเรียนประถม ศึกษา  4 ปัจจัย ได้แก่ 1.ระดับการศึกษา 2. ระดับชั้นในการ
สอน 3. ประสบการณ์ในการสอน และ 4. สุขภาพจิต โดยระดับการศึกษามีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความ
พึงพอใจในการท างานและความฉลาดทางอารมณ์ส่งผลไปยังการใช้คอมพิวเตอร์ของครู โดยครูที่มี
ระดับการศึกษาสูงกว่าจะมีความพึงพอใจในการท างานมากกว่าและความฉลาดทางอารมณ์ท่ีสูงกว่า 
ท าให้ใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าครูที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่า ส่วนระดับชั้นในการสอนมีอิทธิพลทางอ้อม
ผ่านความเครียดส่งผลต่อไปยังการใช้คอมพิวเตอร์ของครู โดยครูที่สอนในระดับที่สูงกว่าจะที
ความเครียดมากกว่าท าให้ใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าครูที่สอนในระดับต่ ากว่า และประสบการณ์ในการ
สอนมีอิทธิพลทางอ้อมผ่านความเครียด โดยครูที่มีประสบการณ์ในการสอนน้อยกว่าจะมีความเครียด
มากกว่า ท าให้ใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าครูที่มีประสบการณ์น้อยกว่า73 

อัญชลี อิทธิเกษม   ได้ศึกษาลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของครูใน
โรงเรียนส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี.พบว่า ระดับอายุของบุคลากรครู สามารถส่งผลต่อ
การใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรครูเช่นกัน  ครูที่มีอายุ 20-30  ปี  มีลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์เป็น
สื่อการสอนมากกว่าครูที่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษาของบุคลากรครู สามารถส่งผลต่อการใช้
คอมพิวเตอร์ของครู ดังแนวคิดของอัญชลี อิทธิเกษม ได้กล่าวว่า ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาน้อย จะ
มีความกระตือรือร้นในการศึกษาค้นคว้าความรู้ เพิ่มประสบการณ์ ในการปฏิบัติงานให้กับตนเอง74 
 2.9.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 Nunez, A. R. ได้ศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีที่มีต่อการศึกษาของครูใหญ่
ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกาพบว่าตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาของครู คือ

                                                           
73วรธรรม  พงษ์สีชมพู,“ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการใช้คอมพิวเตอร์ของครูในโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน”,  ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.เทคโนโลยี
ทางการศึกษา, (ชลบุรี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548), หน้า 105 – 106. 

74อัญชลี อิทธิเกษม, “ลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของครูในโรงเรียน
ส านักงานการประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี”, ปริญญานิพนธ์ กศ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษา , (ชลบุรี :
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547), หน้า 115. 



69 

 

เพศ และความคุ้นเคย ส่วนตัวแปรด้านวิชาที่สอนและระดับความรู้ของครูนั้นมีความสัมพันธ์ต่อ
สภาพการณ์การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา75 
 J0al. H.T. ได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ของอาจารย์โรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา ในมลรัฐจอร์เจีย ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในสถาบันการศึกษา การมรสถานที่ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเข้าถึงใน
ห้องเรียน และระยะเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์มีความสัมพันธ์กับการใช้คอมพิวเตอร์ แต่การศึกษา
อบรมเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ไม่มีความสัมพันธ์กับการใช้คอมพิวเตอร์ของอาจารย์76 
 Shazia, M. ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีของครูพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจของครูในการใช้ ICT ในห้องเรียน คือ การเข้าถึงทรัพยากรที่มีคุณภาพของซอฟแวร์และ
ฮาดร์แวร์ ความสะดวกในการใช้งานเป็นสิ่งจูงใจในการเปลี่ยนแปลงและความร่วมมือภายในโรงเรียน 
นอกจากนี้โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดพันธกิจร่วมกันมีความมุ่งมั่นต่อการเรียนรู้อย่าง
มืออาชีพและมีการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์อย่างเป็นทางการ และต้องชี้ให้ครูเห็นว่า การเรียนการสอน
กับการเรียนรู้ ICT เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ ซึ่งเป็นการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จด้าน 
ICT และจ าเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงของครู โรงเรียนและผู้ก าหนดนโยบายหรือ
ฝ่ายบริหาร77 
 Mojgan A. and Other. ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ข้อมูลการสื่อสารและเทคโนโลยี
ของครู พบว่า เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา แต่ครูส่วน
ใหญ่ไม่ใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบในการเรียนการสอนหรือบูรณาการทางเทคโนโลยีเข้าสู่หลักสูตร
ของพวกเขา การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ข้อมูลการสื่อสารและเทคโนโลยีของครู คือ การ
ตัดสินใจเลือกใช้ไอซีทีในห้องเรียน โรงเรียนไม่มีการจัดการ และปัจจัยตัวครู ปัจจัยเหล่านี้มี
ความสัมพันธ์กัน ความส าเร็จของการด าเนินงานด้านไอซีที ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพร้อมหรือปัจจัยใด
เพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้น แต่จะถูกก าหนดเป็นกระบวนการที่มีความเกี่ยวข้องกันจึงสามารถชี้ให้เห็นว่า 

                                                           
75Nunez, A. R. (1978). Variables Influencing Teachers’ Perceptions of 

Educational Innovation. Dissertation Abstracts International.38(8):4460-A. 
76J0al. H.T. (1998). Factors associated with computer use by middle school 

teachers(Georgia). Abstract from : UMI 1999 Item : AAT 9911556 
77Shazia, M. (2000). Factors Affecting Teachers’Use of Information and 

Communications Techology. Journal of Information Technology for Teacher 
Education. 9 (3):319. 



70 

 

การพัฒนาวิชาชีส าหรับคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องนั้น นักการศึกษาและเครื่องมือในการเรียนรู้กับ
วัตถุประสงค์ของการส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน เป็นสิ่งส าคัญส าหรับครูและผู้ก าหนดนโยบาย
ในการท าความเข้าใจถึงปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และต้นทุน ประสิทธิภาพของวิธีการต่าง  ๆ ใน
การใช้ไอซีที78 

                                                           
78Mojgan Afshari and Other. (2009), January).Factors Affecting Teachers’ Use 

of Information Communcation Technology. International Journal of Instruction. (2): 1. 



บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการครู

ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2
ครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Method)   โดยท าการเก็บข้อมูลภาคสนาม ใช้การ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และมีรายละเอียดในการวิจัยดังนี้  

3.1  ขอบเขตของการวิจัย 
3.1.1 ด้านเนื้อหา 

 3.1.2 วิธีวิจัย 
 3.1.3 ด้านระยะเวลา 
 3.1.4 ด้านพื้นที ่
 3.1.5 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.5.1 ประชากร 
  3.1.5.2 กลุ่มตัวอย่าง 
3.2 วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.2.3 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.2.4 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ขอบเขตของการวิจัย 
3.1.1 ด้านเนื้อหา 

 ในการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียน

ประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ในครั้งนี้ผู้วิจัย

ก าหนดเนื้อหาในการศึกษาดังนี ้

  3.1.1.1 เนื้อหาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ 

 3.1.1.1.1 ศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการ
ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 
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 3.1.1.1.2 ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต2   

3.1.2 วิธีวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Method)  โดยการเก็บรวบรวม  

ข้อมูลจากภาคสนาม (Field Study)  ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

  

3.1.3 ด้านระยะเวลา 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการครูใน

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้ง

นี้ผู้วิจัยได้ก าหนดระยะเวลาการวิจัยตั้งแต่เดือนสิงหาคม – เดือนตุลาคม พ.ศ.2556 ในการด าเนินการ

วิจัยเริ่มจากท่ีได้รับการพิจารณาอนุมัติเค้าโครงสารนิพนธ์ เป็นต้นไป 

3.1.4 ด้านพื้นที ่

 พื้นที่ในการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการครูใน

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

ประกอบไปด้วย ข้าราชการครูโรงเรียน ในเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

จ านวน 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบางซ้าย  อ าเภอบางไทร  อ าเภอบางบาล  อ าเภอบางปะอิน  อ าเภอ

ผักไห่  อ าเภอเสนา และอ าเภอลาดบัวหลวง   

3.1.5 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.5.1 ประชากร 
 ประชากรที่ศึกษาได้แก่ ข้าราชการครู ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  จ านวน 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอบางซ้าย
จ านวน 16 โรงเรียน  อ าเภอบางไทรจ านวน 26 โรงเรียน   อ าเภอบางบาลจ านวน  22 โรงเรียน  
อ าเภอบางปะอินจ านวน 29โรงเรียน  อ าเภอผักไห่ จ านวน 20 โรงเรียน  อ าเภอเสนาจ านวน 28 
โรงเรียน  อ าเภอลาดบัวหลวงจ านวน  25 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 166  โรงเรียน  

 3.1.5.2 กลุ่มตัวอย่าง 
การก าหนดกลุ่มตัวอย่างวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling) 

เหตุผลของการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  เนื่องจากการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้



61 
 

คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 กลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในการ
ท างานที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์  จึงจะสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  ตรงประเด็น  เชื่อถือได้  และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดศึกษาข้าราชการครู จ านวน 7 อ าเภอ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  จ านวน 25 โรงเรียน  ได้แก่ 
ข้าราชการครูเป็นตัวแทนของโรงเรียนขนาดเล็กจ านวน 9 โรงเรียน ตัวแทนโรงเรียนขนาดกลาง
จ านวน  14 โรงเรียน ตัวแทนโรงเรียนขนาดใหญ่จ านวน 2 โรงเรียน และข้าราชการครูแต่ละโรงเรียน
มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1.เป็นครูผู้มีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
2.มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
3.เป็นครูปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
 
 

3.2 วิธีด าเนินการวิจัย 
3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ 
1)แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ในประเด็น ด้านความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์   

ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน  ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น  ด้านการ
ใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อการสอน   

2)แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม (Field Note) เช่น  
2.1) รายละเอียดด้านสภาพแวดล้อมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 

    2.2) ประเด็นที่สนใจ ขณะที่ผู้วิจัยสัมภาษณ์ 
3) อุปกรณ์ส าหรับการวิจัย ได้แก่ 

3.1) สมุดบันทึกและเครื่องเขียน 
3.2) อุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น เครื่องบันทึกเสียง และกล้องถ่ายรูป 

3.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยยึดหลักข้อมูลที่มีลักษณะ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ซึ่งมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการดังนี้ 
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1.ติดต่อขอความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  

2.สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง แบบตัวต่อตัวลักษณะการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  โดยก าหนดค าถามให้ครอบคลุม
และตรงประเด็นที่ท าวิจัยก่อนเริ่มท าการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์  และ
ขออนุญาตถ่ายภาพจดบันทึกและบันทึกเสียง  ระหว่างท าการสัมภาษณ์ผู้วิจัยได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้
สัมภาษณ์เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ  

3.2.3 การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.2.3.1 การจัดกระท าข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการน าข้อมูลที่ได้จากภาคสนามโดยแยก

ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มาจัดกระท าดังต่อไปนี้ 
  3.2.3.1.1 น าข้อมูลที่ได้จากภาคสนามท่ีเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์แบบ

มีโครงสร้าง ซึ่งได้จดบันทึกไว้ และในแถบบันทึกเสียงมาถอดความ มาแยกประเภท จัดหมวดหมู่ และ
สรุปสาระส าคัญตามประเด็นที่ท าการศึกษาวิจัย 

  3.2.3.1.2 น าข้อมูลที่ได้จากภาคสนามท่ีเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ และตรวจสอบความน่าเชื่อถือโดยใช้วิธี การตรวจสอบ
ข้อมูลแบบสามเส้า(triangulation) มีวิธีการตรวจสอบ 4 วิธี คือ 

1. การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล  (data triangulation) คือ การพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัย
ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือ  การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งที่จะพิจารณาใน
การตรวจสอบ ได้แก่ 

แหล่งเวลา  หมายถึง  ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่  เช่น ถ้าผู้วิจัยเคยสังเกต
ผู้ป่วยโรคจิตเวลาเช้า ควรตรวจสอบโดยการสังเกตผู้ป่วยเวลาบ่ายและเวลาอ่ืนด้วย 

แหล่งสถานที่  หมายถึง  ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะเหมือนกันหรือไม่  เช่น  ผู้ป่วยโรคจิตมี
อาการคลุ้มคลั่งเมื่ออยู่ในบ้าน ถ้าหากไปอยู่ท่ีอ่ืนจะยังมีอาการคลุ้มคลั่งหรือไม ่

แหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป  ข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่ เช่น  เคย
ซักถามบุตรชายผู้ป่วยเปลี่ยนเป็นซักถามบุตรหญิง หรือพยาบาล  หรือเปลี่ยนจากปัจเจกบุคคลเป็น
กลุ่มบุคคลหรือกลุ่มสังคม 

2.การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (investigator triangulation) 
คือ ตรวจสอบว่า ผู้วิจัยแต่ละคนจะได้ข้อมูลแตกต่างกันอย่างไร  โดยเปลี่ยนตัวผู้สังเกต แทนที่จะใช้
ผู้วิจัยคนเดียวกันสังเกตโดยตลอด  ในกรณีที่ไม่แน่ใจในคุณภาพของผู้รวบรวมข้อมูลภาคสนาม  ควร
เปลี่ยนให้มีผู้วิจัยหลายคน 
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3.การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (theory triangulation) 
คือ การตรวจสอบว่า  ถ้าผู้วิจัยใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะท าให้การตีความข้อมูลแตกต่างกัน
มากน้อยเพียงใด  อาจท าได้ง่ายกว่าในระดับสมมติฐานชั่วคราว( working hypothesis) และแนวคิด
ขณะที่ลงมือตีความสร้างข้อสรุปเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์  ปกตินักวิจัยจะตรวจสอบสามเส้าด้าน
ทฤษฎีได้ยากกว่าตรวจสอบด้านอื่น 

4.การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (Methodological triangulation) 
คือ การใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆกันเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น  ใช้วิธีการสังเกตควบคู่
กับการซักถาม พร้อมกันนั้นก็ศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสารประกอบด้วย1 
   3.2.3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์ ตาม ขั้นตอน
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป ดังนี้  

1. การหารูปแบบพฤติกรรมหรือหาข้อเท็จจริง  
2. การให้ค าอธิบายหรือให้ความหมายแก่พฤติกรรม  
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลนี้ ประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้  

1.การถอดเทปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์อย่างละเอียด ชนิดค าต่อค า ( Transcribing 
Interview) (Beck, 1994) ห้ามมีการข้ามประโยคบางประโยคที่ผู้วิจัยตัดสินเองว่า “ไม่มีความส าคัญ” 
เพราะข้อมูลบางอย่างอาจน ามาใช้ในการตรวจสอบในภายหลังได้ 2 

2.การจัดเตรียมข้อมูล ( Data Management) เนื่องจากการวิจัยเชิงคุณภาพไม่เน้นการใช้
เครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล  จึงต้องมีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ( Notetaking) ซึ่งได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ  โดยข้อมูลที่จดบันทึกอาจจัดเตรียมเป็นลักษณะแฟ้มต่างๆ  และน า
ข้อมูลเหล่านี้มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล 

3.การให้รหัส (Coding) จัดหมวดหมู่ข้อมูล (Categoring) หรือการท าดัชนีข้อมูล ( Indexing) 
เป็นการเลือกค าบางค ามาใช้เพ่ือจัดหมวดหมู่ข้อมูลโดยดัชนีข้อมูลนี้อาจเป็นค า ( Words) เป็นประโยค 
(Sentences) เป็นแนวคิด (Concept) ก็ได้ 

                                                           

1สุภางค์ จันทวานิช, “วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ”, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), หน้า 128-130. 

2ศากุล ช่างไม้, “การเก็บข้อมูล การจัดการกับข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

คุณภาพ”, (วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, 2546), หน้า 164-173.  
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4.การท าข้อสรุปชั่วคราวและการตัดทอนข้อมูล ( Memoing Data Reduction) การท า
ข้อสรุปชั่วคราว เป็นการลองเขียนข้อสรุปแต่ละเรื่อง การท าข้อสรุปชั่วคราวจึงเป็นการลดขนาดข้อมูล
และช่วยก าจัดข้อมูลที่ไม่ต้องการออกไปได ้ 

5.การเสนอข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการน าเสนอ ( Displaying Data for Analysis and 
Presentation) เป็นการน าข้อสรุปย่อย  ๆ มาเชื่อมโยงกัน  เพ่ือหาข้อสรุปซึ่งจะตอบปัญหาการวิจัย 
โดยอาจจัดท าเป็นแผนที่ ( Map) แผนภูมิ (Charts) ตารางบรรจุเนื้อหา ( Matrices) เครือข่ายของเหตุ
และผล (Causal Network) การจัดแบ่งประเภทของค า ความคิด ความเชื่อ ( Taxonomies or 
Ethnoclassifications) 

6.การประมวลและสรุปข้อเท็จจริง ( Drawing and Verifying Conclusions) ได้แก่ การ
ค้นหาแบบแผน การจัดกลุ่ม การวิเคราะห์ปัจจัย  การระบุความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ การเชื่อมโยง
แนวคิด ทฤษฎีกับสิ่งที่ค้นพบ  ความส าเร็จของการสร้างบทสรุปขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของข้อมูลที่
เป็นข้อสรุปย่อย  ประกอบกับความเป็นสหวิทยาการในตัวผู้วิจัย นั่นคือถ้าข้อมูลเดิมดี  โอกาสที่จะได้
บทสรุปที่ดีก็มีมาก และถ้าผู้วิจัยมีความสามารถในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้ดี มีความรู้หลากหลาย
เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง จะท าให้บทสรุปนั้นมีความแหลมคมน่าสนใจ  

7.การพิสูจน์บทสรุป  เป็นการโยงข้อสรุปเชิงนามธรรมกลับไปสู่รูปธรรมในเหตุการณ์ใหม่อีก
ครั้งเพ่ือให้แน่ใจว่าบทสรุปที่ท าไว้นั้นเหมาะสมดีแล้ว  มีความน่าเชื่อถือ  วิธีการที่นักวิจัยอาจน ามาใช้
ยืนยันความถูกต้องของข้อสรุป ได้แก่ การตรวจสอบความเป็นตัวแทนของข้อมูลว่ามาจากแหล่งที่เป็น
ตัวแทนจริงหรือไม่   การตรวจสอบตัวนักวิจัยเองว่ามีอคติหรือไม่ การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า  
การประเมินคุณภาพของข้อมูล และอาจตรวจสอบบทสรุปที่ได้กับผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น  (Morse & 
Field, 1996) เมื่อแน่ใจว่าบทสรุปที่ได้มีความเหมาะสม น่าเชื่อถือ จึงท าเป็นรายงานเผยแพร่ต่อไป3 

 3.2.4 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ด้วยวิธีการ

พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) พร้อมตารางและภาพประกอบในการด าเนินการวิจัย 
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 ท าให้ผู้วิจัยสามารถสรุปหา
แนวทางในการด าเนินงานได้และปรับกรอบแนวคิดเบื้องต้นเป็นกรอบแนวการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 
 

                                                           
3
 (Morse & Field, 1996) 



65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ขั้นตอนการวิจัย การด าเนินการ ผลที่ได้รับ 

ขั้นตอนที่ 1 

ศึกษา วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ข้อมูล 

รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์ครูในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยาเขต 2 

การตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการ

เข้าไปสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่

ผ่านการพูดคุย โดยใช้วิธีการ

ตรวจสอบข้อมูลโดยการ

ตรวจสอบแบบสามเส้า 

(Triangulation) 

การศึกษาเอกสาร  หลักการ 

แนวคิด ทฤษฎี  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

โดยการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวกับ

พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ของ

ครูในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา

เขต 2 

ขั้นตอนที่ 2 

การสัมภาษณ์ผู้ให้

ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 3 

การตรวจสอบข้อมูล 

กรอบแนวคิดในการ

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลตาม

ประเด็นด้านพฤติกรรมการ

ใช้คอมพิวเตอร์ของครูใน

โรงเรียนประถมศึกษาสังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยาเขต 2 

