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Since Information Technology (IT) and computers are significantly important in Thai 

education, IT and Computer-Assisted Instruction (CAI) have been currently used in most schools 
in Thailand to support classroom teaching.   Whilst the secondary school students have access to 
information technology and are capable to use computers relatively high, their teachers should 
obtain both IT literacy and computer skills in addition to their general qualifications.   This study 
aims to assess IT literacy of secondary school teachers, to study their attitudes toward the use of 
IT in their school context, to assess their basic computer competency and to design and develop a 
set of research tools which also can be used for general public.  The researcher created a set of 
tools to conduct with fifteen subjects who were secondary school teachers in three demonstrated 
schools located in Bangkok. The data was collected from a set of tools comprising of 
questionnaires, structured interviews to assess IT literacy of the subjects, questionnaires to assess 
attitudes of the subjects toward IT and computer use and task-based tests as the subjects were 
asked to perform computer tasks as generally required in their teaching.   Data analysis method 
was the combination of qualitative and quantitative methods.   The results of the study reveal that 
IT literacy level of the teachers in the study was at good to very good level, their attitudes toward 
the use of IT in their school context were positive, their basic computer competency levels on; 
data processing was at good level, data entry applications was at need improvement level, 
presentation skills was at very good level and information management was at good level.  As for 
pedagogic implications of the study, the research tools can be used by schools or any interested 
parties for intensive planning and training as part of their personnel or teacher professional 
development. 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 
ประวัติผู้วิจัย 199 

 



สารบัญตาราง 
 

หน้า 
ตารางท่ี    

3.1 แสดงการแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบประเมินเจตคติ
ของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ 

61 

3.2 แสดงเกณฑ์ การให้คะแนนและระดับคุณภาพ การใช้งานโปรแกรม      
การพิมพ์งานเอกสารทั่วไป  โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word หรือ 
Open Source 

62 

3.3 แสดงเกณฑ์การให้คะแนนและระดับคุณภาพ ที่ประเมินจากแบบทดสอบ
ทักษะการค านวณอย่างง่าย โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel หรือ Open 
Source 

63 

3.4 แสดง เกณฑ์การให้คะแนน และระดับคุณภาพ การใช้งานโปรแกรม      
การน าเสนอข้อมูล  โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint หรือ Open 
Source 

63 

3.5 แสดง เกณฑ์การให้คะแนน และระดับคุณภาพ การใช้งาน เกี่ยวกับ         
การจัดการข้อมูล จากแบบทดสอบทักษะการบันทึก ผลงาน การจัดเก็บ     
การค้นคืน และการพิมพ์ 

64 

4.1 แสดงการระบุตัวเลขแทนที่ชื่อของกลุ่มตัวอย่างครูมัธยมศึกษา 15 คน
และโรงเรียนสาธิตรวม 3 แห่ง 

69 

4.2 แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพส่วนบุคคล ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างครู
ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิต รวม 3 แห่ง  

72 

4.3 แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพ เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ของกลุ่ม
ตัวอย่างครรูะดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิต รวม 3 แห่ง 

75 

4.4 แสดงกลุ่มตัวอย่างครูมัธยมศึกษาจ านวน 15 คนของโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 
แห่ง เคยศึกษาหรือผ่านการอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
แหล่งที่ได้รับการศึกษา และระยะเวลาศึกษา 

77 

 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 



 
หน้า 

ตารางท่ี   
4.5 แสดงค่าเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินเจตคติของกลุ่มตัวอย่างครู      

โรงเรียนสาธิต 1 ที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ 
ในด้านระดับความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์  

85 

4.6 แสดงค่าเฉลี่ยจากการประเมินเจตคติของกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียนสาธิต 1 
ที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ในด้านปัญหาหรือ
อุปสรรคที่พบในระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์  

87 

4.7 แสดงค่าเฉลี่ยจากการประเมินเจตคติของกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียนสาธิต 2 
ที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ในด้านระดับ   
ความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์ 

90 

4.8 แสดงค่าเฉลี่ยจากการประเมินเจตคติของกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียนสาธิต 2 
ที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ในด้านปัญหาหรือ
อุปสรรคที่พบในระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์  

91 

4.9 แสดงค่าเฉลี่ยจากการประเมินเจตคติของกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียนสาธิต 3 
ที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ในด้านระดับความ
พึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์ 

94 

4.10 แสดงค่าเฉลี่ยจากการประเมินเจตคติของกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียนสาธิต 3 
ที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ในด้านปัญหาหรือ
อุปสรรคที่พบในระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์  

95 

4.11 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน เจตคติของ กลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์  ของโรงเรียนสาธิต 
รวมทั้ง 3 แห่ง 

98 

4.12 แสดงระดับคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบ ทักษะการพิมพ์เอกสาร โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Word ของกลุ่มตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนสาธิต 1  
 
 

 

101 



สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 

ตารางท่ี   
4.13 แสดงระดับคะแนนที่ประเมินจากแบบทดสอบทักษะการสร้างตาราง 

โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของกลุ่มตัวอย่างครูระดั บมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนสาธิต 1 

103 

4.14 แสดงระดับคะแนนที่ประเมินจากแบบทดสอบทักษะการสร้างผลงาน
การน าเสนอ  โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของกลุ่มตัวอย่าง
ครูระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิต 1 

104 

4.15 แสดงระดับคะแนนการใช้งานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของครูกลุ่ม
ตัวอย่าง โรงเรียนสาธิต 1 

105 

4.16 แสดงระดับคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบทักษะการพิมพ์เอกสาร โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Word ของกลุ่มตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนสาธิต 2 

106 

4.17 แสดงระดับคะแนนที่ได้จากแบบแบบทดสอบทักษะการสร้างตาราง  
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของกลุ่มตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษา
ของโรงเรียนสาธิต 2 

107 

4.18 แสดงระดับคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบทักษะการสร้างผลงาน         
การน าเสนอ โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของ                 
กลุ่มตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิต 2 

108 

4.19 แสดงระดับคะแนนการใช้งานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
ครู โรงเรียนสาธิต 2 

109 

4.20 แสดงระดับคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบทักษะการพิมพ์เอกสาร โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Word ของกลุ่มตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนสาธิต 3 

110 

 
 
 



สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หนา้ 

ตารางท่ี   
4.21 แสดงระดับคะแนนที่ได้จากแบบแบบทดสอบทักษะการสร้างตาราง โดย

ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของกลุ่มตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนสาธิต 3 

111 

4.22 แสดงระดับคะแนนที่ ได้จากแบบทดสอบทักษะการสร้างผลงานการ
น าเสนอ โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของกลุ่มตัวอย่างครู
ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิต 3 

112 

4.23 แสดงระดับคะแนนการใช้งานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล ของกลุ่มตัวอย่าง
ครูระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิต 3 

113 

4.24 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนที่รวบรวมได้จากแบบทดสอบทักษะ
การพิมพ์เอกสาร โดยใช้โปร แกรม Microsoft Word ของกลุ่มตัวอย่างครู
ระดับมัธยมศึกษาจ านวน 15 คนของโรงเรียนสาธิต รวม 3 แห่ง 

114 

4.25 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนที่รวบรวมได้จากแบบทดสอบทักษะ
การท าตารางและค านวณอย่างง่าย โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
ของกลุ่มตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษาจ านวน 15 คนของโรงเรียนสาธิต 
รวม 3 แห่ง  

115 

4.26 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนที่รวบรวมได้จากแบบทดสอบทักษะ
การสร้าง ผลงานการน าเสนอ  โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
ของกลุ่มตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษาจ านวน 15 คนของโรงเรียนสาธิต 
รวม 3 แห่ง  

116 

4.27 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนที่รวบรวมได้จากแบบทดสอบทักษะ
การจัดการข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษาจ านวน 15 คน 
ของโรงเรียนสาธิต รวม 3 แห่ง 

117 

 
 
 



สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 

ตารางท่ี    
ค.1 แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพส่วนบุคคลทั่วไปของกลุ่มทดลองครู

ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
172 

ค.2 แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ของกลุ่ม
ทดลองครูระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

173 

ค.3 แสดงร้อยละของกลุ่มทดลองครูระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา ที่เคยศึกษาหรือผ่านการอบรมใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์/
ระบบสื่อสาร แหล่งที่ได้รับการศึกษา และระยะเวลาศึกษา 

175 

ค.4 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถี่ของกลุ่มทดลองครูจ านวน 5 คน
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้    
ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

180 

ค.5 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถี่ของกลุ่ม ทดลองครูจ านวน  5 คน
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้    
ความ เข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านด้านการติดต่อสื่อสารทาง 
Electronic Mail (e-mail) 

181 

ค.6 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถี่ของกลุ่ม ทดลองครูจ านวน  5 คน
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้    
ความ เข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านสังคม จริยธรรม                
สิทธิส่วนบุคคล และลิขสิทธิ์ 