 

ด าเนินการสัมภาษณ์การ
สัมภาษณ์โดยใช้การสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างในประเด็น ด้าน
ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์   
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ
จัดการเรียนการสอน    ด้านการ
ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้น
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อ
การสอน  
 

สรุปผลการศึกษาพฤติกรรม

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ

การศึกษาของข้าราชการครู

ในโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยาเขต 2 

 

ภาพประกอบ 3 กรอบแนวการด าเนินการวิจัย 



  
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษา พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ

การศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 โดยการสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง จากโรงเรียนประถมศึกษาที่สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 จํานวน 7 อําเภอ คือ อําเภอบาง
ซ้าย  อําเภอบางไทร  อําเภอบางบาล  อําเภอบางปะอิน  อําเภอผักไห่  อําเภอเสนา อําเภอลาดบัว
หลวง เป็นกรณีศึกษา  จํานวน 25 คน แล้วนําข้อมูลมาวิเคราะห์ ในประเด็นที่ต้องการศึกษา แล้ว
นําเสนอผลการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ด้านคือ 

4.1 พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต2   
 4.2 ปัญหาและแนวทางแก้ไขพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการครู
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต  2   
 
4.1 พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2   

4.1.1 ด้านความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเรื่องพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์

เพ่ือการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 พบว่า ครูมีความรู้เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบ
ของคอมพิวเตอร์ คําศัพท์ทางคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์
รวมถึงการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์  มีความรู้วิธีการเปิด ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐาน
ในเรื่องของ ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ เป็นอย่างดี เพราะเวลาที่เกิดปัญหาเบื้องต้น ครูผู้สอนจะได้
สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ส่วนทางด้านซอฟแวร์ก็ควรที่จะศึกษาหาความรู้ พัฒนา เพ่ือหา
ซอฟแวร์ที่ดี ใช้ง่าย ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทําสื่อการสอน  การ
ตกแต่งใบงาน ทําใบความรู้ ใช้ สื่อ CAI  ประเมินผลการเรียนรู้  วิธีการสืบค้นข้อมูล วิธีนําข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ตมาใช้งาน พิมพ์งานได้ นอกจากนี้ยังควรมีความรู้ด้านการดูแลรักษาเครื่องและการซ่อม
บํารุงอย่างง่ายได้  และควรหาความรู้เพิ่มเติมโดยการอบรมเพราะเป็นการทบทวนความรู้เดิมและ
เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ส่วนการใช้เครื่องมือในโปรแกรม Microsoft Office ได้แก่ Microsoft Word , 
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Power Point, Excel  ครูควรมีความรู้โปรแกรม Word เพ่ือใช้ในการโต้ตอบเอกสารกับสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  พิมพ์แผนการสอน สื่อการสอน  มีความรู้โปรแกรม Excel เพ่ือทําบัญชีเรื่องการเงิน 
การทําคะแนน  มีความรู้โปรแกรม Power Point เพ่ือใช้ในการทําสื่อการเรียนการสอน โปรแกรม
ตกแต่งภาพ  โปรแกรมดูหนัง ฟังเพลง เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน  

ดังนั้นเพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากขึ้นคอมพิวเตอร์จึงมีความจําเป็นต่อการ

จัดการเรียนการสอน และของตัวครูเอง ช่วยให้ครูสร้างนวัตกรรม ทําผลงานทางวิชาการ ใช้เป็นผู้ช่วย

ครู  ช่วยครูทํางานเร็วขึ้น สะดวกข้ึน ช่วยให้ครูมีสื่อท่ีทันสมัย ทํางานเอกสารชั้นเรียนได้รวดเร็วขึ้น

ช่วยครูฝึกทักษะนักเรียน  ประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การเลือกซอฟแวร์  ครู เลือกซอฟแวร์ตามความสนใจ เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนและ
เหมาะสม กับงานของครู และให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระ ตรงกับเนื้อหาที่มีใน
หลักสูตรใช้ในปัจจุบัน ตัวชี้วัด มีใบงาน แบบทดสอบ  ที่น่าสนใจ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ที่สําคัญควรให้มีจํานวนเพียงพอกับผู้เรียนและสามารถแก้ไขนําสิ่งที่ไม่
ต้องการออกได้ และสามารถพิมพ์ออกมาใช้งานกับผู้เรียนได้ ครูจะเลือกซอฟแวร์ ที่เป็นแบบฝึก
มากกว่าเนื้อหา และใช้เสริมมากกว่าที่จะใช้สอน เลือกบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  CAI มากกว่าที่
เป็นเอกสาร เลือกซอฟแวร์ที่ใช้ง่าย ไม่ต้องมีข้ันตอนการใช้ที่ซับซ้อนจนเกินไป  เลือกใช้ซอฟแวร์ที่
หลากหลาย ทั้งออนไลน์  ออฟไลน์ สื่อทางไกลวังไกลกังวล รวมถึงการจัดเก็บลงในแผ่น ซีดี แฮนดี้ 
ไดร์ ส่วนใหญ่ที่เลือกจะเป็นผู้เลือกเอง มีบางส่วนที่ฝ่ายวิชาการจัดสรรให้  ส่วนซอฟแวร์ที่เป็น
โปรแกรมจะใช้เพื่อพัฒนาทักษะทางคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้เม้าท์  คีย์บอร์ด ของนักเรียน  
นอกจากนี้ครูใช้ความรู้ที่ได้การสืบค้นจากอินเตอร์เน็ต  มาจัดทําสื่อ แบบฝึก ใบกิจกรรม การตกแต่ง
ภาพ  เป็นซอฟแวร์ที่ใช้งานง่าย จัดหาง่าย  ทันสมัย มีขายทั่วไป หาซื้อง่าย  ราคาไม่แพงและต้องเป็น
ซอฟแวร์ที่ถูกกฎหมาย ไม่ใช้ของปลอม และเป็นซอฟแวร์ที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  สามารถเผยแพร่เพื่อ
การศึกษา เลือกซอฟแวร์ที่ปลอดภัยต่อเครื่องคอมพิวเตอร์  นอกจากน้ีครูมีความสามารถในการเลือก
ดึงข้อมูลจากที่ต่างๆเพ่ือนํามาใช้ในการเรียนการสอน  ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  ให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และสามารถสร้างชิ้นงานจากการเรียนรู้ได้   ครูสามารถศึกษาเรียนรู้นําซอฟแวร์มาสร้างสื่อการเรียนรู้
เองในสาระวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ  และนําไปใช้กับผู้เรียน ส่วนการเลือกซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
เพ่ือใช้ในบทเรียนจะต้องดูวัสดุที่มีคุณภาพ คงทน และมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 

โดยปกติครูมีวิธีการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกก็จะดูแลทําความสะอาดตัวเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทั่วไปเอง สามารถเปิดเครื่องทําความสะอาดได้  ไม่ให้มีฝุ่น แต่ถ้าพบเจอปัญหาง่าย  ๆ 
เช่น สายหลวม  แรมสกปรกจะมีเสียงดัง ก็จะดูอาการเบื้องต้นและ ซ่อมเองได้ เวลาใช้ก็ใช้อย่าง
ระมัดระวัง ถ้าไม่ค่อยได้ใช้ทํางาน ใช้ผ้าคลุมไว้กันฝุ่น การทําความสะอาดโดยการปาฝุ่นที่อยู่บน
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ตัวเครื่อง และอุปกรณ์อ่ืน  ๆ เช่น เม้าท์  คี ย์บอร์ด  มอนิเตอร์  (จอ) ปิดเครื่องคอมให้ถูกวิธีทุกครั้งที่
เลิกใช้งานคอมพิวเตอร์ ใช้เครื่องสํารองไฟในกรณีที่ไฟฟ้าขัดข้องบ่อย  ๆ เพื่อความปลอดภัยของ
โปรแกรมและงาน จะเป็นการช่วยให้ยืดอายุการใช้งานของคอมพิวเตอร์ได้  ตําแหน่งของการวาง
เครื่องคอมพิวเตอร์ควรให้ห่างจากผนัง 1 ฟุต อุปกรณ์บางอย่างเมื่อหมดอายุการใช้งานก็จัดการ
เปลี่ยน  ควรมีการป้องกันฝุ่นละออง ป้องกันน้ําไม่ให้หกใส่  รวมถึงเรื่องการระวังไฟฟ้าลัดวงจร และ
ถ้าเครื่องชํารุดควรซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน  ครูเรียนรู้การซ่อมด้วยตนเองจากการอบรม ถ้า
ยังแก้ปัญหาไม่ได้สอบถามผู้รู้ หรือส่งช่างซ่อม  

วิธีการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในระบบ ควรสแกนไวรัสทุกครั้งเมื่อนําแฮนดี้ไดร์ ฟ 
ที่อ่ืนมาเสียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ลบไ ฟล์ที่ไม่จําเป็นออกจากคอมพิวเตอร์ เก็บข้อมูลที่สําคัญไว้
หลาย ๆ ที่ ส่วนการดูแลในระบบโดยการลงโปรแกรมป้องกันไวรัส หรือโปรแกรมควบคุมเครื่องลงใน
คอมพิวเตอร์ หากครูพบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้เองหรือปัญหาที่เกิดจากระบบปฏิบัติการจะ
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ตรวจสอบให้ 

วิธีการที่ครูนํามาใช้เมื่อเกิดปัญหามีหลากหลายวิธี  เช่นการตรวจสอบเบื้องต้นว่า เกิดจาก
ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมมีไวรัส หรือเกิดจากปัญหาจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  จากนั้นจึงแก้ปัญหา
ด้วยการการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ  ค้นหาการแก้ปัญหาทางอินเตอร์เน็ต  โทรถามปรึกษาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนหรือต่างโรงเรียน ถามเพ่ือนครูที่มีความรู้ ปรึกษาผู้ดูแลระบบของ
โรงเรียน ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ด้านคอมพิวเตอร์ เปิดดูจากตําราเอกสาร  และถ้าเกิดปัญหาระหว่าง
ใช้ ใช้การแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเองก่อน ทําการ รีเซ็ท หรือทําการรีบูทเครื่องใหม่ หรือกดปุ่ม 
Ctrl+Alt+Dlt ถ้าแก้ไม่ได้ยกเครื่องไปร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ หรือใช้สื่ออย่างอ่ืนแทน เช่นการใช้
รูปภาพ ที่สอดคล้องกับเนื้อหา ถ้าเกิดปัญหาเข้าโปรแกรมไม่ได้ หรือใช้งานไปแล้วเครื่องดับไปเฉย  ๆ   
การแก้จะลงโปรแกรมใหม่ จะเห็นว่าครูสามารถแก้ปัญหาได้ในระดับเบื้องต้นได้ แต่ถ้าเจอปัญหา
ระดับลึก ๆ ต้องหาผู้เชี่ยวชาญหรือช่างซ่อม 

4.1.2  ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเรื่องพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์

เพ่ือการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 พบว่า การนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวางแผนดําเนินการเรียน

และการสอน  จัดกิจกรรมประกอบการสอนและประเมินผลการสอน พบว่า ครูสามารถ การสร้าง

แบบฟอร์ม  ออกแบบบทเรียน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม แบบฝึก รูปภาพ 

แบบทดสอบ ใบงาน ใบความรู้ สร้างข้อสอบ วิเคร าะห์ข้อสอบ  รวบรวมข้อมูล เก็บคะแนน ทําแบบ

บันทึกคะแนน  ประเมินผลคะแนน  ตัดสินผลการเรียนในระบบเกรด การเก็บไฟล์ข้อมูล นําเสนอผล
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การเรียนด้วยกราฟ ฝึกปฏิบัติจากโปรแกรม Microsoft Office ในเรื่องการใช้เ ครื่องมือ สร้างชิ้นงาน

เช่น แผ่นพับ ทําตาราง ทํากราฟ การค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เก่ียวกับวิชาต่าง  ๆ ใน 8 สาระ

การเรียนรู้ บางครั้งก็เรียนรู้ไปกับครู แต่ทั้งหมดต้องเก่ียวข้องกับบทเรียน  ตัวชี้วัด  และในบางสาระท่ี

ไม่มีความสามารถเฉพาะทางเช่น ศิลปะ นาฏศิลป์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ กอท. จากอินเตอร์เน็ต จะหา

มาเป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้ศึกษา ด้านนักเรียนให้ลงมือปฏิบัติจริง จัดทํารายงาน ทดสอบความรู้ที่ให้

ค้นคว้า มีการประเมินผลงาน ที่สอดคล้องกับเนื้อเรื่องที่สอน ครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การ

สอนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกการใช้อุปกรณ์เช่น เมาท์ คี ย์บอร์ด  สอนวิชาภาษาอังกฤษ

คอมพิวเตอร์ช่วยได้ในเรื่องการฝึกออกเสียง การแปลภาษา การเล่นเกม ส่วนครูที่ไม่ค่อยได้ใช้

ดําเนินการสอนจากคอมพิวเตอร์โดยตรง จะทําในรูปเอกสารแผ่นกระดาษและนําไปสอน การนํา

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ในการเรียนการสอนทําให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ครู

สามารถ นําเรื่องที่สอนไปแล้วนํากลับมาทบทวน  หรือใช้ในการซ่อมเสริมนักเรียน  บางช่วงระหว่าง

เรียนก็มีกิจกรรมเสริมให้เล่นกันในท้ายชั่วโมง ส่วนครูที่ไม่มีความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ แต่สามารถทํา

ได้โดยหาผู้ช่วยที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ทําให้สะดวกและประหยัดเวลา   

ข้อดีของคอมพิวเตอร์ การที่ ครูมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช้ช่วยประหยัดเวลาในการใช้ การหาสื่อ

การเรียนการสอน  ครูสามารถเลือกใบงาน แบบฝึก แบบทดสอบหลากหลายเหมาะกับนักเรียน  

สามารถนํามาใช้ได้ตามความต้องการทําให้งานของครูมีความเป็นมาตรฐานขึ้น ได้งานที่มี

ประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ขึ้น คอมพิวเตอร์เป็นผู้ช่วยครูได้เป็นอย่างดี เพราะมีทั้งรูปภาพ ทั้งเสียง คลิป

ทางการศึกษาก็มีให้เลือกมากมาย เพราะสามารถเก็บข้อมูลไว้แล้วสามารถนํามาแก้ไขใหม่ได้  จึงเป็น

การช่วยแบ่งเบาภาระงานของครูได้เป็นอย่างดี ช่วยให้งานของครูสะดวกสบาย  ทันสมัยทันกับโลกที่

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ส่วนนักเรียนมีวิธีเรียนรู้ที่ดี ตั้งใจเรียน กระตือรือร้นสนุกสนาน สร้าง

ชิ้นงานได้ สนใจเพราะได้เห็นสื่อต่าง  ๆ มีสีสัน มีรูปภาพ มีเสียง ส่งเสริมการสร้างชิ้นงานได้อย่าง

สร้างสรรค์  มีความรู้ให้นักเรียนเลือกหลากหลาย ทําให้นักเรียนอยากเรียน มีความรู้กว้างขึ้น เข้าใจใน

เรื่องการเรียนการสอนได้เร็วขึ้น และมีแหล่งเรียนรู้  นักเรียนมีทักษะทางคอมพิวเตอร์มากข้ึน   

พัฒนาศักยภาพผู้เรียนได้เป็นอย่าง ดี นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างหลากหลาย เป็นการฝึก

ทักษะทางคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี  

ข้อจํากัดของคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความพร้อมของครู 
นักเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์ ครูในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2          
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มีความรู้เพียงพ้ืนฐานเบื้องต้น ใช้งานง่าย  ๆ แต่ถ้าซับซ้อนมากก็ทําไม่ได้  เพราะไม่ได้จบมาทาง
คอมพิวเตอร์โดยตรง  ด้านการเรียนการสอน ถ้าครูไม่กําหนดขอบเขตเนื้อหาในการศึกษาค้นคว้าของ
ผู้เรียนให้ชัดเจนอาจทําให้การเรียนไม่ประสบผลสําเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ ด้านเวลาครูไม่ค่อยได้ใช้  
และเวลาใช้บางครั้งเครื่องช้าจึงทําให้การจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผน เวลาเกิดปัญหาแล้วไม่สามารถ
แก้เองได้ ทําให้งานหยุดชะงักไปได้  นอกจากนี้มีเวลาฝึกที่โรงเรียนน้อย และที่บ้านก็ไม่มีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ด้านอินเตอร์เน็ตครูไม่สามารถควบคุมเว็บอันไม่พึงประสงค์ได้  นักเรียนอาจนําข้อมูลบน
อินเตอร์เน็ตมาใช้ในทางท่ีไม่เหมาะสม ครูไม่ได้ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ยังมีความรู้เดิม  ๆ 
ล้าสมัย  นอกจากนี้ครูไม่สามารถควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนให้อยู่ในขอบเขตเรื่องการ
เรียนเพียงอย่างเดียวได้    ความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์ไม่พอกับจํานวนนักเรียน 
ความช้า ความเก่าของเครื่องคอมพิวเตอร์ทําให้โหลดงานจากอินเตอร์เน็ตช้าทําให้เรียนการสอนไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว้  ไปกินเวลาชั่วโมงครูคนอ่ืน ความไม่สะดวกในการบริการของโรงเรียน วิชา
อ่ืน ๆ จะไม่ค่อยได้เข้าไปใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 

บทบาทของครูในการนําคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน คือ ครูควรมี

ความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ ให้คล่อง ครูครูต้องศึกษาหาความรู้

ให้มากกว่าผู้เรียนและต้องเตรียมตัวในการแก้ปัญหาในระหว่างเรียนได้   นอกจากนี้ เป็นผู้ส่งเสริม

สนับสนุนให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมถึงแนะนํา ขั้นตอนวิธีการศึกษาให้นักเรียนเข้าใจ  

และต้องมีความรู้ในการใช้โปรแกรม  เตรียมสื่อคอมพิวเตอร์ให้มีความพร้อมเพ่ือให้การเรียนรู้บรรลุ

วัตถุประสงค์ การประเมินทักษะด้านคอมพิวเตอร์ผู้เรียน คัดกรองสื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งด้าน

เนื้อหา ความสอดคล้องกับหลักสูตร ใช้อินเตอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และนวัตกรรม

ใหม่ ๆ แล้วเลือกมาใช้   ในการจัดการเรียนรู้ก่อนเริ่มเรียนครูต้องแนะนําการใช้คอมพิวเตอร์ในวิชา

คอมพิวเตอร์ สอนการใช้โปรแกรมต่างๆ ตามระดับชั้น ระดับความสามารถของนักเรียน  นอกจากนี้

ความทําสื่อการสอนประเภทต่าง  ๆ ได้ เช่น บทเรียนสําเร็จรูป เอกสารประกอบการสอน ใบความรู้ 

ใบงาน ครูควรเตรียม ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ เตรียมแบบฝึกที่จะใช้ฝึกทักษะด้านการฟัง การอ่าน การ

เขียน  ครูสามารถจัดทําเอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน  ใบงาน  ใบความรู้ วัดผลประเมินผล  

สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และระหว่างเรียนครูนํามาใช้และสังเกต

การใช้ เป็นที่ปรึกษาเมื่อนักเรียนพบปัญหาหรืออุปสรรค  เตรียมวางแผนตัวนักเรียนคือว่าจะเรียนเป็น

กลุ่ม หรือรายบุคคล  เตรียมสื่อคือตรวจสอบความพร้อมของคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่างๆท่ีจะ

นํามาใช้ฝึกผู้เรียน ครูควรเป็นผู้ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานจากคอมพิวเตอร์ได้ครูใช้
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คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 8 กลุ่ม

สาระการเรียนรู้ หลังการเรียนประเมินผลทั้งด้านเนื้อหาและทักษะ ของผู้เรียน การสืบค้นหาสื่อการ

เรียนรู้จากอินเตอร์เน็ตได้  ครูควรนําคอมพิวเตอร์มาสร้างเนื้อหาใหม่  ๆ สื่อรูปแบบใหม่  ๆ รวมถึง

จัดการกับงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับชั้นเรียน จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ และงานวัดผลประเมินผล   

นําคอมพิวเตอร์มาช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน บางครั้งสามารถโต้ตอบกัน

ระหว่างนักเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ เป็นการดึงดูดความสนใจของนักเรียน อีกท้ังยังช่วย

ประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณ นักเรียนได้รู้จักเทคโนโลยีที่เหมาะสม  นอกจาก นี้ยังเป็นการลด

ช่องว่างระหว่างโรงเรียนในเมืองและชนบท เพราะสามารถเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน  ส่วนครูที่ใช้

คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนวิชาอ่ืน  ๆ คอมพิวเตอร์เป็นทางเลือกให้ครู เช่นการสอนนา ฏศิลป์   

ดนตรี พลศึกษา  ก็สามารถเลือกให้นักเรียนได้ศึกษา    

บทบาทของนักเรียนที่เกิดจากการนําคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนรู้ส่วนประกอบของเครื่อง การเปิด ปิด ที่ถูกวิธี และสามารถเข้าโปรแกรมพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์   
นักเรียนทําความเข้าใจวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้สื่อออนไลน์ในการเรียนรู้ ได้ใช้
สื่อคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง  ส่วนการเรียนรู้โดยการใช้ Tablet  นักเรียนต้องมีความรู้เรื่องการใช้
เครื่องมือในโปรแกรม  และสามารถเลือกใช้เครื่องมือเองได้  จึงจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ทักษะทางคอมพิวเตอร์  และมีชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ในระดับประถมต้นนักเรียน
ฝึกการ ใช้คีย์บอดจากโปรแกรม Word  โดยการเขียนตามคําบอก โปรแกรม Paint วาดภาพ  ฝึกการ
ใช้เม้าท์จากการเล่นเกมการศึกษา ระดับประถมปลาย ศึกษาค้นคว้าสาระที่กําหนดหัวข้อให้โดยการ
สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต  นักเรียนจะเป็นผู้ปฏิบัติ นําเสนอผลการสืบค้นในรูปแบบโปรแกรม
นําเสนอ และสามารถส่งงานทาง E – mail   สร้างสรรค์ชิ้นงานที่เกิดจากคอมพิวเตอร์ทั้งงานเอกสาร 
และงานบนระบบ มีชิ้นงานที่ไม่สิ้นเปลืองในการใช้กระดาษเป็นการลดค่าใช้จ่าย  สิ่งเหล่านี้จะส่งผล
ให้นักเรียนมีความสนใจ  ตื่นตัว กระตือรือร้นในการเรียนมากข้ึน มีความสุข สนุกกับการเรียนรู้  
อยากเข้าห้องคอมพิวเตอร์ ชอบที่จะเรียนรู้กับคอมพิวเตอร์ ชอบวิชาที่เก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์    
ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงสามารถกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนได้ 

การออกแบบการจัดการเรียนการสอนโดยมีการประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป  ครูออกแบบ
การเรียนรู้โดยนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาประยุกต์ใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของงาน  เช่นถ้าต้องการ
คํานวณใช้โปรแกรมตารางงาน ถ้าต้องการพิมพ์เอกสารใช้โปรแ กรมประมวลผลคํา   ถ้าต้องการ
นําเสนอข้อมูลใช้โปรแกรมนําเสนอผลงาน  ออกแบบการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปให้เหมาะสมกับงานที่จะใช้ เช่นใช้โปรแกรมสร้างภาพยนตร์ เพื่อสร้างสื่อภาพเคลื่อนไหวให้
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นักเรียนสนใจมากข้ึน  ออกแบบให้เหมาะสมกับลัก ษณะของบทเรียน เช่น ในวิชาที่ต้องแสดงขั้นตอน
การทํางาน งานที่แสดงการเจริญเติบโต ครูสามารถสร้างสื่อโดยใช้โปรแกรมนําเสนอผลงาน  การทํา
แผ่นพับ ใช้โปรแกรมประ มวลผลคํา  หาเกมการศึกษามาให้ฝึกบ้าง  สอนเพลง สอนรํา  สอนกีฬา ดู
ทักษะทางกีฬา  . จัดทําสื่อซ่อมนักเรียนเสริมนักเรียนที่เก่ง  จัดทําใบกิจกรรมในการเรียนการสอน  
จัดทําสื่อสรุปบทเรียน ใช้ในการสร้างสื่อประเภทแบบฝึกเป็นเอกสารประกอบการสอน  สร้าง
นวัตกรรมในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ที่สําคัญมีออกแบบการเรียนการสอนแต่ละประเภทให้ตรงกับ
วัยของผู้เรียน ตรงความสนใจและลักษณะของเนื้อหาวิชา  รูปแบบกิจกรรม  และให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ ในการนําคอมพิวเตอร์มาใช้จะใช้เป็นช่วง  ๆ  เช่น ในการนําเข้าสู่บทเรียน  การทบทวน
บทเรียน  การสรุปบทเรียน   หรือบางครั้งอาจฝึกทักษะทางคอมพิวเตอร์ทั้งชั่วโมง การเลือกใช้สื่อ
บทเรียนสําเร็จรูปที่มีจําหน่ายตามห้างร้าน โดยเลือกให้ตรงกับระดับชั้น และเนื้อหา ในระดับอนุบาล 
จะฝึกการใช้เม้าท์ กับคีย์บอร์ดเป็นส่วนใหญ่ และใช้บทเรียนสําเร็จรูป ในการฝึกทักษะการฟัง  ฝึกการ
ร้องเพลง ฝึกภาษาอังกฤษ มากกว่าโปรแกรมสําเร็จรูป ในระดับประถมศึกษา  ออกแบบใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ให้คุ้มค่า ใช้ให้มากกว่าความเป็นกระดาษ โดยให้เห็นเป็น
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และบันทึกลงแผ่นซีดี  เช่นการสอนนา ฏศิลป์  นอกจากนี้ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ผลงานหรือชิ้นงานด้านคอมพิวเตอร์   จัดทําโปรแกรมสําเร็จรูปใช้เองได้จากโปรแกรม Power Point 
จึงทําให้มีสื่อที่ตรงกับความต้องการ ในหลายรูปแบบ เช่น แบบฝึกการอ่าน  ฝึกการฟัง แบบฝึกท่ีใช้ใน
การแก้ปัญหาอ่านไม่ออก  แก้ปัญหาเด็กพิเศษ  และสามารถเผยแพร่กับเพ่ือนครูในโรงเรียน         
ต่างโรงเรียนได้ สร้างสื่อจากโปรแกรมให้หลากหลาย น่าสนใจ ไม่ยาก ไม่ง่ายเกินไป  

4.1.3 ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น    
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเรื่องพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์

เพ่ือการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 พบว่า  วิธีการสืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่สัมพันธ์กับการ
เรียนรู้ตามสาระให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พบว่า ครู สืบค้นข้อมูลทางการศึกษาท่ีสอดคล้อง
กับหลักสูตร  หรือเว็บไซด์ทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด กับหน่วยการ
เรียนรู้  แนวทางข้อสอบเสริม ใบงานต่างๆ ตรงกับการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ สืบค้นเนื้อหา
ข้อมูล รูปภาพ เพลง โหลดคลิป ใน you tube ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  หาเนื้อหา หลาย
แหล่งที่มีเนื้อหาเดียวกัน  แล้วเลือกเว็บไซด์ที่ตรงกับความต้องการ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน สืบค้นผ่าน www.Google.com เป็นส่วนใหญ่ และสืบค้นโดยใช้คําว่า คํา
สําคัญให้ตรงกับเรื่องที่เราต้องการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จะเลือกรับข้อมูลจากหลายแหล่ง แล้ว
นํามาเปรียบเทียบก่อนนําข้อมูลไปใช้  
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ความจําเป็นในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ พบว่า มี
ความจําเป็นเพราะ ครูต้องนําข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาเพ่ิมเติมที่นอกเหนือ จากบทเรียนและสามารถ
หาข้อมูลที่มีการปรับปรุงขึ้นมาใช้ใหม่ได้อย่างทันสมัย และ แต่ละช่วงชั้นมีวิธีการเรียนรู้แตกต่างกัน 
อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถสืบค้นข้อมูลที่ตรงกับความต้องการที่หลากหลาย สะดวก 
รวดเร็ว  บางวิชาที่เราไม่สามารถทําได้เช่น การร้องเพลง ก็สามารถโหลดเพลงมาใช้สอนได้          
การ Serch หารูปภาพก็ทําได้ง่าย รวดเร็ว หาข้อมูลที่ไม่เคยรู้   สะดวกในการเลือกสื่อที่นํามาใช้ เช่น 
ใบงาน แบบฝึก  แบบทดสอบ  สามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วเพียงแค่พิมพ์คําท่ีต้องการ ก็ได้ข้อมูลที่
ต้องการ  เป็นการช่วยครูได้มาก   ในการสอนเนื้อหาบางเรื่อง ครูผู้สอนไม่มีความรู้ หรือขาดความ
มั่นใจในการสอน จึงจําเป็นต้องค้นคว้าศึกษาก่อนการสอนเพ่ือนักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้อง  บางครั้งการสืบค้นจากแหล่งอ่ืน เช่นห้องสมุด จะช้า  ข้อมูลมีน้อย ใช้เวลามาก การมี
อินเตอร์เน็ตจะทําให้สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว นําข้อมูลมาใช้ได้ทันที   สะดวกดี ได้ข้อมูลที่ตรงกับความ
ต้องการและหลากหลาย บางครั้งหนังสือในห้องสมุดมีไม่ตรงกับความต้องการ หรือบางครั้งหนังสือไม่
มี  ถ้ามีก็ไม่เพียงพอกับจํานวนนักเรียนให้สืบค้น ซึ่งถ้าค้นหาในอินเตอร์เน็ต จะไวกว่า นอกจากนี้
ข้อมูลบางอย่างที่เราไม่เห็นเด่นชัด  การสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตจึงมีความสําคัญ จะได้ข้อมูลใหม่ 
ๆและนํามาปรับใช้ในการเรียนของนักเรียนและการสอนของครู   เนื้อหาบางอย่าง หรือสื่อ
ภาพเคลื่อนไหว ภาพและเสียงบางอย่าง ได้จากการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตแล้วนํามาใช้ได้ดีกว่า
จัดทําขึ้นมาเอง  เป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสร้างนิสัยใฝ่รู้ เนื้อหาในเอกสารประกอบการ
เรียนบางครั้งล้าสมัย  ในอินเตอร์เน็ต  ข้อมูลต่าง  ๆ จะมีการ อัพเดท และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่
ตลอดเวลา มีความรู้ให้ครูสืบค้นไม่มีขีดจํากัด  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ หาได้อย่างรวดเร็ว นํา
ข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สําคัญสามารถหาข้อมูลได้ตลอดเวลา 

ข้อมูลของประเภทที่ต้องการจากการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  พบว่า ข้อมูลที่ครูต้องการได้แก่  
สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา  บทเรียนเนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้  ความรู้รอบตัว   ข่าวสารจาก
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ รูปภาพ การ์ตูน เพลงคลิป วีดีโอ ความรู้เนื้อหา ข้อความ ภาพ เสียง วีดีทัศน์   
รูปภาพ วันสําคัญ บุคคลสําคัญ เพลง สารคดี ข่าวสาร บทความเกม คลิป Youtube  แบบทดสอบ 
ใบงาน แผนการจัดการเรียนรู้ คลิปวีดีโอการทดลองวิทยาศาสตร์  การรํา เพลงต่าง  ๆ ที่ใช้
ประกอบการสอน  ประวัติบุคคล  งานวิจัยต่าง  ๆ ตัวอย่างสื่อการสอนที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ 
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  สังคมศึกษ า ข้อมูลที่เก่ียวกับการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย ข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและการพัฒนาเด็ก ข่าวการศึกษา  ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ข้อมูลทั่วไป  ข้อมูลด้าน
สุขภาพ การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมต่าง  ๆ เนื้อหา หัวข้อที่เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอน  ความรู้ทั่วไปที่ไม่ทราบและต้องการรู้ เนื้อหาสาระ นักเรียนถามและครูไม่รู้ 
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ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการพัฒนางานของตนเองหรือพัฒนาผู้เรียน พบว่าครูผ่าน การ
อบรมพัฒนาคุณภาพ ( UTQ) ด้วยระบบ E–Training  การส่งอีเมล์ การสื่อสารทาง facebook การ
อ่านข่าวย้อนหลัง  ดูโทรทัศน์ย้อนหลัง ส่วนด้านผู้เรียน ค้นหารูปภาพ  ดูหนัง  ฟังเพลง เล่นเกม การ
ค้นคว้านวัตกรรมใหม ่ๆ หาความรู้เพิ่มเติม ข้อมูลแบบฝึก แบบทดสอบ เนื้อหาความรู้  ข่าวเหตุการณ์
ปัจจุบัน  วันสําคัญ คลิปวีดีโอ  จัดป้ายนิเทศ  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  ให้นักเรียนทําแฟ้มสะสม
ผลงาน  ครูศึกษาผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่  ๆ ใช้ในการค้นคว้าที่ดีและนํามาเป็นตัวอย่างปรับใช้     
กับตนเองและนักเรียน  พัฒนาผู้เรียนในเรื่องการฝึก  การเล่นเกมการศึกษา  การเรียนจากหนังสือ
ผู้เรียนจะมีความรู้สึกเบื่อในสิ่งเดิม ๆ จะทําให้สนใจเรียนมากขึ้น และมีผลการเรียนที่ดี พัฒนาผู้เรียน
ให้มีความรู้ที่หลากหลาย รอบด้าน ทันสมัย ทันเหตุการณ์มากข้ึน  จัดการทําสื่อกระกอบการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียน  นักเรียนฝึกการปฏิบัติ ศึกษาจากการสาธิต ในคลิปบน youtube  มีรูปแบบ
กิจกรรมที่หลากหลาย  มีรูปภาพ มีเสียง บทความ ทําให้นักเรียนได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ
ทันสมัย ตรงตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหาที่เรียน จึงเป็นการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอน ทําให้
นักเรียนมีความกระตือรือร้น เห็นสิ่งแปลกใหม่ ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน 
 4.1.4  ด้านการใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อการสอน     

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเรื่องพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์
เพ่ือการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 พบว่า ครูสร้างสื่อและทดลองใช้จริง หากมีข้อผิดพลาดก็
ปรับปรุงแก้ไข  ครูสามารถพัฒนาแบบฝึก  ใบงาน  ใบกิจกรรม  ใบความรู้  เกม จากโปรแกรม 
Power Point เลือกซ้ือแผ่นซีดีดูหลาย ๆ บริษัท เป็นสื่อที่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ 
จัดหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI  สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  สืบค้นรูปภาพที่เก่ียวกับหน่วยการ
จัดประสบการณ์ จัดหาเพลง นิทาน จากแผ่นซีดี ศึกษาค้นคว้าสื่อประเภทต่าง  ๆ จากอินเตอร์เน็ต 
เลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการเรียนการสอน  และนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน      
และมีการนักเรียนประเมินความพึงพอใจหลังการใช้สื่อ  หาข้อมูลรูปแบบต่าง  ๆ เช่น แบบพับ
กระดาษ รูปภาพ เพลง เกมการศึกษา สืบค้นรูปภาพที่เก่ียวกับสาระการเรียนรู้ จัดหาเพลง นิทาน  
จากแผ่นซีดี ตามร้านค้า จัดทําสื่อให้มีการผสมผสาน บูรณาการให้เข้ากับเนื้อหาสาระ นักเรียนแต่ละ
ช่วงชั้นมีการพัฒนาการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกสื่อที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละวัยจึงเป็นสิ่ง
สําคัญ  การศึกษารูปแบบใหม่  ๆ ของการนําเสนอสิ่งต่าง  ๆ อยู่ตลอดเวลา ทดลองนํามาใช้ และดู
ความเหมาะสมกับเวลา และเนื้อหาในบทเรียนให้มากที่สุด ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น และหาแนวทางการ
แก้ไข  และมีการนักเรียนประเมินความพึงพอใจหลังการใช้สื่อ  มีการนําไปทดลองใช้กับนักเรียนจริง 
เพ่ือจะได้รู้ปัญหาและนําไปแก้ไข ควรทดลองใช้อย่างน้อย 2–3 ครั้ง เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาให้ได้สื่อ
ที่มีคุณภาพ ในการเรียนการสอนบางวิชาที่ครูจะไม่ถนัด ครูต้องนําเทคโนโลยีใหม่  ๆ มาใช้ในการเรียน
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การสอนวิชานั้น  ๆ จัดให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการสร้างชิ้นงาน เช่น บัตรคํา วาดภาพเกี่ยวกับ
คําศัพท์ พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ตรงกับวัย และชิ้นงานของนักเรียนตรงตามจุดประสงค์ใน
บทเรียนนั้น ๆ ควรให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเลือกสื่อโดยการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนบ้าง 
อยากได้สื่อแบบไหน เพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ ตรงตามความต้องการของผู้เรียน    

การเตรียมตัวในการสร้างสื่อการสอน หรือใช้สื่อการสอน  และใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
คอมพิวเตอร์ พบว่า  วิเคราะห์หลักสูตร  มาตรฐาน ตัวชี้วัด  สร้างสื่อ ทดลองใช้ ปรับแก้ ระหว่างใช้  
เนื้อหาที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้ และเลือกสื่อให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนสร้างแบบฝึก  จัดหา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  CAI  มาประยุกต์ใช้หาสื่อที่นักเรียนสนใจ บางครั้งให้นักเรียนเลือกสื่อ 
ค้นหาจากอินเตอร์เน็ต ในระดับปฐมวัยหาเครื่องคอมพิวเตอร์เก่า  ๆ มาให้นักเรียนเล่น ส่วนเครื่อง  
ใหม่ ๆ ก็เปิดเพลง เล่านิทาน จากแผ่นซีดี  จัดทําโปรแกรม E–Book เรื่องสวนไม้ในวรรณคดีไทย  
โดยศึกษาไม้ในวรรณคดีไทยว่ามีอะไรบ้าง รวบรวมเนื้อหาสาระ เพ่ือจัดทําเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E–Book) ส่วนใหญ่ความรู้ที่ได้มาจากการอบรม แล้วนํามาใช้ บางครั้งก็ศึกษาด้วยตนเองได้  จัดทําสื่อ
ส่งเสริมการอ่านโดยใช้โปรแกรม Power Point ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป โปรแกรม Word , Power 
Point , Paint ในการจัดทําสื่อ  จัดซื้อ วีดี สําเร็จรูปที่มีขายตามร้านค้า แล้วเลือกให้ตรงกับความ
ต้องการ ราคาไม่สูงมาก  เตรียมตัวครูให้พร้อม เรียนรู้โปรแกรมด้วยตนเองจากผู้ที่เคยใช้โปรแกรมนั้น
แล้ว  ทดลองใช้โปรแกรมด้วยตนเอง  ฝึกสม่ําเสมอ   เลือกเนื้อหาทํา story board เลือกโปรแกรม
สําเร็จรูปในการจัดทําสื่อ ทดลองใช้  ใช้จริง ประเมินผล ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีคุณสมบัติตรงกับ
ลักษณะของสื่อท่ีต้องการสร้าง ที่ไม่ยุ่งยาก ขนาดไฟล์เล็ก สามารถโหลดจากอินเตอร์เน็ตได้รวดเร็ว    
เลือกเนื้อหาที่ขาดแคลนสื่อการสอน ออกแบบสื่อการสอน (เขียนผังโฟชาท) จัดหารูปภาพประกอบสื่อ  
จัดทําสื่อการสอนและหาคุณภาพสื่อจากผู้เชี่ยวชาญ  นําสื่อไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง พัฒนาสื่อให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น   เตรียมเนื้อหาและข้อมูลให้ตรงกับบทเรียน  แบ่งเป็นหน่วยย่อยๆ มีการตอบ
คําถามท้ายบท เพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเอง ใช้เกม หรือภาพ 
เสียงสอดแทรกเพ่ือกระตุ้นความสนใจของนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและเจตคติท่ีดีต่อการ
เรียน 