181 

ค.7 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถี่ของก ลุ่มทดลองครูจ านวน  5 คน
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่ตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้    
ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านศักยภาพของคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

182 

ค.8 แสดงคะแนนจากการประเมินเจตคติของกลุ่มทดลองที่มีต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ในด้านระดับความพึงพอใจในการใช้
คอมพิวเตอร์ 

184 



สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

หน้า 

ตารางท่ี   
ค.9 แสดงคะแนนจากการประเมินเจตคติของกลุ่มทดลองที่มีต่อเทคโนโลยี

สารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ในด้านปัญหาหรืออุปสรรคที่พบ   
ในระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์ 

186 

ค.10 แสดงค่าเฉลี่ยที่ได้จากแบบประเมินเจตคติ ที่เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจ
ในการใช้คอมพิวเตอร์ จ านวน 10 ข้อ 

188 

ค.11 แสดงค่าเฉลี่ยที่ได้จากแบบประเมิน เจตคติที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับปัญหา หรือ
อุปสรรคที่พบในระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์ จ านวน 16 ข้อ 

188 

ค.12 แสดงระดับคะแนนที่ประเมินจากแบบทดสอบทักษะการพิมพ์เอกสาร 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ของครูกลุ่มทดลอง                   
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

190 

ค.13 แสดงระดับคะแนนที่ประเมินจากแบบทดสอบทักษะการค านวณ     
อย่างง่าย โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของครูกลุ่มทดลอง โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา 

191 

ค.14 แสดงระดับคะแนนที่ประเมินจากแบบทดสอบทักษะการสร้างผลงาน
การน าเสนอ โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของครูกลุ่มทดลอง 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

192 

ค.15 แสดงระดับคะแนนการใช้งานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของ                  
ครูกลุ่มทดลอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
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ค.16 แสดงการค านวณหาค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ 
ครอนบาค ของแบบประเมินเจตคติด้านระดับความพึงพอใจในการใช้
คอมพิวเตอร์ จ านวน 10 ข้อ 
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ค.17 แสดงการค านวณหาค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ 
ครอนบาค ของแบบประเมินเจตคติ ด้านปัญหาหรืออุปสรรคที่พบ       
ในระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์ จ านวน 16 ข้อ 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

จากประวัติการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นที่ยอมรับว่า คอมพิวเตอร์มีความส าคัญ
อย่างใหญ่หลวงต่อสังคม วิถีชีวิต และการศึกษา  นับตั้งแต่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal 
Computer หรือ PC) เคร่ืองแรกได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นเมื่อประมาณ 40 ปีมาแล้ว (Kopplin, 2002) ทั้งนี้
เพราะคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจัดการประมวลผลตัวเลข ตัวอักษรและ
ภาพ ตลอดจนสามารถจะเก็บบันทึกสารสนเทศ และแสดงผลออกมาทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ได้  
เมื่อน าคอมพิวเตอร์มาช่วยงานในการท างานที่ มีลักษณะที่ต้องค านวณสลับซับซ้อน ก็จะสามารถ
กระท าให้แล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็ว  มีผลลัพธ์ถูกต้อง แม่นย า น่าเชื่อถือ ได้ มีความสามารถ จัดเก็บ
ข้อมูลในปริมาณมาก   สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เคร่ืองอื่น ๆ และสามารถท างานหลากหลาย
มากขึ้น สร้างประสิทธิผลในการท างานให้สมบูรณ์แบบ ประหยัดเวลาและทรัพยากรบุคคลยิ่งขึ้น 

 
ในรอบครึ่งศตวรรษที่ผ่านมานี้ ได้ มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

อย่างมากมายแก่สังคม ความเป็นอยู่ การท างาน และการใช้ชีวิตของมนุษย์ นั่นคือเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (Information Technology หรือ  IT) (ครรชิ ต มาลัยวงศ์ , 2540) ซึ่งประกอบด้วย
เทคโนโลยีหลักสองสาขา คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) กับเทคโนโลยีการ
สื่อสารโทรคมนาคม (Communication Technology) ซึ่งเรียกรวมเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information and Communication Technology หรือ ICT) (ครรชิต มาลัยวงศ์ , 2542) และได้
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบัน จนเป็นที่ยอมรับและนิยมใช้กัน อย่างแพร่หลาย  จากเคร่ือง
เมนเฟรม (Main Frame) ขนาดใหญ่ราคาแพงมาก พัฒนามาเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่ มีราคาถูก
ลงเร่ือย ๆ คนทั่วไปสามารถซื้อหามาใช้ได้เหมือนกับเคร่ือง ใช้ไฟฟ้า ชนิดหน่ึง (มันทนา ไปเร็ว , 
2551) ในปี 2526 มีการเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์หลายๆ เคร่ือง ด้วยอินเทอร์เน็ต (Internet) หรือ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเข้าด้วยกัน  ได้มีการสร้าง
มาตรฐาน Internet  Protocol ขึ้นเพื่อให้บริการผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วโลกนับพันล้านคนอย่างไร้



ขีดจ ากัด ไร้พรมแดนและขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นมาตรฐานเครือข่ายที่นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลายที่สุดในยุคปัจจุบัน โดยคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะสามารถรับ- ส่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น  ตัวอักษร ภาพและเสียงไ ด้  รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมูลจากที่ต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ท าให้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของสังคมของคนทุก
วงการทั่วโลก (Kapor, 1993) 

 
ส าหรับในวงการการศึกษานั้น คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทส าคัญและ

เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ ส าหรับการจัดการเรียนการสอ นในสถานศึกษา  ซึ่งไม่ได้จ ากัดอยู่เพียง
เฉพาะในห้องเรียน  และในต่างประเทศได้ เกิดขึ้นมานานแล้ว  ตั้งแต่ปลายทศวรรษที่  1950 โดยมี
โครงการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาที่ส าคัญเกิดขึ้นหลายโครงการ  เร่ิมจากมหาวิทยาลัยแห่ง
หนึ่งในสหรัฐอเมริกา ได้น ามาใช้ในด้านการบริหารจัดการ และการวิจัยการเรียนการสอน  ในปี ค.ศ. 
1960 มหาวิทยาลัย Illinois ได้เร่ิมโครงการ  PLATO  (ย่อมาจาก  Programmed Logic for Automatic – 
Teaching Operation) เพื่อออกแบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน และยังพัฒนา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรา ยวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงบัณฑิตวิทยาลัยรวมทั้งการฝึกอบรม
ทางธุรกิจและอุตสาหกรรม (เกียรติศักดิ ์ พันธ์ล าเจียก, 2550)     

 
 จากนั้นเป็นต้นมาจนถึง ในยุคนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นเคร่ืองมือช่วยให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบไร้พรมแดน  ไร้ข้อจ ากัดในเร่ือ งสถานที่และเวลา  ช่วยเสริมกระบวนการ
จัดการความรู้  เพียงผู้ใช้ต้องเลือกใช้เคร่ืองมือแต่ละชนิดให้เหมาะสมในแต่ละสถานการณ์  หรือใน
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน (นันฐิณี ศรีธัญญา, 2552)  และ ไพรัช ธัชยพงษ์ (2541) ได้กล่าวไว้อย่าง
ชัดเจนว่า การจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ผู้สอนจึงเป็นผู้มี
บทบาทส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่ทันสมัยเท่าทันโลกในยุคปัจจุบัน  จะเห็นได้
จากนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของต่างประเทศ  ที่เน้น แนวโน้มการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา  โดยที่ประเทศต่างๆ ในโลกต่างหันมาให้ความสนใจกับการใช้
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบการศึกษากันอย่างกว้างขวาง  เนื่องจาก เล็ง เห็นแล้วว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศและคอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือส าคัญที่สามารถท าคุณประโยชน์ให้ แก่การศึกษาได้อย่าง
ดีเลิศ  

 
 นอกจากนี้ ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2545) กล่าวถึงบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่มีความส าคัญต่อ
การศึกษาว่า  คอมพิวเตอร์เป็นส่วน ประกอบเพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในมนุษย์  โดยช่วยก่อให้เกิด



กระบวนการเรียนรู้ ในงานหลายประการในการศึกษา เช่น   (1)  งานบริหาร  (Administrative 
Application) ได้แก่ การใช้คอมพิวเ ตอร์เกี่ยวกับการบริหารองค์การ  เช่น งานการเงิน บัญชี พัสดุ 
ทะเบียน และสารบรรณ  (2) งานหลักสูตร  (Curriculum Application) ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์เก็บ
ข้อมูลต่างๆ เพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตร เช่น  ผลการเรียน อัตราส่วนระหว่างผู้เรียนต่อครู  (3) งาน
ห้องสมุด  (Library Application) ได้แก่  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
ห้องสมุด เช่น  การค้นหนังสือแทนการใช้บัตรรายการ เป็นต้น  (4) งานพัฒนาวิชาชีพ  (Professional 
Development Application) คือ การให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แก่ครู เพื่อน ามาปรับปรุงการเรียน
การสอน (5) งานวิจัย  (Research Application) ได้แก่  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเก็บผลการ
วิเคราะห ์(6) งานแนะแนวและบริการพิเศษ  (Guidance and Special Service Application) ได้แก่ การ
ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเก็บรายงานผลการเรียน และพฤติกรรมผู้เรียน เป็นต้น  (7) งาน
ทดสอบ  (Testing Application) ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างข้อสอบ  วิเคราะห์และ
ประเมินผลการเรียน  (8) สื่อการสอน  (Instructional Aids Application) ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์
เป็นสื่อ  (9) งานใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (Computer-Assisted Instruction) ได้แก่  การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการฝึกหัด การออกแบบบทเรียน การแก้ปัญหา  เป็นต้น 
 