วิธีการวัดผลประเมินผล เพ่ือทราบสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ที่เกิดจากใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ที่สร้างข้ึน หรือจัดทํา  จัดหาสื่อเหล่านั้นมาใช้ในแต่ละครั้ง ครู ประเมินทักษะทาง
คอมพิวเตอร์โดยการสังเกต วัดจากตัวชี้วัด ในสาระการเรียนรู้  จากเอกสารแบบฝึกหัด  สังเกต  
สอบถาม ตรวจสอบชิ้นงาน  ใบงาน สังเกตการร่วมกิจกรรม  สัมภาษณ์ ใบกิจกรรม ทดสอบตาม
สภาพจริง  ประเมินทักษะทางคอมพิวเตอร์โดยการสังเกต  การประเมินความพึงพอใจ ใช้วิธีวิจัยมา
ตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียน ตรวจการทํางานของนักเรียน และให้คะแนนในแต่ละส่วนว่า
นักเรียนได้ทําหรือไม่ หรือทําแล้วมีคุณภาพระดับใด นําแบบทดสอบก่อนเรียน  หลังเรียน มาใช้ 
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เหมือนลักษณะงานวิจัย  มีวิธีการวัดทั้งภาคปฏิบัติและความรู้ ดูแนวทางว่านักเรียนเรียนรู้ทั้งการ
ปฏิบัติจริงและความรู้หรือไม่ เพื่อดูว่าจุดไหนที่ครูผู้สอนควรพัฒนา ปรับปรุง  

จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต  2  สรุปได้ว่า 

ครูมีความรู้เรื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ วิธีการเปิด ปิด เครื่อง

คอมพิวเตอร์ คําศัพท์ทางคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์รวมถึง

การทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ สามารถหาซอฟแวร์ที่ดี ใช้ง่าย ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอน

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ทําสื่อการสอน การบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทําได้ทั้งภายนอก

เครื่องและภายในระบบ   การจัดการเรียนการสอน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม   สร้าง

ข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ การค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เก่ียวกับวิชาต่างๆ ใน 8 สาระการเรียนรู้     

ครูใช้คอมพิวเตอร์ให้หลากหลายรูปแบบ เช่น ใช้คอมพิวเตอร์เป็นช่วงๆ เช่น ในการนําเข้าสู่บทเรียน  

การทบทวนบทเรียน การสรุปบทเรียน สื่อซ่อมนักเรียนที่อ่อน เสริมนักเรียนที่เก่ง พัฒนาสื่อให้มี

ประสิทธิภาพการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก แก้ปัญหาเด็ก ครูพัฒนาสื่อการสอน  สร้างสื่อและทดลองใช้

จริง จัดทําสื่อให้มีการผสมผสาน บูรณาการให้เข้ากับเนื้อหาสาระ เพราะนักเรียนแต่ละช่วงชั้นมีการ

พัฒนาการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกสื่อที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละวัยจึงเป็นสิ่งสําคัญ        

ครูสามารถประเมินทักษะทางคอมพิวเตอร์ใช้วิธีการวัดทั้งภาคปฏิบัติและความรู้    

4.2 ปัญหาและแนวทางแก้ไขพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2    

4.2.1 ด้านความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเรื่องพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์

เพ่ือการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 พบว่า อุปสรรคในการพัฒนาความรู้ ด้านความรู้พ้ืนฐานทาง
คอมพิวเตอร์ของครูคือ  ภาษาท่ีใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ การแปลความหมายของ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งปกติไม่ถนัดอยู่แล้ว แล้วมาพบกับการใช้คําสั่งเป็นภาษาอังกฤษจึงทําให้เกิดการ
ท้อถอย  ประกอบกับอายุที่มากขึ้นทําให้เรียนรู้ช้า คิดว่ายาก ทําไม่เป็นจําอะไรไม่ค่อยได้ ลืมง่าย ตาม
การเปลี่ยนแปลงไม่ทัน ไม่สามารถ update ข้อมูลให้ทันสมัย ครูใช้คอมพิวเตอร์ไม่เต็มที่ไม่สามารถใช้
คอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้ได้แค่เพียงพิมพ์งานเท่านั้น  การไม่กล้าที่จะลองกลัวเครื่องเสีย 
และการไม่ชอบเรียนรู้เทคโนโลยี  สาขาการศึกษาของครูไม่ได้จบด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง จึงทําให้ ครู
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ขาดความสนใจ ขาดทักษะ ไม่รับรู้ความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่  ๆ ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์มีเครื่องที่เก่า
ไม่ทันสมัยถ้าเปลี่ยนบ่อยสิ้นเปลืองงบประมาณ  ส่วนตัวของครูมีภาระงานอ่ืน  ๆ หลายด้าน  
นอกจากนี้ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านเวลา งบประมาณ การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง             
ใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ได้ไม่เต็มที่  ความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาครูซึ่งจะ
ส่งผลในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  การขาดความรู้ รู้ไม่จริง รู้ไม่ลึกเก่ียวกับอุปกรณ์ เมื่อเสียเอาไป
ซ่อม ดูไม่ออก ดูไม่เป็น  อาจเสียรู้ได้   การพัฒนาการอบรมความรู้ เพราะเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมต่าง  ๆ
มากมายที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน แต่เนื่องจากไม่มีการอบรม และขาด
งบประมาณในการจัดซื้อโปรแกรม  ดังนั้นความพร้อมของบุคคล อายุ เพศ โดยเฉพาะกรณีท่ีเป็นครู
อาวุโส จะไม่ค่อยสนใจในการใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนเท่าที่ควร  

ทางการแก้ไข คือการเปิดใจยอมรับว่าตนเองยังต้องมีการพัฒนา จะเป็นสิ่งที่ทําให้ครูสามารถ
พัฒนาคนเองไดเ้ป็นอย่างดี   พยายามศึกษาเรียนรู้  หมันฝึกฝนทําบ่อย  ๆ ฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง ใช้
การลองผิดลองถูก  สอบถามผู้รู้ด้านคอมพิวเตอร์ การอบรมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมกราฟฟิก 
ให้ความสําคัญและกล้าที่จะเสี่ยงกับสิ่งที่จะตามมา พยายามทําใจให้ชอบ โดยเปิดอินเตอร์เน็ตหาสิ่งที่

ตนเองชอบและค่อยพัฒนาด้านอื่น  ๆ ต่อไป   การเรียนรู้เริ่มจากเรื่องง่าย  ๆ และทําบ่อย  ๆ ควรฝึก

ปฏิบัติให้มาก หาอย่างอ่ืนเล่นแก้เบื่อ ได้แก่ ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม  หาเวลาอบรม เพิ่มเติมความรู้

ด้วยตนเอง ในช่วงเวลาที่เหมาะสม   หาที่ปรึกษา อาจเป็นเพื่อน หรือคนท่ีมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์   

นําความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้จริง และทําให้เป็นประจําทั้งท่ีบ้านและโรงเรียน และใช้ในการเรียน

การสอนให้มาก  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสํารวจและวัดความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ของครู และ

สนับสนุนให้แต่ละโรงเรียนมีบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง  ต้องแก้ไขระดับนโยบายของหน่วยงาน

โดยให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ อุปกรณ์   จัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง   สนับสนุนให้

แต่ละโรงเรียนมีบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง   จัดครูเข้ารับการอบรมบ่อย  ๆ จัดซื้อคอมพิวเตอร์

ด้วยเงินส่วนตัว  จัดหาคอมพิวเตอร์พกพาที่สะดวกสามารถนําติดตัวไปทํางานได้ทุกท่ี  ต้องเพ่ิมความ

แม่นยําในการปฏิบัติการเรื่องคอมพิวเตอร์พื้นฐานให้มากกว่านี้  ส่งครูเข้ารับการอบรมด้านโปรแกรม

คอมพิวเตอร์กับหน่วยงานอื่น ๆ จัดหาคอมพิวเตอร์ประจําในทุกห้องเรียน อย่างน้อยห้องละ 1 เครื่อง 

เพ่ือให้ครูสะดวกต่อการใช้ ซึ่งไม่จําเป็นต้องไปใช้ในห้องคอมพิวเตอร์ 

4.2.1  ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเรื่องพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์

เพ่ือการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 พบว่า อุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
คือ คอมพิวเตอร์น้อยกว่าจํานวนนักเรียน สถานที่ของห้องคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์ 
แออัดเกินไป ความชํานาญของบุคลากรในการใช้คอมพิวเตอร์ และการถ่ายทอดความรู้   ภาระงาน
ด้านอื่นๆของครูมีหลายด้าน รับผิดชอบการสอนหลายวิชา  กิจกรรมโครงการของโรงเรียน ทําให้เรียน
คอมพิวเตอร์ได้น้อย ครูขาดการฝึกฝนทักษะทางคอมพิวเตอร์ เพราะไม่ได้จบเฉพาะทางด้าน
คอมพิวเตอร์  บางโรงเรียนมีนักเรียน 40 คน มีเครื่องคอมพิวเตอร์ 20 เครื่อง  และชั่วโมงในกา รเรียน
การสอน 1 ชั่วโมง /  สัปดาห์  ใน 1 ชั่วโมง กว่าจะเดินไปถึงห้องคอมพิวเตอร์ 10 นาที  กว่าจะเปิด
เครื่องคอมพิวเตอร์ อีก 20 นาที เนื่องจากโหลดช้า เรียนจริง  ๆ ประมาณ 20 นาที  ส่วนการเรียน 
Tablet เมื่อเสีย ขั้นตอนการซ่อมยุ่งยาก เนื่องจากครูไม่มีความรู้ ความล่าช้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
บางที่เครื่องเก่า แต่บทเรียนสําเร็จรูปใช้โปรแกรมใหม่กว่า จึงเปิดไม่ได้  ครูและนักเรียนขาดความรู้
เรื่องโปรแกรม ถ้าโปรแกรมใหม่  ๆ ครูตามไม่ทัน  เมื่อเสีย หรือเปิดไม่ได้ ไม่สามารถแก้ปัญหาได้  
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับจํานวนนักเรียน ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ต่อนักเรียน 1:1 ได้  

ดังนั้นใครใช้เครื่องมือได้มากกว่าจะเป็นคนฝึก ส่วนอีกคนจะนั่งดู  เวลาที่ใช้สื่อน้อยเกินไป   
งบประมาณท่ีสร้างสื่อใช้งบประมาณส่วนตัว เวลาในการเรียนคอมพิวเตอร์น้อยเกินไป ความชํานาญ
ของครู ครูใช้เครื่องมือในโปรแกรมได้น้อย การเตรียมห้องท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วย
คอมพิวเตอร์ เพราะบางครั้งการใช้ร่วมกับโปรเจคเตอร์ก็ไม่มีโอกาสได้ทํามากนัก เพราะโรงเรียนขนาด
กลางมีอุปกรณ์น้อย การฉายภาพจากคอมเครื่องเล็กก็จะไม่เพียงพอกับนักเรียน ห้องคอมอยู่ไกลกับ
ห้องเรียน  ชั่วโมงเรียนน้อย นักเรียนก็มีจํานวนมากกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ที่เป็น
อุปกรณ์ให้นักเรียนใช้ฝึกรายบุคคลน้อยเกินไป  ส่วนใหญ่เรียนเป็นกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มย่อย 
คอมพิวเตอร์ไม่ทั่วถึงกับนักเรียน  นอกจากนี้มีเครือข่ายเส้นใยแก้วนําแสง ตอนมาติดต้ังใช้ได้  แต่พอ
กลับไปใช้ไม่ได้ผล เครื่องคอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติคุณภาพต่ํา อายุการใช้งาน จึงไม่ทันสมัย   เนื้อหา
โปรแกรมสําเร็จรูปที่ไม่เหมาะสมกับนักเรียน เช่น บางครั้งก็ยากเกินไป บางครั้งก็ เยอะเกินไป และครู
เองก็สร้างเองไม่ได้ ถึงสร้างได้ก็ต้องใช้เวลานาน จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่พอกับจํานวนนักเรียน  
เวลาที่ไปใช้ในห้องคอมพิวเตอร์ก็น้อย เพียง 1 ชั่วโมง / สัปดาห์  และส่วนใหญ่จะใช้กับเด็กระดับชั้น 
ป.4 ขึ้นไป เอาใจใส่ การเรียนรู้เพิ่มเติม  

แนวทางแก้ไขคือ เสริมการใช้เวลาอื่น ๆ เช่น ช่วงเช้า กลางวัน หรือเลิกเรียน จัดหา
งบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆมาสนับสนุน  วางแผนจัดตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ให้ชัดเจน     
จัดชั่วโมงให้มีการอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของครูในโรงเรียน  หาเครื่องไว้สามารถ ใช้ ใน
ห้องเรียน 2 – 3 เครื่อง เพ่ือให้นักเรียนสามารถฝึกได้ตลอดเวลา หรือใครทํางานเสร็จก่อน ก็สามารถ
มาฝึกทักษะได้ อาจเป็นการเล่นเกมการศึกษา  ควรมีครูเฉพาะทาง ครูรุ่นใหม่ แก้ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้ จัดสรรชั่วโมงให้มี 2 ชั่วโมง /ต่อสัปดาห์  ต่อเครื่องโปรเจคเตอร์ฉายให้ดูพร้อมกันทั้ง
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ชั้นเรียน  หาบทเรียนที่สอดคล้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือทําสื่อบทเรียนสําเร็จรูปใช้เอง  ครูอาจใส่
โปรแกรมไว้ในเครื่องแทนการโหลดจากแผ่นเพื่อให้สะดวกในการเปิดใช้  จํานวนเครื่องไม่พอหา
งบประมาณสนับสนุน  รับบริจาคจากหน่วยงานอื่น ๆ หรือจัดหาทุนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่  ให้
นักเรียนจับคู่ตรวจสอบการทํางานและผลัดกันประเมิน เลือกสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจ เช่น 
เกมการศึกษา  เพ่ิมชั่วโมงเรียนโดยบูรณาการกับสาระอ่ืน ๆ จัดหาระบบที่คุณภาพเหมาะสมกับสภาพ
ท้องถิ่น และใช้ได้จริง ไม่จําเป็นต้องสูงมาก เวลามีปัญหา จึงไม่มีความรู้ในการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้    
ต้องจัดซื้อ จัดหา คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติคุณภาพดี จะได้ไม่เกิดปัญหาเวลาเรียน   ครูควรได้รับการ
อบรมด้านคอมพิวเตอร์  สร้างความตระหนักและให้ความสําคัญกับคอมพิวเตอร์ หมั่นฝึกฝนตนเอง 
หาความรู้ใหม่ๆด้านคอมพิวเตอร์ 

4.2.3  ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น   
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเรื่องพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์

เพ่ือการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 พบว่า อุปสรรคในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ต ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ความเร็วต่ํา บางครั้งการทํางานไม่
สะดวกเพราะอินเตอร์เน็ตจะโหลดสัญญาณในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหลุดบ่อย อุปกรณ์ในการรับ
สัญญาณ ค่าใช้จ่ายในการใช้ชั่วโมง เวลาไปใช้ในห้องคอมพิวเตอร์สัญญาณอินเตอร์เน็ตจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ช้ากว่าในโทรศัพท์  ส่วนสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่บ้านก็ช้ามาก ส่วนที่โรงเรียนไม่มีเวลาเข้า
ไปใช้ เพราะรับผิดชอบงานในหน้าที่  งานพิเศษ การตรวจงานนักเรียน ด้านสุขภาพ วัย อายุ สายตา  
อายุที่มากขึ้นอยู่หน้าจอนาน  ๆ จะปวดหลัง ปวดตา ข้อมูลมีทั้งดีและโทษ นักเรียนอาจเข้าเว็บไซด์ไม่
เหมาะสม การใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมต่าง ๆ จะแตกต่างกันเป็นอย่างมาก ครูต้องศึกษาหาความรู้
โดยการปฏิบัติให้เกิดความชํานาญ และควรเลือกใช้สื่อต่าง ๆ ที่มีให้ถูกกับการเรียนการสอน  

แนวทางแก้ไขคือ  ตัวครูเองควรมีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  หรือหาผู้ช่วยที่ปรึกษา การสอบถาม
ผู้รู้ ใช้สัญญาณจากโทรศัพท์แทนในบางครั้ง แจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อปรึกษาหารือ หรือเปลี่ยน
คอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูงขึ้น แบ่งเวลาในการทํางานด้านคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม เช่น ทํางานครั้ง
ละชั่วโมงแล้วจึงพักสายตา  หาผู้ช่วยในการทํางาน  พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ใช้ช่องทาง
อ่ืน คือต่อจากโทรศัพท์มือถือ   หลีกเลี่ยงการทํางานในช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่ทํา ต้องพัฒนาระบบใน
การรับส่งสัญญาณให้ดีขึ้น   ส่วนการใช้อินเตอร์เน็ต การสอนควรให้แยกแยะว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควร 
เพราะการใช้มีทั้งประโยชน์และโทษ จึงสมควรมีระบบป้องกันการเข้าเว็บไซด์ไม่เหมาะสม จัดหา
คอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพดี  ติดตั้งระบบอิ นเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง  ระบบสัญญาณฟรี หรือ wifi ฟรี  
ให้การอบรมความรู้ทางคอมพิวเตอร์แก่ครู กระตุ้น .ให้ครูทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของ
อินเตอร์เน็ต 
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4.2.4  ด้านการใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อการสอน   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเรื่องพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์

เพ่ือการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 พบว่า  อุปสรรคในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน คือ ความ

ชํานาญในการนําสื่อไปใช้ และเวลาในการนําสื่อไปใช้ และสถานที่ท่ีใช้  การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตยัง

อยู่ในระดับเบื้องต้น ราคาสื่อไม่เหมาะสม  การสนับสนุนด้านงบประมาณ ขาดการส่งเสริม

ความก้าวหน้าของครูในการเผยแพร่การทําสื่อการสอน  ครูไม่มีความรู้ ความสามารถ ในการผลิตสื่อ

ด้วยตนเอง  จํานวนนักเรียน 40 คน/ห้องเรียน ซึ่งมากกว่าจํานวนคอมพิวเตอร์ ปัญหาจากตัวสื่อเอง  

ถ้าเป็นการโหลดจากอินเตอร์จะช้า  ในกรณีเด็กปฐมวัยต้องคอยระวังเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า   ครูขาด

ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมบางอย่าง  ถ้าเป็นสื่อในรูปแบบเอกสาร ครูทําได้ แต่ไม่สามารถทําสื่อท่ี

ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้  คุณภาพของสื่อท่ีเป็นแผ่นซีดี จะเสียง่าย  ครูขาดความชํานาญในการใช้

สื่อ  จึงทําให้ไม่อยากใช้ ความรู้ ความชํานาญของครูในการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการสร้างสื่อ    

บางครั้งไม่สามารถแก้ปัญหาได้ในระหว่างการใช้สื่อ  มีสื่อการสอนบางอย่างท่ีเราไม่มีเวลามาศึกษาทํา

ความเข้าใจก่อนนํามาใช้จริง ภาระงานอื่นๆ ของครูมีมาก เช่น ครู 1 คน สอน 2 ชั้นเรียน การผลิตสื่อ

แต่ละชิ้นแต่ละบทเรียนต้องใช้เวลานานในการพัฒนา ซึ่งทําได้ยากและซับซ้อน ค่าใช้จ่ายก็สูงในการ