ดังนั้น การเรียนการสอนในปัจจุบัน จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนไป  เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสังคมยุคดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (มธุรส จงชัยกิจ, 2548)  การเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กลายเป็นส่วนหน่ึงที่ส าคัญของระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจ าเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาให้เกิดขึ้นในผู้เรียน
ที่อยู่ในทุกระดับการศึกษา โดยมีครูเป็นผู้กระตุ้นและจัดกระบวนการให้ผู้เรียนเกิดทักษะขึ้น    
(เอ้ือมเดือน ถิ่นปัญจา, 2546)  งานวิจัยนี้จึงเน้นไปที่กลุ่มครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นระดับ
ที่ครูสามารถถ่ายทอดวิชาการผ่านสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ไปยังนักเรียนในวัยที่เร่ิมรู้จักและคุ้นเคยกับ
คอมพิวเตอร์กันเป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่จะก้าว
ต่อไปในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นซึ่งยิ่งต้องอาศัยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น 
ครูผู้สอนจึงจ าเป็น ต้องมีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการศึกษา และ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบวาระแห่งชาติ  พ.ศ. 
2551-2555 (ส านักเลขาธิการสภาการศึกษา , 2551) ในเร่ือง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษ า ซึ่งวาง เป้าหมายเพื่อให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือของครู เพื่อเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพการสอนและการจัดการศึกษา เป็นเคร่ืองมือของผู้เรียนในการศึกษา



ค้นคว้าหาความรู้แก่ตนเอง น าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการแก้ปัญหาขาดแคลนครู คณาจารย์ 
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

 
ในยุคเทคโนโลยีและยุคเศรษฐกิจที่เปี่ยมไปด้วยองค์ความรู้  (Knowledge Economy) ความรู้

ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ จึง เป็นจุดมุ่งหมายหลักของสังคมสารสนเทศ (Information 
Society) ซึ่งทั้ง เศรษฐกิจแห่งองค์ความรู้ และสังคมสารสนเทศ เป็นตัวก่อให้เกิด ความก้าวหน้า
ทางด้านการศึกษาทั่วโลก  นอกจากสองสิ่งนี้แล้ว ยังมีความจ าเป็นอีกด้านหนึ่งที่ต้อ งค านึงถึงใน
ขณะที่การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศก าลังขยายตัวอย่างแพร่หลาย นั่นคือ การยกระดับจริยธรรมและ
คุณธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีใหม่ ๆ (Correia and Teixeira, 2003) แม้ว่าเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่น ามาใช้ สนับสนุนทางการศึกษานั้นจะให้คุณประโยชน์มากมาย ยังมีอีกมิ ติหนึ่งที่เราต้อง
พิจารณาอย่างต่อเน่ือง คือ ความจ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามตรวจสอบเพื่อหาจุด บกพร่อง ความ
ผิดพลาด และช่องโหว่จากการใช้นั้นๆ ด้วย (Taylor, 2003)  

 