จัดซื้ออุปกรณ์ ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์  ภาระงาน กิจกรรมของครูมีมาก  ไม่มีเวลาสร้างสื่อ 

ครูขาดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสื่อชนิดนั้นๆ  ครูขาดความสนใจ ความใส่ใจในสื่อการเรียนการ

สอน ความรู้ ความชํานาญของครูในการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการสร้างสื่อ      จัดซื้อจัดหาสื่อที่ไม่

ตรงกับความต้องการของครูและผู้เรียน เพราะสื่อที่มีจําหน่าย ไม่เหมาะสมกับนักเรียนไม่เหมือนที่ครู

จัดทําขึ้น 

 แนวทางแก้ไขคือ ครูควรเรียนรู้เพ่ิมเติมโดยการอบรมหรือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  จัด

ตารางให้ชัดเจน เพ่ิมเวลาเรียนมากกว่า 1 ชั่วโมง จัดหางบประมาณสนับสนุน จากหน่วยงานอื่น หรือ

รับบริจาคคอมพิวเตอร์  จํานวนเครื่องน้อยก็ให้จับคู่ เช่น จับคู่ 2 -3 คนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์         

1 เครื่อง  ถ้าดาวน์โหลอดจากอินเตอร์เน็ตช้า ให้ดาวน์โหลดใส่เครื่องไว้ หรือบันทึกลงแผ่นซีดี ซึ่งเป็น

ปัญหาอีกคือเขียนลงซีดีไม่ได้  หาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เก่า  ๆ มาให้นักเรียนฝึกเล่น เม้าท์ คีย์บอร์ด

เมื่อพบปัญหาขณะใช้  ให้สอบถามผู้รู้  สอนสื่อโดยจัดทําในลักษณะเอกสารเผยแพร่  รวบรวมสมาชิก
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กลุ่มสนใจทําสื่อการสอน และจัดอบรมในช่วงเวลาที่เหมาะสม  จัดซื้อสื่อที่มีจําหน่ายทั่วไป           

หานักเรียนที่มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์มาเป็นผู้ช่วยครู หาที่ปรึกษาหรือผู้ช่วย เตรียมความ

พร้อมก่อนนําสื่อไปใช้  จัดหาสื่อที่มีคุณภาพ ราคาพอสมควร  ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้วิธีการดาวน์

โหลด สื่อการสอนที่มีผู้จัดทําไว้มาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการ ครูเรียนรู้ไปพร้อมกับ

ผู้เรียน จัดหาบทเรียนสําเร็จรูป CAI ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด บทเรียนในวิชาที่ต้องการจากอินเตอร์เน็ต  

กระตุ้นให้ครูตระหนักถึงความสําคัญของการใช้สื่อ  

จากการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของ
ข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต  2 สรุปได้ว่า  ปัญหาคือ สาขาการศึกษาของครูไม่ได้จบด้านคอมพิวเตอร์
โดยตรง จึงทําให้ ครูขาดความสนใจ ขาดทักษะ ไม่รับรู้ความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่  ๆ ความรู้ ความ
ชํานาญของครูในการใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการสร้างสื่อ  และการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตยังอยู่ใน
ระดับเบื้องต้น  สื่อไม่สมบูรณ์ เนื้อหาไม่ครบ การนําสื่อไปใช้ และเวลาในการนําสื่อไปใช้ และสถานที่
ที่ใช้ ความรู้ราคาสื่อไม่เหมาะสม  การสนับสนุนด้านงบประมาณ และการส่งเสริมความก้าวหน้าของ
ครูในการเผยแพร่การทําสื่อการสอน  ภาระงานอื่น  ๆ ของครูมีมาก ครูขาดความสนใจ ความใส่ใจใน
สื่อการเรียนการสอน จัดซื้อจัดหาสื่อที่ไม่ตรงกับความต้องการของครูและผู้เรียน การเข้าเว็บไซด์ไม่
เหมาะสมของผู้เรียน 

แนวทางการแก้ไขสรุปได้ว่า การเปิดใจยอมรับของครูว่าตนเองยังต้องมีการพัฒนา จะเป็นสิ่ง
ที่ทําให้ครูสามารถพัฒนาคนเองได้พยายามศึกษาเรียนรู้ สอบถามผู้รู้ด้านคอมพิวเตอร์ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรสํารวจและวัดความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ของครู และสนับสนุนให้แต่ละโรงเรียนมี
บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์โดยตรงระดับนโยบายของหน่วยงาน ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ 
อุปกรณ์ จัดหาคอมพิวเตอ ร์ประจํา ในทุกห้องเรียน อย่างน้อยห้องละ 1 เครื่อง เพ่ือให้ครูสะดวกต่อ
การใช้ ซึ่งไม่จําเป็นต้องไปใช้ในห้องคอมพิวเตอร์  วางแผนจัดตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ให้ชัดเจน     
จัดชั่วโมงให้มีการอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของครูในโรงเรียน รับบริจาคจากหน่วยงานอื่น ๆ 
หรือจัดหาทุนซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ เพิ่มชั่วโมงเรียนโดยบูรณาการกับสาระอ่ืน  ๆ จัดหาระบบที่
คุณภาพเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และใช้ได้จริง ไม่จําเป็นต้องสูงมาก พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ใน
โรงเรียน จัดหาคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพดี  ติดตั้งระบบอิ นเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง  ควรมีระบบ
ป้องกันการเข้าเว็บไซด์ไม่เหมาะสม 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล  ข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง  แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์  ขอบเขตงานวิจัยด้านประชากร ได้แก่ข้าราชการครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  จ านวน 7 
อ าเภอ  คือ อ าเภอบางซ้าย  อ าเภอบางไทร  อ าเภอบางบาล  อ าเภอบางปะอิน   อ าเภอผักไห่  
อ าเภอเสนา อ าเภอลาดบัวหลวง  จ านวน 25 โรงเรียน  โรงเรียนละ 1 คน  ผู้วิจัยได้สรุปและเสนอ
ผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การ ศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  2 จากผล
การศึกษาวิเคราะห์ สรุปได้ดังนี้ 

5.1.1 พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  

5.1.2 ปัญหาและแนวทางแก้ไขพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการครู
ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 

5.1.3 พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  

5.1.1.1 ด้านความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์     
จากการวิจัยพบว่า ความรู้พื้นฐานของครูสามารถประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ด้านการศึกษาและ

ในชีวิตประจ าวัน  ครูสามารถจัดการเก่ียวกับดิสก์ ความรู้ทักษะการใช้เครื่องมือ สามารถใช้โปรแกรม

ประมวลค า โปรแกรมเก่ียวกับฐานข้อมูล การใช้โปรแกรมทางสถิติ การใช้โปรแกรมส าหรับท าแผ่น

ตารางท างาน  และรายงานผลการเรียนของนักเรียน สามารถใช้ประโยชน์จากซอฟแวร์ ท าศึกษา
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เรียนรู้น าซอฟแวร์มาสร้างสื่อการเรียนรู้เองในสาระวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ เลือกซอฟแวร์เหมาะสม

กับวัยของผู้เรียนและเหมาะสมกับงานของครู  สามารถหาซอฟแวร์ที่ดี ใช้ง่าย ทันสมัยมาใช้ในการ

เรียนการสอน และต้องเป็นซอฟแวร์ที่ถูกกฎหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  สามารถเผยแพร่เพื่อการศึกษา 

เลือกซอฟแวร์ที่ปลอดภัยต่อเครื่อง  และสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระ ส่วนวิธีการ

บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกสามารถท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป วิธีการ

บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในระบบ มีการสแกนไวรัสทุกครั้งเมื่อน าแฮนดี้ได ร์ฟ ที่อื่นมาเสียบ

กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อเกิดปัญหาระหว่างใช้  ครูสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง  

5.1.1.2 ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน      

จากการวิจัยพบว่า การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการวางแผนด าเนินการเรียนและการสอน จัด

กิจกรรมประกอบการสอนและประเมินผลการสอนมีองค์ประกอบส าคัญคือ ด้านวัตถุประสงค์ครู

สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ โดย การออกแบบบทเรียน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม 

สร้างแบบฟอร์มต่าง  ๆ การค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่เก่ียวกับวิชาต่าง  ๆ ใน 8 สาระการเรียนรู้  

ด้านพฤติกรรมความรู้พ้ืนฐานของผู้เรียน  นักเรียนรู้ส่วนประกอบของเครื่อง การเปิด ปิด ที่ถูกวิธี และ

สามารถเข้าโปรแกรมพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ ท าความเข้าใจวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้สื่อ

ออนไลน์ในการเรียนรู้ ได้ใช้สื่อคอมพิวเตอร์อย่างจริงจัง ด้าน ความพร้อมของผู้เรียน โดย การแนะน า

ขั้นตอนวิธีการศึกษาให้นักเรียนเข้าใจ ความรู้ในการใช้โปรแกรม เตรียมสื่อคอมพิวเตอร์ให้มีความ

พร้อมเพ่ือให้การเรียนรู้และคัดกรองสื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์  การน าคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน CAI  มาใช้ในการเรียนการสอน การใช้โปรแกรมต่าง  ๆ ตามระดับชั้น ระดับความสามารถ

ของนักเรียน  ด้านความเหมาะสมของวิธีจัดการเรียนรู้  โดยการท าสื่อการสอนประเภทต่าง  ๆ ได้ เช่น 

บทเรียนส าเร็จรูป เอกสารประกอบการสอน ใบความรู้ ใบงาน ครูควรเตรียม ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ 

เตรียมแบบฝึกท่ีจะใช้ฝึกทักษะด้านการฟัง การอ่าน การเขียน จัดท าเอกสารประกอบการสอน สื่อ

การสอน ใบงาน ใบความรู้ วัดผลประเมินผล ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานจาก

คอมพิวเตอร์ครูสามารถน าเรื่องที่สอนไปแล้วน ากลับมาทบทวน หรือใช้ในการซ่อมเสริมนักเรียน   

บางช่วงระหว่างเรียนก็มีกิจกรรมเสริม รวมถึงการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือน ามาใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ ด้านการวัดผลประเมินผล โดยการประเมินทักษะด้านคอมพิวเตอร์ผู้เรียน ทั้งด้าน

เนื้อหา ความสอดคล้องกับหลักสูตร จัดการสร้างแบบทดสอบ วิเคร าะห์ข้อสอบ รวบรวมข้อมูล เก็บ

คะแนน ท าแบบบันทึกคะแนน  ประเมินผลคะแนน  ตัดสินผลการเรียนในระบบเกรด การเก็บ
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ไฟล์ข้อมูล น าเสนอผลการเรียนด้วยกราฟ ส่วนครูที่ไม่ค่อยได้ใช้ด าเนินการสอนจากคอมพิวเตอร์

โดยตรง จะท าในรูปเอกสารแผ่นกระดาษและน าไปสอน ส่วนครูที่ไม่มีความถนัดด้านคอมพิวเตอร์   

แต่สามารถท าได้โดยหาผู้ช่วยที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ท าให้ จึงสะดวกและประหยัดเวลา ท าให้ได้

ข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว  

ด้านบทบาทของครูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับนักเรียนและงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน ในการน า

คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ใช้ในการจัดการเรียนการสอน คือ ใช้อินเตอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ และนวัตกรรมใหม่  ๆ แล้วเลือกมาใช้ ระหว่างเรียนครูน ามาใช้และสังเกตการใช้  เป็น

ที่ปรึกษาเมื่อนักเรียนพบอุปสรรค   เตรียมวางแผนตัวนักเรียนคือว่าจะเรียนเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคล  

เตรียมสื่อคือตรวจสอบความพร้อมของคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง  ๆ ที่จะน ามาใช้ฝึกผู้เรียน  

งานที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนได้แก่ครูใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวกับการเรียนรู้ของ

นักเรียนที่สอดคล้องกับเนื้อหาทั้ง 8 กลุ่มสามาระการเรียนรู้ น าคอมพิวเตอร์มาสร้างเนื้อหาใหม่  ๆ  

สื่อรูปแบบใหม่  ๆ รวมถึงจัดการกับงานเอกสารที่เก่ียวข้องกับชั้นเรียน จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 

และงานวัดผลประเมินผล  น าคอมพิวเตอร์มาช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน           

5.1.1.3 ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น    

จากการวิจัยพบว่า วิธีการสืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้ตามสาระให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยครูสืบค้นข้อมูลทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร  หรือเว็บ
ไซด์ทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด กับหน่วยการเรียนรู้  แนวทางข้อสอบ
เสริม ใบงานต่าง ๆ ตรงกับการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ สืบค้นเนื้อหาข้อมูล รูปภาพ เพลง โหลด
คลิป ใน you tube ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  หาเนื้อหา หลายแหล่งที่มีเนื้อหาเดียวกัน  แล้ว
เลือกเว็บไซด์ที่ตรงกับความต้องการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมทางการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ จะเลือกรับข้อมูลจากหลายแหล่ง แล้วน ามาเปรียบเทียบก่อนน าข้อมูลไปใช้  

ความจ าเป็นในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ มีความ
จ าเป็นเพราะ ครูต้องน าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาเพ่ิมเติมที่นอกเหนือ จากบทเรียนและสามารถหา
ข้อมูลมาปรับปรุงใช้ใหม่ได้อย่างทันสมัย เพราะ แต่ละช่วงชั้นมีวิธีการเรียนรู้แตกต่างกัน อินเตอร์เน็ต
เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถสืบค้นข้อมูลที่ตรงกับความต้องการที่หลากหลาย สะดวก รวดเร็ว  บางวิชา
ที่ครูไม่มีความถนัดแต่สามารถท าได้เช่น การร้องเพลง สามารถโหลดเพลงมาใช้สอนได้ การ Serch 
หารูปภาพก็ท าได้ง่าย รวดเร็ว หาข้อมูลที่ไม่เคยรู้  สะดวกในการเลือกสื่อที่น ามาใช้ เช่น ใบงาน    
แบบฝึก  แบบทดสอบ  สามารถค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วเพียงแค่พิมพ์ค าท่ีต้องการ ก็ได้ข้อมูลที่ต้องการ  
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เป็นการช่วยครูได้มาก   ในการสอนเนื้อหาบางเรื่อง ครูผู้สอนไม่มีความรู้ หรือขาดความมั่นใจในการ
สอน จึงจ าเป็นต้องค้นคว้าศึกษาก่อนการสอนเพ่ือนักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  
บางครั้งการสืบค้นจากแหล่งอ่ืน เช่นห้องสมุด หนังสือในห้องสมุดมีไม่ตรงกับความต้องการ หรือ
บางครั้งหนังสือไม่มี  ถ้ามีก็ไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียนให้สืบค้น  ซึ่งถ้าค้นหาในอินเตอร์เน็ตจะท า
ให้สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว น าข้อมูลมาใช้ได้ทันที  ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการและหลากหลาย    
และได้ข้อมูลใหม่ ๆ และน ามาปรับใช้ในการเรียนของนักเรียนและการสอนของครู 

ประเภทข้อมูลที่ต้องการจากการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  ข้อมูลที่ครูต้องการแบ่งออกเป็น 4 

หมวด ได้แก่ เว็บ  (สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา  แผนการจัดการเรียนรู้  บทเรียนเนื้อหาในหน่วยการ

เรียนรู้ ความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ข้อมูลทั่วไป  ข้อมูลด้านสุขภาพ การออกแบบกิจกรรมการ

เรียนการสอน  กิจกรรมต่าง  ๆ เนื้อหา หัวข้อที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  งานวิจัยต่าง  ๆ 

ตัวอย่างสื่อการสอนที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ข้อมูลที่เก่ียวกับการเรียนการ

สอนเด็กปฐมวัย  ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและการพัฒนาเด็ก  ใบงาน  แบบทดสอบ) รูปภาพ  

(รูปภาพ  การ์ตูน )  กลุ่มข่าว (สารคดี ข่าว หนังสือพิมพ์ออนไลน์ บทความ) สารระบบเว็บ  (บุคคล

ส าคัญ  วันส าคัญ  ความรู้รอบตัว  จัดป้ายนิเทศ  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  เพลงที่ใช้ประกอบการสอน     

คลิปวีดีโอการทดลองวิทยาศาสตร์  คลิปการร า)   ส่วนข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตที่น ามาใช้ในการพัฒนา

งานของครู เช่น การอบรมพัฒนาคุณภาพ ( UTQ) ด้วยระบบ E – Training  การส่งอีเมล์ การสื่อสาร

ทาง facebook การอ่านข่าวย้อนหลัง  ดูโทรทัศน์  ซึ่งข้อมูลต่าง  ๆ จากอินเตอร์เน็ต ล้วนส่งผลท าให้

นักเรียนและครูได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและทันสมัย ตรงตามวัตถุประสงค์ของเนื้อหาที่เรียน จึงเป็น

การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนอย่างแท้จริง 

5.1.1.4 ด้านการใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อการสอน    

จากการวิจัยพบว่า สื่อการสอนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี สื่อการสอน
แต่ละอย่าง จะมีจุดมุ่งหมายเฉพาะในบทเรียนหนึ่ง  ๆ จึงควรใช้ให้ตรงกับบทเรียนและกระบวนการ
เรียนการสอน ที่ส าคัญครูควรทดลองใช้สื่อการสอนที่จะน าไปใช้ในการสอน  และควรให้ผู้เรียนได้มี
ส่วนร่วมในการเตรียมและการใช้สื่อการสอน ทั้งนี้ก็เพ่ือให้กระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ดังนั้นวิธีการพัฒนาสื่อการสอนของครู เกี่ยวกับโปรแกรมท่ีใช้เกี่ยวกับ
เอกสาร โดยครูวิเคราะห์หลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด สร้างสื่อประเภทแบบฝึก ใบงาน ใบกิจกรรม ใบ
ความรู้  เกมทดลองใช้ ปรับแก้ ระหว่างใช้  ที่ส าคัญเลือกสื่อให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน        
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ด้านกราฟฟิก และการน าเสนอข้อมูล โดยการจัดท า สื่อส่งเสริมการอ่านโดยใช้โปรแกรม 
Power Point   จัดหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  CAI  มาประยุกต์ใช้หาสื่อที่นักเรียนสนใจ ใน
บางครั้งให้นักเรียนเลือกสื่อ โดยค้นหาจากอินเตอร์เน็ต จัดท าโปรแกรม E – Book จัดท าเป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  ส่วนใหญ่ความรู้ที่ได้มาจากการอบรม แล้วน ามาใช้ บางครั้งก็ศึกษาด้วยตนเอง สื่อ
ประเภทซอฟแวร์เลือกซื้อแผ่นซีดีดูหลาย ๆ บริษัท เป็นสื่อที่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล
ได้ ส่วนการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต มีการผสมผสานบูรณาการให้เหมาะกับเนื้อหาสาระ เพราะ
นักเรียนแต่ละช่วงชั้นมีการพัฒนาการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกสื่อที่เหมาะกับนักเรียนแต่
ละวัยจึงเป็นสิ่งส าคัญ  การศึกษารูปแบบใหม่ ๆ ของการน าเสนอสิ่งต่าง  ๆ อยู่ตลอดเวลา และดูความ
เหมาะสมกับเวลา และเนื้อหาในบทเรียนให้มากที่สุด       

การเตรียมตัวในการสร้างสื่อการสอน หรือใช้สื่อการสอน  และใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
คอมพิวเตอร์ พบว่า ส่วนสื่อส าเร็จรูปที่มีขายตามร้านค้า เลือกให้ตรงกับความต้องการ ราคาไม่สูงมาก     
ในการจัดท าสื่อ  ครูศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปที่มีคุณสมบัติตรงกับลักษณะของสื่อท่ีต้องการสร้าง    
เลือกเนื้อหาที่ขาดแคลนสื่อการสอน  ออกแบบสื่อการสอน  จัดหารูปภาพประกอบสื่อ  จัดท าสื่อการ
สอนและหาคุณภาพสื่อจากผู้เชี่ยวชาญ  น าสื่อไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง  พัฒนาสื่อให้มี
ประสิทธิภาพ  มีการให้นักเรียนได้ทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของตนเองด้วย    

ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ของท่านให้มีประสิทธิภาพ 
พบว่า วิธีการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนสื่อจากทางโรงเรียน  การบริการของโรงเรียน ความ
พร้อมของครู  คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์  จ านวนคอมพิวเตอร์  การสนับสนุนด้านงบประมาณ   
ความสนใจของนักเรียนในการเรียนคอมพิวเตอร์  การส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง  รูปแบบที่ดูเรียบง่ายของสื่อ  เน้นภาพ สีสันเพ่ือดึงดูด ความสนใจของ
นักเรียน   ตัวครูผู้สอนต้องช านาญการใช้สื่อก่อนน ามาสอนนักเรียน  ความสามารถของครูในการ
แก้ปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง  ตัวผู้เรียนมีความพร้อมในการรับรู้  ความพร้อมของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  สื่อที่สามารถปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์  คือสามารถโต้ตอบกับผู้เรียน
ได้ สื่อที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ   

การวัดผลประเมินผล ครู ประเมินทักษะทางคอมพิวเตอร์โดยการสังเกต วัดจากตัวชี้วัดใน
สาระการเรียนรู้ ประเมินทักษะทางคอมพิวเตอร์ การประเมินความพึงพอใจ มีวิธีการวัดทั้งภาคปฏิบัติ
และความรู้ ใช้วิธีวิจัยมาตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียน 

5.1.2 ปัญหาและแนวทางแก้ไขพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  
 ตาราง 2 วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขพฤติกรรมด้านความรู้พื้นฐานการใช้ 
คอมพิวเตอร์    
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จากการวิจัยพบว่า 

อุปสรรค/ปัญหา แนวทางแก้ไข 
1. ภาษาท่ีใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เป็น

ภาษาอังกฤษ การแปลความหมายของ
ภาษาอังกฤษ  การใช้ค าสั่งเป็นภาษาอังกฤษ
จึงท าให้เกิดการท้อถอย   

2. อายุที่มากขึ้นท าให้เรียนรู้ช้า คิดว่ายาก ท า
ไม่เป็นจ าอะไรไม่ค่อยได้ ลืมง่าย ตามการ
เปลี่ยนแปลงไม่ทัน  

3. ไม่สามารถ update ข้อมูลให้ทันสมัย  
4. ครูไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด ใช้ได้แค่เพียงพิมพ์งาน
เท่านั้น   

5. การไม่กล้าที่จะทดลองกลัวเครื่องเสีย และ
การไม่ชอบเรียนรู้เทคโนโลยี  

6.  ครูขาดความสนใจ ขาดทักษะ ไม่รับรู้
ความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ    

7. ความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เก่าไม่
ทันสมัยถ้าเปลี่ยนบ่อยสิ้นเปลืองงบประมาณ 

8. ครูมีภาระงานอ่ืน ๆ หลายด้าน   
9. ไม่ได้รับการสนับสนุนด้านเวลา งบประมาณ 
10. กรณีท่ีเป็นครูอาวุโส จะไม่ค่อยสนใจในการ

ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน
เท่าท่ีควร 

1. การเปิดใจยอมรับว่าตนเองยังต้องมีการ
พัฒนา จะเป็นสิ่งที่ท าให้ครูสามารถพัฒนา
คนเองได้เป็นอย่างด ี 

2. พยายามศึกษาเรียนรู้ หมันฝึกฝนท าบ่อยๆ 
ฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง  

3. ใช้การลองผิดลองถูก  
4. สอบถามผู้รู้ด้านคอมพิวเตอร์ การอบรม

เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมกราฟฟิก 
5. ควรฝึกปฏิบัติให้มาก โดยเริ่มจากเรื่องง่าย  ๆ 

และท าบ่อย ๆ   
6. อบรมเพ่ิมเติมความรู้ด้วยตนเอง ในช่วงเวลา

ที่เหมาะสม   น าความรู้ที่ได้จากการอบรมมา
ใช้จริง   

7. หาที่ปรึกษา อาจเป็นเพื่อน หรือคนท่ีมี
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์  และใช้ในการเรียน
การสอนให้มาก   

8. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรส ารวจและวัด
ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ของครู 

9. สนับสนุนให้แต่ละโรงเรียนมีบุคลากรด้าน
คอมพิวเตอร์โดยตรง  

10. ระดับนโยบายของหน่วยงานควรให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณ อุปกรณ์   จัดซื้อ
จัดหาคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง 

11.  สนับสนุนให้แต่ละโรงเรียนมีบุคลากรด้าน
คอมพิวเตอร์โดยตรง  

12. จัดครูเข้ารับการอบรมบ่อย ๆ    
13. ส่งครูเข้ารับการอบรมด้านโปรแกรม

คอมพิวเตอร์กับหน่วยงานอื่น ๆ   
14. จัดหาคอมพิวเตอ ร์ประจ า ในทุกห้องเรียน 



85 
 

อุปสรรค/ปัญหา แนวทางแก้ไข 

อย่างน้อยห้องละ 1 เครื่อง เพ่ือให้ครูสะดวก
ต่อการใช้  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องไปใช้ในห้อง
คอมพิวเตอร์ 

 
  ตาราง 3 วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขพฤติกรรมด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ 
การจัดการเรียนการสอน   
จากการวิจัยพบว่า    

อุปสรรค/ปัญหา แนวทางแก้ไข 
1. ด้านตัวครู  ความช านาญของบุคลากรในการ

ใช้คอมพิวเตอร์ และการถ่ายทอดความรู้   
ภาระงานด้านอื่นๆของครูมีหลายด้าน 
รับผิดชอบการสอนหลายวิชา  กิจกรรม
โครงการของโรงเรียน ท าให้เรียน
คอมพิวเตอร์ได้น้อย ครูใช้เครื่องมือใน
โปรแกรมได้น้อย ครูขาดการฝึกฝนทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์ เพราะไม่ได้จบเฉพาะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ บางส่วนการเรียน 
Tablet เมื่อเสีย ขั้นตอนการซ่อมยุ่งยาก
เนื่องจากครูไม่มีความรู้แม้ผ่านการอบรม  ครู
เองก็สร้างสื่อเองไม่ได้ ถึงสร้างได้ก็ต้องใช้
เวลานานมาก    

2. ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ความล่าช้าของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวนคอมพิวเตอร์น้อย
กว่าจ านวนนักเรียน  เครื่องคอมพิวเตอร์มี
คุณสมบัติคุณภาพต่ า อายุการใช้งานไม่
ทันสมัย 

1. ด้านตัวครู  เสริมการใช้เวลาอื่น ๆ เช่น ช่วง
เช้า กลางวัน หรือเลิกเรียน  ควรมีครูเฉพาะ
ทาง ครูรุ่นใหม่ แก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์
ได้  ครูควรได้รับการอบรมด้านคอมพิวเตอร์  
สร้างความตระหนักและให้ความส าคัญกับ
คอมพิวเตอร์ หมั่นฝึกฝนตนเอง หาความรู้
ใหม ่ๆ ด้านคอมพิวเตอร์ อยู่เสมอ การท าสื่อ
บทเรียนส าเร็จรูปใช้เอง  

2. ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เพิ่มจ านวน
เครื่องโดยหางบประมาณสนับสนุน  รับ
บริจาคจากหน่วยงานอื่น ๆ หรือจัดหาทุน
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ จัดหาระบบที่
คุณภาพเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น จัดซื้อ 
จัดหา คอมพิวเตอร์ที่มีคุณสมบัติคุณภาพดี     

3.  ด้านวิธีการ  วางแผนจัดตารางการใช้ห้อง
คอมพิวเตอร์ให้ชัดเจน จัดชั่วโมงให้มีการ
อบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของครูใน
โรงเรียน เลือกสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
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อุปสรรค/ปัญหา แนวทางแก้ไข 

3.  ด้านวิธีการ  บทเรียนส าเร็จรูปใช้โปรแกรม
ใหม่กว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ ครูและนักเรียน
ขาดความรู้เรื่องโปรแกรม   เนื้อหาบทเรียน
ส าเร็จรูปที่ไม่เหมาะสมกับนักเรียน เช่น 
บางครั้งก็ยากเกินไป  บางครั้งก็มากเกินไป 
การฉายภาพจากคอมเครื่องเล็กก็จะไม่
เพียงพอกับนักเรียน       

4. ด้านงบประมาณ ที่สร้างสื่อใช้งบประมาณ
ส่วนตัว  

5.  ด้านเวลา ในการเรียนคอมพิวเตอร์น้อย
เกินไป   

6.  ด้านสถานที่ ของห้องคอมพิวเตอร์ไม่
เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์ แออัดเกินไป  
ห้องคอมพิวเตอร์อยู่ไกลกับห้องเรียน   การ
เตรียมห้องท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ด้วยคอมพิวเตอร์ เพราะบางครั้งการใช้
ร่วมกับโปรเจคเตอร์ก็ไม่มีโอกาสได้ท ามาก
นัก 

น่าสนใจ เช่น เกมการศึกษา ต่อเครื่อง
โปรเจคเตอร์ฉายให้ดูพร้อมกันทั้งชั้นเรียน   
หาบทเรียนที่สอดคล้องกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์  ครูอาจใส่โปรแกรมไว้ใน
เครื่องแทนการโหลดจากแผ่นเพื่อให้สะดวก
ในการเปิดใช้ 

4. ด้านงบประมาณ จัดหางบประมาณจาก
หน่วยงานอื่นๆมาสนับสนุน 

5. ด้านเวลา จัดสรรชั่วโมงให้มี 2 ชั่วโมง ต่อ
สัปดาห์ หรือเพ่ิมชั่วโมงเรียนโดยบูรณาการ
กับสาระอ่ืน ๆ    

6. ด้านสถานที่ หาเครื่องไว้สามารถใน
ห้องเรียน 2–3 เครื่อง เพ่ือให้นักเรียน
สามารถฝึกได้ตลอดเวลา     

 

 
 ตาราง4 วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขพฤติกรรม ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการ
สืบค้น   
จากการวิจัยพบว่า 

อุปสรรค/ปัญหา แนวทางแก้ไข 

1.  ด้านส่วนตัวครู การไปใช้ในห้องคอมพิวเตอร์
สัญญาณอินเตอร์เน็ตจากเครื่องคอมพิวเตอร์
ช้ากว่าในโทรศัพท์ ที่โรงเรียนไม่มีเวลาเข้าไป
ใช้ เพราะรับผิดชอบงานในหน้าที่  งานพิเศษ 
การตรวจงานนักเรียน ด้านสุขภาพ วัย อายุ 
สายตา  อายุที่มากขึ้นอยู่หน้าจอนาน  ๆ จะ

1.  ครูต้องศึกษาหาความรู้โดยการปฏิบัติให้
เกิดความช านาญ และควรเลือกใช้สื่อต่าง  ๆ 
ที่มีให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน การ
อบรมความรู้ทางคอมพิวเตอร์แก่ครู แบ่ง
เวลาในการท างานด้านคอมพิวเตอร์ให้
เหมาะสม เช่น ท างานครั้งละชั่วโมงแล้วจึง
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ปวดหลัง  ปวดตา  
2.  ด้านระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต  เครื่อง

คอมพิวเตอร์ที่ความเร็วต่ า บางครั้งการ
ท างานไม่สะดวกเพราะสัญญาณในการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหลุด การใช้
คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมต่าง  ๆ จะแตกต่าง
กันเป็นอย่างมาก  

3. การเข้าเว็บไซด์ไม่เหมาะสมของนักเรียน      
 

พักสายตา  หาผู้ช่วยในการท างาน หรือหา
ผู้ช่วยที่ปรึกษา  การสอบถามผู้รู้ หลีกเลี่ยง
การท างานในช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่ท า  
กระตุ้น .ให้ครูทุกคนตระหนักถึงความส าคัญ
ของอินเตอร์เน็ต   

2.  ด้านระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตการใช้
สัญญาณจากโทรศัพท์แทนในบางครั้ง  แจ้ง
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ เพื่อปรึกษาหารือ 
หรือเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วสูงขึ้น 
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ใช้
ช่องทางอ่ืน คือต่อจากโทรศัพท์มือถือ ต้อง
พัฒนาระบบในการรับส่งสัญญาณให้ดีขึ้น
จัดหาคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพดี ติดตั้งระบบ
อินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง      

3.  ด้านนักเรียน ในการใช้อินเตอร์เน็ต การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ควรให้แยกแยะ
ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควร เพราะการใช้มีทั้ง
ประโยชน์และโทษ จึงสมควรมีระบบป้องกัน
การเข้าเว็บไซด์ไม่เหมาะสม   

 

 

 ตาราง5 วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขพฤติกรรม ด้านการใช้คอมพิวเตอร์พัฒนา 

สื่อการสอน    

จากการวิจัยพบว่า 

อุปสรรค/ปัญหา แนวทางแก้ไข 

1. ด้านตัวครู  ความช านาญในการน าสื่อไปใช้  

ครูขาดความสนใจ ความใส่ใจ ความเข้าใจใน

การใช้โปรแกรมบางประเภท ถ้าเป็นสื่อใน

รูปแบบเอกสาร ครูท าได้แต่ไม่สามารถท าสื่อ

1. ด้านตัวครู  ควรเรียนรู้เพ่ิมเติมโดยการ

อบรมหรือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จัดท าสื่อ

โดยในลักษณะเอกสารเผยแพร่ รวบรวม

สมาชิกกลุ่มสนใจท าสื่อการสอน และจัด
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อุปสรรค/ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้จึงท าให้ไม่

อยากใช้ ภาระงานอื่น  ๆ ของครูมีมาก ครูไม่

มีความรู้ ความสามารถ ในการผลิตสื่อ ขาด

การส่งเสริมความก้าวหน้าของครูในการ

เผยแพร่การท าสื่อการสอน  

2. ด้านวิธีการ  มีสื่อการสอนบางอย่างที่ครูไม่มี

เวลามาศึกษาท าความเข้าใจก่อนน ามาใช้จริง  

การผลิตสื่อแต่ละชิ้นแต่ละบทเรียนต้องใช้

เวลานานในการพัฒนา ซึ่งท าได้ยากและ

ซับซ้อน นอกจากนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ใน

ระหว่างการใช้สื่อ  คุณภาพของสื่อท่ีเป็นแผ่น

ซีดีจะเสียง่าย จ านวนนักเรียนมากกว่า

จ านวนคอมพิวเตอร์   มีชั่วโมงเรียนน้อยท า

ให้เวลาในการน าสื่อไปใช้ไม่คุ้มค่า   

3. ด้านอินเตอร์เน็ต การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต

ยังอยู่ในระดับเบื้องต้น ถ้าเป็นการดาวน์

โหลดจากอินเตอร์เน็ตจะช้า   

4. ด้านงบประมาณ  ราคาสื่อไม่เหมาะสม 

ค่าใช้จ่ายก็สูงในการจัดซื้ออุปกรณ์ ทั้งใน

ด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ การจัดซื้อ

จัดหาสื่อที่ไม่ตรงกับความต้องการของครู

และผู้เรียน เพราะสื่อที่มีจ าหน่าย ไม่

เหมาะสมกับนักเรียนไม่เหมือนที่ครูจัดท า

ขึ้น 

อบรมในช่วงเวลาที่เหมาะสม  ครูเรียนรู้ไป

พร้อมกับผู้เรียน จัดหาบทเรียนส าเร็จรูป CAI 

ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด บทเรียนในวิชาที่

ต้องการจากอินเตอร์เน็ต กระตุ้นให้ครู

ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้สื่อ  

2. ด้านวิธีการจัดตารางให้ชัดเจน เพ่ิมเวลาเรียน

มากกว่า 1 ชั่วโมง จ านวนเครื่องน้อยก็ให้

จับคู่ เช่น จับคู่ 2- 3 คน ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 

เครื่อง หานักเรียนที่มีความสามารถด้าน

คอมพิวเตอร์มาเป็นผู้ช่วยครู หาที่ปรึกษา

หรือผู้ช่วย ก่อนน าสื่อไปใช้ จัดซื้อสื่อที่มี

จ าหน่ายทั่วไปและเป็นสื่อท่ีมีคุณภาพ ราคา

พอสมควร 

 

3.ด้านอินเตอร์เน็ตใช้วิธีการดาวน์โหลด ถ้าดาวน์

โหลอดจากอินเตอร์เน็ตช้า ให้ดาวน์โหลดใส่

เครื่องไว้ หรือบันทึกลงแผ่นซีดี ซึ่งเป็นปัญหา

อีกคือเขียนลงซีดีไม่ได้ สื่อการสอนที่มีผู้จัดท า

ไว้มาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการ 

4. ด้านงบประมาณจัดหางบประมาณสนับสนุน

จากหน่วยงานอื่นหรือรับบริจาคคอมพิวเตอร์ 

 

   

5.2 อภิปรายผล 
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การวิจัยเรื่องนี้ มีข้อค้นพบที่เก่ียวกับพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของ
ข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษ า
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 ที่ควรน ามาอภิปราย ซึ่งมีดังต่อไปนี้ 

ด้านความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์  ยังอยู่ในระดับเบื้องต้น เนื่องจากจบการศึกษา
ปริญญาตรี  และ ไม่ได้จบสาขาคอมพิวเตอร์โดยตรง ความรู้พื้นฐานที่มีมาจากการศึกษาด้วยตนเอง  
และจากการอบรม สามารถใช้คอมพิวเตอร์ท างานได้ทั้งเอกสารและงานบนระบบ  สามารถใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป จัดการกับงานในหน้าที่การเรียนการสอนในชั้นเรียน  งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 
งานพัฒนาความก้าวหน้าของตนเอง  ส่วน ด้านซอฟแวร์ที่เป็นแบบฝึกมากกว่าเนื้อหา และใช้เสริม
มากกว่าที่จะใช้สอน จัดหาง่าย  ทันสมัย มีขายทั่วไป หาซื้อง่าย  ราคาไม่แพงและต้องเป็นซอฟแวร์ที่
ถูกกฎหมาย  ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  สามารถเผยแพร่เพื่อการศึกษา เลือกซอฟแวร์ที่ปลอดภัยต่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ วิธีการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกก็จะดูแลท าความสะอาดตัวเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทั่วไปเอง สามารถเปิดเครื่องท าความสะอาดได้  วิธีการบ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
ภายในระบบ สแกนไวรัสทุกครั้งเมื่อน าแฮนดี้ได ร์ฟ วิธีการที่ครูน ามาใช้เมื่อเกิดปัญหาขณะท างานมี
หลากหลายวิธี  เช่นการตรวจสอบเบื้องต้นว่า เกิดจากระบบปฏิบัติการ หรือเกิดจากปัญหาจาก
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณี หวังกิตติพร  ได้ศึกษาเรื่อง  การศึกษา
ความต้องการความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ในด้านเทคโนโลยี และการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ
สถาบันการอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์และประยุกต์
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องได้ รวมทั้งรู้จักการดูแลรักษา  ใช้ประโยชน์จากซอฟแวร์ และรู้จักแหล่งที่สามารถ
แสวงหาซอฟแวร์ใหม ่ๆ มีทักษะในการเลือกซอฟแวร์  มีทักษะในการบริหารชั้นเรียน   

ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน  ครูสามารถ การสร้างแบบฟอร์ม  
ออกแบบบทเรียน เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อนวัตกรรม ฝึกปฏิบัติจากโปรแกรม Microsoft 
Office ในเรื่องการใช้เ ครื่องมือ สร้างชิ้นงานเช่น แผ่นพับ  ท าตาราง ท ากราฟ  การค้นหาข้อมูลทาง
อินเตอร์เน็ตที่เก่ียวกับวิชาต่าง  ๆ ใน 8 สาระการเรียนรู้ ส่วนครูที่ไม่ค่อยได้ใช้ด าเนินการสอนจาก
คอมพิวเตอร์โดยตรง จะท าในรูปเอกสารแผ่นกระดาษและน าไปสอน การน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มา
ใช้ในการเรียนการสอน  ครูสามารถ น าเรื่องท่ีสอนไปแล้วน ากลับมาทบทวน  หรือใช้ในการซ่อมเสริม
นักเรียน  ส่วนครูที่ไม่มีความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ สามารถท าได้โดยหาผู้ช่วยที่มีความรู้ด้าน
คอมพิวเตอร์ท าให้สะดวกและประหยัดเวลา  ข้อดีของคอมพิวเตอร์ท าให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
รวดเร็ว  ครูมีเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ที่ทันสมัย  ที่ใช้ในการศึกษาหาความรู้ให้ทันกับโลกที่
เปลี่ยนแปลง ท าให้งานของครูมีความเป็นมาตรฐานขึ้น สร้างสรรค์ขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยแบ่งเบาภาระ
งานของครูได้เป็นอย่างดี  เพราะสามารถเก็บข้อมูลไว้แล้วสามารถน ามาแก้ไขใหม่ได้   ข้อจ ากัด ครูมี
ความรู้เพียงพ้ืนฐานเบื้องต้น ใช้งานง่าย  ๆ ได้ แต่ถ้าซับซ้อนมากก็ท าไม่ได้เพราะไม่ได้จบมาทาง
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คอมพิวเตอร์โดยตรง นอกจากนี้ครูไม่สามารถควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียนให้อยู่ในขอบเขต
เรื่องการเรียนเพียงอย่างเดียว  ความไม่สะดวกในด้านการบริการของโรงเรียนวิชาอ่ืน  ๆ จะไม่ค่อยได้
เข้าไปใช้ บทบาทของครูที่น าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้คือ การสร้างชิ้นงานและสื่อต่าง  ๆ ที่ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ และใช้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ในการสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  และนวัตกรรมใหม่  ๆ 
การคัดกรองสื่อให้เหมาะสมกับผู้เรียน ทั้งด้านเนื้อหา ความสอดคล้องกับหลักสูตร  ก่อนการเรียนครู
เตรียม ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ให้พร้อม และระหว่างเรียนครูสังเกตการใช้เครื่องมือของนักเรียน หลัง
เรียนประเมินผลทั้งด้านเนื้อหาและทักษะ ครูใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนวิชาคอมพิวเตอร์โดยตรง และ
ใช้เป็นทางเลือกให้ครูในการเรียนการสอนวิชาอ่ืน  ๆ เช่นการสอนนา ฏศิลป์ การออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนโดยมีการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ครูใช้คอมพิวเตอร์ให้หลากหลายรูปแบบ เช่น 
ใช้คอมพิวเตอร์เป็นช่วง  ๆ เช่น ในการน าเข้าสู่บทเรียน  การทบทวนบทเรียน  การสรุปบทเรียน      

จัดท าโปรแกรมส าเร็จรูปใช้เองได้จากโปรแกรม Power Point มีสื่อที่ตรงกับความต้องการ ในหลาย
รูปแบบ เช่น แบบฝึกการอ่าน  ฝึกการฟัง แบบฝึกท่ีใช้ในการแก้ปัญหาอ่านไม่ออก  แก้ปัญหาเด็ก
พิเศษ  และสามารถเผยแพร่กับเพ่ือนครูในโรงเรียน ต่างโรงเรียนได้   ครูสามารถออกแบบให้เหมาะสม
กับลักษณะของบทเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  รังสิทธิ์  เจริญวงศ์  ได้ศึกษาสภาพปัญหาการ
ใช้คอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ในอ าเภอหัวตะพาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อ านาจเจริญ  พบว่าปัญหามากที่สุดคือด้านการจัดหาคอมพิวเตอร์ รองมาคือด้านการวางแผนการใช้
คอมพิวเตอร์    

ด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น  ครู สืบค้นข้อมูลทางการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
หลักสูตร  หรือเว็บไซต์ทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับหลักสูตร มาตรฐาน ตัวชี้วัด กับหน่วยการเรียนรู้  
แนวทางข้อสอบเสริม ใบงานต่าง  ๆ ตรงกับการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระ สืบค้นเนื้อหาข้อมูล 
รูปภาพ เพลง โหลดคลิป ใน you tube ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้  หาเนื้อหา หลายแหล่งที่มี
เนื้อหาเดียวกัน  แล้วเลือกเว็บไซด์ที่ตรงกับความต้องการ โดยค านึงถึงความเหมาะสมทางการเรียนรู้
ของผู้เรียน ครูจะเลือกรับข้อมูลจากหลายแหล่ง แล้วน ามาเปรียบเทียบก่อนน าข้อมูลไปใช้  มีความ
จ าเป็นในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้  เพราะครูต้องน าข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ตมาเพ่ิมเติมที่นอกเหนือ จากบทเรียนและสามารถหาข้อมูลที่มีการปรับปรุงขึ้นมาใช้
ใหม่ได้อย่างทันสมัย  และ แต่ละช่วงชั้นมีวิธีการเรียนรู้แตกต่างกัน อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลที่
สามารถสืบค้นข้อมูลที่ตรงกับความต้องการที่หลากหลาย สะดวก รวดเร็ว บางวิชาที่เราไม่สามารถท า
ได้เช่น การร้องเพลง ก็สามารถดาวน์โหลดเพลงมาใช้สอนได้ การ Serch หารูปภาพก็ท าได้ง่าย 
รวดเร็ว  สะดวกในการเลือกสื่อที่น ามาใช้ เช่น ใบงาน แบบฝึก  แบบทดสอบ  สามารถค้นหาข้อมูลได้
รวดเร็วเพียงแค่พิมพ์ค าท่ีต้องการ ก็ได้ข้อมูลที่ต้องการ เป็นการช่วยครูได้มาก  ในการสอนเนื้อหาบาง
เรื่อง ครูผู้สอนไม่มีความรู้ หรือขาดความมั่นใจในการสอน จึงจ าเป็นต้องค้นคว้าศึกษาก่อนการสอน
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เพ่ือนักเรียนจะได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง  บางครั้งการสืบค้นจากแหล่งอ่ืน เช่นห้องสมุด จะช้า  
ข้อมูลมีน้อย ใช้เวลามาก การมีอินเตอร์เน็ตจะท าให้สืบค้นได้อย่างรวดเร็ว น าข้อมูลมาใช้ได้ทันที   
สะดวกดี เป็นแหล่งความรู้ให้ครูสืบค้นไม่มีขีดจ ากัด  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ หาได้อย่างรวดเร็ว 
น าข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการและหลากหลาย บางครั้งหนังสือ
ในห้องสมุดมีไม่ตรงกับความต้องการ หรือบางครั้งหนังสือไม่มี  ถ้ามีก็ไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียนให้
สืบค้น ซึ่งถ้าค้นหาในอินเตอร์เน็ตจะไวกว่า  นอกจากนี้ข้อมูลบางอย่างที่เราไม่เห็นเด่นชัด การสืบค้น
ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตจึงมีความส าคัญ จะได้ข้อมูลใหม่ ๆ  และน ามาปรับใช้ในการเรียนของนักเรียน
และการสอนของครู   เนื้อหาบางอย่าง หรือสื่อภาพเคลื่อนไหว ภาพและเสียงบางอย่าง ได้จากการ
สืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตแล้วน ามาใช้ได้ดีกว่าจัดท าขึ้นมาเอง  เป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
และสร้างนิสัยใฝ่รู้ เนื้อหาในเอกสารประกอบการเรียนบางครั้งล้าสมัย ข้อมูลต่าง  ๆ จะมีการ อัพเดท 
และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ที่ส าคัญสามารถหาข้อมูลได้ตลอดเวลา   ประเภทของข้อมูลที่
ต้องการจากการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  ได้แก่  สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา  บทเรียนเนื้อหาในหน่วย
การเรียนรู้  ความรู้รอบตัว   ข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ออนไลน์  ข่าวการศึกษา  ความเคลื่อนไหวทาง
การศึกษา ข้อมูลทั่วไป  ข้อมูลด้านสุขภาพ  รูปภาพ  การ์ตูน  เพลงคลิป วีดีโอ  ความรู้เนื้อหา  
ข้อความ ภาพ เสียง  วีดีทัศน์  วันส าคัญ  บุคคลส าคัญ  เพลง  สารคดี  ข่าวสาร  บทความ เกม    
คลิป Youtube  แบบทดสอบ ใบงาน  แผนการจัดการเรียนรู้  คลิปวีดีโอการทดลองวิทยาศาสตร์  
การร า เพลงต่าง  ๆ ที่ใช้ประกอบการสอน งานวิจัยต่าง  ๆ ตัวอย่างสื่อการสอนที่สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์  ข้อมูลที่เก่ียวกับการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย  ข้อมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและการพัฒนาเด็ก  กิจกรรมต่าง  ๆ เนื้อหา หัวข้อที่เก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน ซ่ึง
สอดคล้องกับระบบค้นคืนสารสนเทศของ  อุไร ทองหัวไผ่   ว่าการบริการค้นหาของ  Google แยก 
ฐานข้อมูลออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ เว็บ , รูปภาพ , กลุ่มข่าว และสารบบเว็ป นอกจากนี้อินเตอร์เน็ตที่
ครูน ามาใช้ในการพัฒนางานของตนเองหรือพัฒนาผู้เรียน  โดยครูผ่าน การอบรมพัฒนาคุณภาพ 
(UTQ)   ด้วยระบบ E – Training  การส่งอีเมล์  การสื่อสารทาง facebook การอ่านข่าวย้อนหลัง  ดู
โทรทัศน์ย้อนหลัง ส่วนด้านผู้เรียน ค้นหารูปภาพ  ดูหนัง  ฟังเพลง เล่นเกม การค้นคว้านวัตกรรม  
ใหม่  ๆ  หาความรู้เพิ่มเติม  ข้อมูลแบบฝึก แบบทดสอบ เนื้อหาความรู้  ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน      
วันส าคัญ คลิปวีดีโอ  จัดป้ายนิเทศ  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์  ให้นักเรียนท าแฟ้มสะสมผลงาน  ครู
ศึกษาผลงานวิจัยนวัตกรรมใหม่  ๆ ใช้ในการค้นคว้าที่ดีและน ามาเป็นตัวอย่างปรับใช้กับตนเองและ
นักเรียน  พัฒนาผู้เรียนในเรื่องการฝึก  การเล่นเกมการศึกษา  การเรียนจากหนังสือผู้เรียนจะมี
ความรู้สึกเบื่อในสิ่งเดิม ๆ จะท าให้สนใจเรียนมากขึ้น และมีผลการเรียนที่ดี พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ที่หลากหลาย รอบด้าน ทันสมัย ทันเหตุการณ์มากข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Shazia, M. ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีของครูพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของครูใน
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การใช้ ICT ในห้องเรียน คือ การเข้าถึงทรัพยากรที่มีคุณภาพของซอฟแวร์และฮาดร์แวร์ ความสะดวก
ในการใช้งานเป็นสิ่งจูงใจในการเปลี่ยนแปลงและความร่วมมือภายในโรงเรียน นอกจากนี้โรงเรียนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดพันธกิจร่วมกันมีความมุ่งมั่นต่อการเรียนรู้อย่างมืออาชีพและมีการ
ฝึกอบรมคอมพิวเตอร์อย่างเป็นทางการ และต้องชี้ให้ครูเห็นว่า การเรียนการสอนกับการเรียนรู้ ICT 
เป็นศูนย์กลางในการบูรณาการ     

ด้านการใช้คอมพิวเตอร์พัฒนาสื่อการสอน    เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้ดี สื่อการสอนแต่ละอย่าง จะมีจุดมุ่งหมายเฉพาะในบทเรียนหนึ่ง  ๆ จึงควรใช้ให้ตรงกับบทเรียน
และกระบวนการเรียนการสอน  ที่ส าคัญครูควรทดลองใช้สื่อการสอนที่จะน าไปใช้ในการสอน และ
ควรให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเตรียมและการใช้สื่อการสอน ทั้งนี้ก็เพ่ือให้กระบวนการจัดกิจกรรม
เรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยครูสามารถ สร้างสื่อและทดลองใช้จริง หากมีข้อผิดพลาดก็
ปรับปรุงแก้ไข  ครูพัฒนาแบบฝึก  ใบงาน  ใบกิจกรรม  ใบความรู้  เกม จากโปรแกรม Power Point 
เลือกซื้อแผ่นซีดีดูหลาย  ๆ บริษัท เป็นสื่อที่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลได้ จัดหา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI  สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต จัดท าสื่อให้มีการผสมผสาน บูรณาการให้
เข้ากับเนื้อหาสาระ เพราะนักเรียนแต่ละช่วงชั้นมีการพัฒนาการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน  

ดังนั้นการเลือกสื่อที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละวัยจึงเป็นสิ่งส าคัญ ใช้เกม หรือภาพ เสียง
สอดแทรกเพ่ือกระตุ้นความสนใจของนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดทักษะและเจตคติท่ีดีต่อการเรียน     
ครูพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ตรงกับวัย และชิ้นงานของนักเรียนตรงตามจุดประสงค์ในบทเรียน     
ครูน าความรู้ที่ได้มาจากการอบรม  การศึกษาด้วยตนเอง จัดท าสื่อต่าง  ๆ เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(E – Book) จัดท าสื่อจากโปรแกรมส าเร็จรูป ได้แก่ โปรแกรม Word, Power Point, Paint ส่วนการ
จัดท าสื่อที่ครูท าเองโดยเริ่มจาก เลือกเนื้อหาที่ขาดแคลนสื่อการสอน  ออกแบบสื่อการสอน  จัดหา
รูปภาพประกอบสื่อ  จัดท าสื่อการสอนและหาคุณภาพสื่อจากผู้เชี่ยวชาญ  น าสื่อไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง  พัฒนาสื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  นักเรียนได้ทดสอบความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของ
ตนเอง ส่วน ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ของครูให้มีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ วิธีการจัดการเรียนการสอน การสนับสนุนสื่อจากทางโรงเรียน  การบริการของโรงเรียน  ความ
พร้อมของครู  การสนับสนุนด้านงบประมาณ  ตัวครูผู้สอนต้องช านาญการใช้สื่อก่อนน ามาสอน
นักเรียน  ความสามารถของครูในการแก้ปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง  ตัวผู้เรียนมีความพร้อมในการ
รับรู้  ความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  สัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  สื่อที่สามารถ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์  สื่อที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ  
วิธีการวัดผลประเมินผล เพ่ือทราบความก้าวหน้าของผู้เรียน โดยครู ประเมินทักษะทางคอมพิวเตอร์
โดยการสังเกต  วัดจากตัวชี้วัดในสาระการเรียนรู้  จากเอกสารแบบฝึกหัด  ใบกิจกรรม    การ
สอบถาม ตรวจสอบชิ้นงาน  สังเกตการร่วมกิจกรรม  สัมภาษณ์  ประเมินตามสภาพจริง  ประเมิน
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ทักษะทางคอมพิวเตอร์โดยการสังเกต  วัดทั้งภาคปฏิบัติและความรู้  การประเมินความพึงพอใจ      
ใช้วิธีวิจัยมาตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิราลักษณ์ ธีรวัจณนาภา 
ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้คอมพิวเตอร์ของบุคลากรครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชน 
จังหวัดนนทบุรี  พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านการพัฒนาสื่อการสอนของบุคลากร
ครูในโรงเรียนการศึกษาข้ันพื้นฐานเอกชน จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์  
ความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ส าหรับครู 
การให้ความส าคัญกับคอมพิวเตอร์ การเปิดใจยอมรับว่าตนเองยังต้องมีการพัฒนา จะเป็นสิ่ง

ที่ท าให้ครูสามารถพัฒนาตนเองได้ เข้ารับการอบรมทางคอมพิวเตอร์บ่อย  ๆ เช่น การอบรมกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ในช่วงปิดภาคเรียน  หรือศึกษาด้วยตนเอง และน าความรู้ที่ได้จากการอบรมมาใช้จริง         
ฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง  สอบถามผู้รู้ด้านคอมพิวเตอร์  หาที่ปรึกษาอาจเป็นเพื่อน หรือคนท่ีมีความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์  จัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง  เลือกสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย น่าสนใจ 
เช่น เกมการศึกษา มาใช้ในการเรียนการสอนให้มาก   แบ่งเวลาในการท างานด้านคอมพิวเตอร์ให้
เหมาะสม      

5.3.2  ส าหรับสถานศึกษา 
 ด้านครู กระตุ้นให้ครูตระหนักถึงความส าคัญของการใช้สื่อคอมพิวเตอร์  ส่งเสริมให้ครูอบรม
ด้านการสร้างสื่อ  สนับสนุนให้แต่ละโรงเรียนมีบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง  หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรส ารวจและวัดความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ของครู จัดชั่วโมงให้มีการอบรมทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์ของครูในโรงเรียน  สถานศึกษามีนโยบายของสถานศึกษาท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรมโดยให้
การสนับสนุนด้านงบประมาณ อุปกรณ์  จัดหาคอมพิวเตอร์พกพาที่สะดวกสามารถน าติดตัวไปท างาน
ได้ทุกที่  จัดหาคอมพิวเตอ ร์ประจ า ในทุกห้องเรียน อย่างน้อยห้องละ 1 เครื่อง เพ่ือให้ครูสะดวกต่อ
การใช้ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องไปใช้ในห้องคอมพิวเตอร์  วางแผนจัดตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ให้ชัดเจน   
จัดสรรชั่วโมงให้มี 2 ชั่วโมง /ต่อสัปดาห์  เสริมการเรียนคอมพิวเตอร์โดยการใช้เวลาอื่น ๆ เช่น ช่วง
เช้า กลางวัน หรือเลิกเรียน  หาเครื่องคอมพิวเตอร์ส ารองไว้ในห้องเรียน 2 – 3 เครื่อง เพ่ือให้นักเรียน
สามารถฝึกได้ตลอดเวลา  ควรมีการจัดห้องเรียนส าหรับคอมพิวเตอร์ที่มีการใช้ร่วมกับโปรเจคเตอร์ได้
ด้วย  เพิ่มชั่วโมงเรียนโดยบูรณาการกับสาระอ่ืน  ๆ จัดหาระบบที่คุณภาพเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น   
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน โดยพัฒนาระบบในการรับส่งสัญญาณให้ดีขึ้นและควรมีระบบ
ป้องกันการเข้าเว็บไซด์ไม่เหมาะสม 

5.3.3  ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2         
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 สร้างความตระหนักและให้ครูเห็นความส าคัญกับคอมพิวเตอร์  จัดให้มีการวัดความรู้พื้นฐาน
ด้านคอมพิวเตอร์ของครู  ส่งเสริมให้ครูสร้างสื่อ  โดยรวบรวมสมาชิกกลุ่มสนใจจัดท าสื่อการสอน   ใน
ระดับนโยบายของหน่วยงานโดยให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ด้านอุปกรณ์จัดซื้อจัดหา
คอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง สนับสนุนให้แต่ละโรงเรียนมีบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง   
สนับสนุนให้ครูได้รับการอบรมด้านคอมพิวเตอร์ ในช่วงเวลาทีเหมาะสม จัดหาคอมพิวเตอร์พกพาที่
สะดวกสามารถน าติดตัวไปท างานได้ทุกที่  พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน  พัฒนาระบบในการ
รับส่งสัญญาณให้ดีขึ้น   
 
 
5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 

จากผลการวิจัย การศึกษาพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการครูใน

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต  2         

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย ดังนี้ 

1. ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา 

2. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยด้านอื่นๆท่ีส่งผลต่อการใช้คอมพิวเตอร์ของครู  เช่นด้านทัศนคติ

ของคร ู
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พินิจ แสงอรุณ. ศึกษานิเทศก์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  

เขต 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. สัมภาษณ์. 20 เมษายน  2555 

ล าพอง บุญช่วย. การสอนเชิงระบบ. ปทุมธานี: วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, 2530. 

วชิราพร พุ่มบานเย็น. เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ : ตรงตามหลักสูตร 

กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพมหานคร: ซอฟท์เพรส, 2545. 

ศิรินาถ เพชรแสงใส. เอกสารการนิเทศโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร อนุบาลบริบูรณ์ศิลป์, 2551. 

ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ.กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544. 

ศากุล ช่างไม.้ การเก็บข้อมูล  การจัดการกับข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ .  วารสาร
มหาวิทยาลัยคริสเตียน, 3 กันยายน-ธันวาคม, 2546.  

สงวน สุทธิเลิศอรุณ. พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาคน, กรุงเทพมหานคร : อักษราพิพัฒน์, 2545. 

สุภางค์   จันทวานิช.  วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ . กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553. 

สุมล อมรวิวัฒน์ และสมพงษ์ จิตระดับ. สาระและกิจกรรมการสอนวิชาหลักสูตรและการสอนระดับ 

ประถมศึกษา . กรุงเทพมหานคร โครงการต าราและเอกสารทางวิชาการคณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530. 

อมรา  พงศาพิชญ์.หลักการและลักษณะของงานวิจัยเชิงคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร, 2536:   

อรพันธุ์ ประสิทธิรัตน์. คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร:  

คราฟแมนเพรส, 2530. 
อรุณี  อ่อนสวัสดิ์. ระเบียบวิธีวิจัย. ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551. 
 

2) วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

ขวัญยุพา ศรีสว่าง.ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของครูโรงเรียนประถมศึกษา    



95 

 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม.ปริญญานิพนธ์ ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพมหานคร : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี, 2550. 

เครือวัลย์ ขาวสะอาด. การใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาสังกัดส านักงานการ 

ประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี. ปริญญานิพนธ์ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา  

กรุงเทพมหานคร  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543. 

จตุพร ปักเคระกา. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในการเรียนการสอนของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย. ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. ธุรกิจ

ศึกษา  กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544. 

ชาญยุทธ นาวงษ์. สภาพปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของ 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา เขตพ้ืนที่ 

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2. ปริญญานิพนธ์ ค.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม.  

กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2551. 

ภิญโญ เต่งภู่ .การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์ของครูอาชีวศึกษา สังกัดส านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาอาชีวะ ภาคกลาง 1. ปริญญานิพนธ์ ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรุงเทพมหานคร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี, 2549. 

วรธรรม  พงษ์สีชมพู.ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการใช้คอมพิวเตอร์ของครูในโรงเรียน 

ประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. 

เทคโนโลยีทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548. 

วินิตา ศุกระมูล. การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน 

ของครูโรงเรียนเอกชน ระดับประถมศึกษา อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. สารนิพนธ์ กศ.ม. การบริหาร

การศึกษา กรุงเทพมหานคร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, 2549. 

พีรนุช สุวรรณรัตน์. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหิดล. ปริญญานิพนธ์ ศษ.ม. ประชากรศึกษา  กรุงเทพมหานคร : บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544. 
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ศิริวรรณ พูลสมบัติ.พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การศึกษาในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี. ปริญญานิพนธ์ ศษ.ม. การบริหาร 

การศึกษา  กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548. 

อติพล เปียทอง. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการ 

ปฏิบัติงานของบุคลากรครูในโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอกชนในเขตปริมณฑล  

กรุงเทพมหานคร.ปริญญานิพนธ์ กศ.ด. การบริหารการศึกษาและผู้น าการเปลี่ยนแปลง : 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, 2552. 

อัญชลี อิทธิเกษม. ลักษณะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนส านักงาน    

การประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี.ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษา. 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547. 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 

1.ผศ.ดร.จ ารูญ  พริกบุญจันทร์ 

 วุฒิการศึกษา Ed.D (West Virginia UniversityU.S.A.) 

 ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตมหา
วชิราลงกรณราชวิทยาลัย 

2.นายแจ่ม  ธาราวร 

 วุฒิการศึกษา คม.บริหารการศีกษา 

 ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 

3.นางพินิจ  แสงอรุณ 

 วุฒิการศึกษา วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

 ต าแหน่งปัจจุบัน ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สพป.อย.เขต 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

 

 

 

 

 



 

101 



 

102 

 



 

103 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 

รายชื่อผู้ให้ข้อมูล 
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จากการสัมภาษณ์มีผู้ให้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เป็นเอกสาร จ านวน 25 คน ได้แก่ 
คนที่ 1 นางณิชาภา  หนูสมจิตต์  สถานที่ โรงเรียนศรีบางไทร ต าบลบางไทร อ าเภอบางไทร  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  ประสบการณ์ในการสอน 
11 ปี  สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  พ.ศ. 2556  เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.30 น.   

คนที่ 2 นางธัญรัศม์  ปพัฒน์วรภิญญ์  สถานที่โรงเรียนวัดสง่างาม ต าบลบางพลี อ าเภอบาง
ไทร  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 ประสบการณ์ในการ
สอน 36 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม  พ.ศ. 2556  เวลา 12.40 น. ถึงเวลา 31.36 น.   

คนที่ 3 นางมณี  ไวยโชติ  สถานที่โรงเรียนบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)  ต าบลบ้านหว้า  อ าเภอ
บางปะอิน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  ประสบการณ์
ในการสอน 30 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม  พ.ศ. 2556  เวลา 8.40 น. ถึงเวลา 9.30 น.   

คนที่ 4 นางสาวยุพา  พงษ์ไพโรจน์  สถานที่โรงเรียนวัดเชิงเลน (เครือตราชูข้าราชการ
กรมการปกครองอุปถัมภ์ 6)  ต าบลราชคราม อ าเภอบางไทร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 ประสบการณ์ในการสอน 30 ปี สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 กันยายน  
พ.ศ. 2556  เวลา 12.35 น. ถึงเวลา 13.10 น.   

คนที่ 5  นางรัตติยา คันธรักษ์ สถานที่โรงเรียนวัดเชิงท่า ต าบลเกาะเกิด อ าเภอบางปะอิน      
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  ประสบการณ์ในการสอน 
33  ปี สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556  เวลา 8.40 น. ถึงเวลา 9.30 น.   

คนที่ 6 นางก าไร จิตรีญาติ  สถานที่โรงเรียนวัดสนามไชย  ต าบลสนามไชย  อ าเภอบางไทร      
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  ประสบการณ์ในการสอน 
34  ปี  สัมภาษณ์เมื่อวันที่  5 กันยายน พ.ศ. 2556  เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.30 น.   

คนทึ่ 7 นายสุรพล หาเรือนศรี สถานที่โรงเรียนวัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) ต าบลบ้านกลึง 
อ าเภอบางไทร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  
ประสบการณ์ ในการสอน 33  ปี  สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2556  เวลา 11.30 น. ถึง
เวลา 12.30 น.   
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คนที่ 8 นายสง่า  อุทัยศรี  สถานที่โรงเรียนวัดประดู่โลกเชษฐ์ ต าบลหัวเวียง อ าเภอเสนา      
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  ประสบการณ์ในการสอน 
35  ปี  สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 7 กันยายน  พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 14.00 น.   

คนที่ 9 นางรัตนา ทองเนื้อแปด สถานที่โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธประชา
สรรค์) ต าบลมหาพราหมณ์ อ าเภอบางบาล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 ประสบการณ์ในการสอน 20  ปี  สัมภาษณ์เมื่อวันที่  10 กันยายน  พ.ศ. 
2556  เวลา 17.00 น. ถึงเวลา 17.40 น.   

คนที่ 10  นางสมคิด  ไวยวิชี  สถานที่โรงเรียนวัดยม (เครือวรศรราษฎร์บ ารุง)  ต าบลวัดยม    
อ าเภอบางปะอิน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  
ประสบการณ์ในการสอน 36  ปี   สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11  กันยายน  พ.ศ. 2556  เวลา 9.00 น. ถึง
เวลา 10.00 น.   

คนที่ 11  นางสาวลัดดา ศรีมงคลชัย   สถานที่โรงเรียนวัดตลาด (อุดมวิทยา) ต าบลตลาด
เกรียบ อ าเภอบางปะอิน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  
ประสบการณ์ในการสอน  35  ปี  สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2556  เวลา 13.00 น. ถึง
เวลา 14.00 น.   

คนที่ 12  นางสาวอรทัย มหาชื่นใจ  สถานที่โรงเรียนวัดกลาง(ประมวญราษฎร์บ ารุงวิทย์)      
ต าบลบ้านโพธิ์ อ าเภอเสนา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  
ประสบการณ์ในการสอน 6 ปี  สัมภาษณ์เมื่อวันที่  14 กันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 9.50 น. ถึงเวลา 
10.30 น.   

คนที่ 13 นายเสริมศักดิ์  แก้วกลม   สถานที่โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร ต าบลบ้านแถว      
อ าเภอเสนา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  ประสบการณ์
ในการสอน 31  ปี  สัมภาษณ์เมื่อวันที่  19 กันยายน  พ.ศ. 2556  เวลา 9.20 น. ถึงเวลา 10.00 น.   

คนที่ 14 นายวิโรจน์ ปาระดี  สถานที่โรงเรียนวัดตาลานใต้ ต าบลบ้านใหญ่ อ าเภอผักไห่      
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  ประสบการณ์ในการสอน 
31  ปี สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24  กันยายน พ.ศ. 2556  เวลา 11.40 น. ถึงเวลา 12.20 น.   

คนที่ 15 นางทอดหยด อ าพันศิริ  สถานที่โรงเรียนวัดลาดชิดวิทยาคาร ต าบลลาดชิด      
อ าเภอผักไห่ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  ประสบการณ์
ในการสอน 31  ปี สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 24  กันยายน พ.ศ. 2556  เวลา 13.40 น. ถึงเวลา 14.30 น.   

คนที่ 16 นางสยุมพร ไหวฉลาด  สถานที่โรงเรียนวัดบางกระทิง ต าบลหัวเวียง  อ าเภอเสนา      
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  ประสบการณ์ในการสอน 
28  ปี  สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 25  กันยายน  พ.ศ. 2556  เวลา 8.40 น. ถึงเวลา 9.30 น.   
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คนที่ 17 นางศรีนวล จันทรวิบูลย์  สถานที่โรงเรียนวัดเจ้าแปดทรงไตรย์  ต าบลมารวิชัย   
อ าเภอเสนา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 ประสบการณ์
ในการสอน 31 ปี  สัมภาษณ์เมื่อวันที่  25 กันยายน พ.ศ. 2556  เวลา 12.00 น. ถึง เวลา 12.30 น.   

คนที่ 18 นายสม  ภูค าศักดิ์ สถานที่โรงเรียนวัดขวิด (ส านักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์  123) 
ต าบลบ้านคลัง อ าเภอบางบาล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต 2 ประสบการณ์ในการสอน 23  ปี สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2556  เวลา 10.00 น. 
ถึงเวลา 10.40 น.   

คนที่ 19 นางวิรงรอง เพ็งพงษ์  สถานที่โรงเรียนวัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) ต าบลกบเจา      
อ าเภอบางบาล  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  
ประสบการณ์ในการสอน 30  ปี สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 30 กันยายน  พ.ศ.2556  เวลา 15.00 น. ถึง
เวลา 15.50 น.   

คนที่ 20 นางสุรีย์กานดา  ทองธัญประจวบ  สถานที่โรงเรียนวัดเทพมงคล(ควรสงวนราษฎร์
อุปถัมภ์) ต าบลเทพมงคล อ าเภอบางซ้าย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 2 ประสบการณ์ในการสอน 35 ปี  สัมภาษณ์เมื่อวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2556  
เวลา 13.00 น. ถึง เวลา 14.00 น.     

 
คนที่ 21 นางทัศมา ศิริเสนา  สถานที่โรงเรียนวัดบางซ้ายใน ต าบลแก้วฟ้า อ าเภอบางซ้าย     

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต  2 ประสบการณ์ในการสอน 7  
ปี สัมภาษณ์เมื่อวันที่  2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 8.40 น. ถึง เวลา 9.30 น.   

คนที่ 22 นายณัฐพล  ณรงค์เดชา  สถานที่โรงเรียนวัดชุมพลนิกายาราม ต าบลบ้านเลน      
อ าเภอบางปะอิน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  
ประสบการณ์ในการสอน  10  ปี สัมภาษณ์เมื่อวันที่  3 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 8.40 น. ถึงเวลา 
9.30 น.   

คนที่ 23 นางศศิธร สุขสาลี สถานที่โรงเรียนรอซีดี ต าบลคลองพระยาบรรลือ อ าเภอ ลาดบัว
หลวง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  ประสบการณ์ในการ
สอน  30 ปี  สัมภาษณ์เมื่อวันที่  3 ตุลาคม  พ.ศ. 2556 เวลา 13.40 น. ถึง เวลา 14.30 น.   

คนที่ 24 นางนุชรินทร์  ยอดที่รัก สถานที่โรงเรียนหงสประภาสประสิทธิ์ ต าบลสิงหนาท     
อ าเภอลาดบัวหลวง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  
ประสบการณ์ในการสอน 35 ปี  สัมภาษณ์เมื่อวันที่  4  ตุลาคม พ.ศ. 2556 เวลา 16.00 น. ถึงเวลา 
17.00 น.   
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คนที่ 25  นายไพศาล  อาทวัง สถานที่โรงเรียนรุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์  ต าบลพระยาบรรลือ      
อ าเภอลาดบัวหลวง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  
ประสบการณ์ในการสอน 31  ปี  สัมภาษณ์เมื่อวันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2556  เวลา 8.40 น. ถึงเวลา 
9.30 น.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง  

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

เรื่อง  พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต 2 

 

ผู้วิจัย  นางสาวผาณิต  ไวปรีชี   นักศึกษาปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 

ค าชี้แจง 1.แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสัมภาษณ์ความคิดเห็น การใช้คอมพิวเตอร์

เพ่ือ การศึกษาของข้าราชการครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต2 

  2. ขอความอนุเคราะห์ท่านแสดงความคิดเห็นโดยให้การสัมภาษณ์ตามวัน-เวลาที่นัด

หมาย   ข้อมูลที่ได้จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่อย่างใด ขอขอบคุณที่ให้ความ

ร่วมมือ  

 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ ................................................................................................................................. 

ชื่อโรงเรียน ......................................................................................................................................... 

ประสบการณ์ในการสอน..................................ปี 

สถานที่ตั้งต าบล ................... .......................  อ าเภอ ................ ..................................................... 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

ขนาดโรงเรียน       1) ขนาดเล็ก  (นักเรียนไม่เกิน 120 คน)  
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      2) ขนาดกลาง  (นักเรียน  121 –600 คน) 

      3) ขนาดใหญ่  (นักเรียนตั้งแต่  601- 1500) 

สัมภาษณ์เมื่อวันที่ .......... เดือน .......................... พ.ศ. 2556  เวลา ............... น. ถึง .................... น. 

ด้านที่ 1  ความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ของข้าราชการครู  
1. การส่งเสริมให้ครูใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับการเรียนการสอนที่รับผิดชอบ  ครูควรมีความรู้

พ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์เรื่องใด อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ท่านมีวิธีการ ในการเลือกซอฟแวร์  และประยุกต์ ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เพ่ือใช้ในบทเรียน ที่

สามารถให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างไรบ้าง  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ท่านมีวิธีการบ ารุง รักษา ซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. เมื่อเกิดปัญหาขณะใช้โปรแกรมพ้ืนฐาน ท่านท าอย่างไรบ้าง 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ท่านคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคใน การพัฒนาความรู้ ด้านความรู้พื้นฐาน ทางคอมพิวเตอร์ และมีแนว
ทางแก้ไข อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ด้านที่ 2 คอมพิวเตอร์เพื่อการจัดการเรียนการสอน  
1. ท่านน าคอมพิวเตอร์มาใช้ใน การวางแผนด าเนินการเรียนและการสอน  จัดกิจกรรมประกอบการ

สอนและประเมินผลการสอนอย่างไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ท่านคิดว่าสิ่งใดเป็นข้อดีและข้อจ ากัดของการน าคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. บทบาทของครใูนการน าคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีอะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. บทบาท ของนักเรียนที่เกิดจากการน าคอมพิวเตอร์มา ประยุกต์ใช้ ในการจัดการเรียนการสอนมี
อะไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ สามารถอ านวยความสะดวกในการ สอนให้

รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งโปรแกรมต่างๆมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย   ท าให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของงานการสอนแต่ละประเภทได้     ดังนั้นท่านมีการออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนโดยมีการประยุกตใ์ช้โปรแกรมส าเร็จรูปอย่างไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. ท่านคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน ด้วยคอมพิวเตอร์  และมีแนวทางแก้ไข
อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 ด้านที่ 3 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้น  
1. ท่านมีวิธีการสืบค้นข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ ที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้ตามสาระ ให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล อย่างไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. ท่านคิดว่ามีความจ าเป็นหรือไม่   อย่างไร ในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ เพราะเหตุใด 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. ข้อมูลประเภทใดบ้างทีท่่านต้องการจากการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ท่านน าข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการพัฒนางานของตนเองหรือพัฒนาผู้เรียนได้อย่างไรบ้าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. ท่านคิดว่าอะไรเป็นอุปสรรคในการ ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  และมีแนว
ทางแก้ไขอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
1. สื่อการสอนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี สื่อการสอนแต่ละอย่าง  จะ มี

จุดมุ่งหมายเฉพาะในบทเรียนหนึ่งๆ จึงควรใช้ให้ตรงกับบทเรียนและกระบวนการเรียนการสอน   
ที่ส าคัญครูควรทดลองใช้สื่อการสอนที่จะน าไปใช้ในการสอน   และควรให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การเตรียมและการใช้สื่อการสอน  ทั้งนี้ก็เพ่ือให้กระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  ดังนั้นท่านมีวิธีการพัฒนาสื่อการสอนของตนเองอย่างไรบ้าง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ท่านมี วิธีการ เตรียมตัวใน การสร้างสื่อการสอน  หรือ ใช้สื่อการสอน  และใช้ โปรแกรมส าเร็จรูป

คอมพิวเตอร์อย่างไรบ้าง    
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 



114 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. มีปัจจัยอะไรบ้างที่ช่วยส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ของท่านให้มีประสิทธิภาพ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ท่านมีวิธีการ วัดผลประเมิน ผลอย่างไร เพ่ือทราบ สัมฤทธิ์ทางก ารเรียนของผู้เรียน  ที่เกิดจาก ใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่สร้างข้ึน  หรือจัดท า จัดหาสื่อเหล่านั้นมาใช้ในแต่ละครั้ง  มีความก้าวหน้า
หรือไม่ อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ท่านคิดว่าการพัฒนาสื่อ การเรียนการสอน ของท่านมีอุปสรรคอะไรบ้าง  และมีแนวทางในการ
แก้ปัญหาอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  

ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ ์
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จากการสัมภาษณ์มีผู้ให้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เป็นเอกสาร จ านวน 25 คน ได้แก ่
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ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 

 
ชื่อ    นางสาวผาณิต  ไวปรีชี    
วันเกิด 18 กันยายน  2502 
สถานที่เกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี 96/2 หมู่ 6 ซอยต้นไทร ถนนโรจนะ ต าบลไผ่ลิง 

อ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ประวัติการศึกษา                                        ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน 
  

ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) 
ต าบลบางไทร อ าเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สถานที่ท างานปัจจุบัน 
  

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)                                     
ต าบลบางไทร อ าเภอบางไทร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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