จากความส าคัญของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับการศึกษาที่กล่าวมา
ข้างต้น จึงมีความจ าเป็นต่อบุคคลในวงการศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ที่ต้อง
มีความชัดเจนเกี่ยวกับ (1) ความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (2)  ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ของครูผู้สอน  ดังนั้นการศึกษาวิธีประเมิน ครูผู้สอนเพื่อหาระดับ ของการรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และศักยภาพในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของครู ว่าอยู่ในขั้นที่มีประสิทธิภาพหรือไม่
เพียงใด ตลอดจนการศึกษาถึงเจตคติ ของครูที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ว่า
อยู่ในระดับใด ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความส าเร็จของการสอน และจากการที่
ผู้วิจัย ยังไม่พบว่ามี ผลการประเมิน ความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ของครูระดับมัธยมศึกษา อย่างชัดเจน  จึงเป็นเหตุผลที่ ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาทางด้าน
ความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของครู และท าให้ผู้วิจัย
ต้องการ สร้างเคร่ืองมือ วิจัยที่เหมาะสม ขึ้น เพื่อใช้ส าหรับประเมินศักยภาพดังกล่าวของครู  ทั้งนี้
การศึกษา โดยเน้นที่ครูมัธยมศึกษา เน่ืองจาก คุณลักษณะของ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษามีความ
สนใจ และสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดีในระดับหนึ่ง ครูผู้สอน ระดับ
มัธยมศึกษาจึงควรมีความรู้ความสามารถในด้านนี้ให้เท่าทัน  สอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้น
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง อีกทั้งสามารถ เสริมสร้าง การยอมรับ ความ เชื่อถือ จากนักเรียน และเป็น
แบบอย่างที่ดแีก่นักเรียนได้ด้วย 

 



1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย    
 

1) เพื่อ ประเมินความรู้ความเข้าใจเท คโนโลยีสารสนเทศและทักษะการใช้

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของครูระดับมัธยมศึกษา  

2) เพื่อศึกษาเจตคติของครูระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้

คอมพิวเตอร์  
3) เพื่อสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

 

1.3  ค าถามการวิจัย  
 

1) ครูระดับมัธยมศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับใด 
2) ครูระดับมัธยมศึกษามีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นอยู่ในระดับใด 
3) ครูระดับมัธยมศึกษา มีเจตคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ใน

แง่มุมต่างๆ อย่างไร 

 

1.4  กรอบแนวคดิการวิจัย  
 

แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  
1) ส่วนแรก เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (Computer for 

Education) และ  
2) ส่วนที่สอง เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Literacy) ของครู  
 
 
 
 
 



1.5  นิยามศัพท ์
 

ความรู้ความเข้าใจหรือ การรู้สารสนเทศ  (Information Technology Literacy) หมายถึง 
ความรู้ความสามารถและทักษะขอ งบุคคลในการเข้าถึงสารสนเทศ  ที่สามารถประเมินสารสนเทศที่
ค้นมาได้ ใช้  จัดการ และสื่อสาร สารสนเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  อย่างมีจริยธรรมและมีความ
รับผิดชอบ  

  
ครู หมายถึง ผู้อบรมสั่งสอน  ผู้ถ่ายทอดความรู้ ผู้สร้างสรรค์ภูมิปัญญา  และพัฒนา

นักเรียนในโรงเรียน เ พื่อน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคมและประเทศชาติ  ในการวิจัยครั้งนี้  
ได้แก่ ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิต ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 
การเรียนก ารสอน  หมายถึง กิจกรรมที่ครูผู้สอนและกระบวนการจัดการหลักสูตรที่

โรงเรียนก าหนดขึ้น เพื่อพัฒนาให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

 
การประเมินคุณภาพการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง กระบวนการรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับการกระท า กิจกรรมการศึกษ าค้นคว้า เพื่อจุดประสงค์ในการน าข้อมูลที่รวบรวมได้มา
พิจารณาตัดสินระดับความสามารถในการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู 

 
คอมพิวเตอร์  (Computer) หมายถึง เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ  ท าหน้าที่

เหมือนสมองกลใช้ส าหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ง่าย หรือซับซ้อน  และมีจ านวนมาก โดยวิธีทาง
คณิตศาสตร์ ที่ให้ผลลัพธ์ที่รวดเร็ว และถูกต้องแม่นย า  

 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Work Function Competency or Computer Competency) 

หมายถึง ความสามารถหลายด้านในการปรับใช้โปรแกรมต่างๆ ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ให้สามารถ
เข้าถึง จัดการ รวบรวม ประเมินผล สร้างสรรค์ และสื่อสารสารสนเทศได้ 

 
 
 



   คอมพิวเตอร์ เพื่อการ ศึกษา  (Computer for Education) หมายถึง  การน าเคร่ืองมือ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ ที่ท าหน้าที่แทนการท างานของมนุษย์ในการค านวณ  และในการ  
แก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ มาใช้ในการศึกษา เพื่อ ช่วยให้เกิดกระบวนการเรียน รู้ และความก้าวหน้า
ทางวิชาการ  
 
   คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (Computer Assisted Instruction/ CAI) หมายถึง การเรียน      
การสอนแบบหนึ่งที่น าคอมพิวเตอร์มาใช้  เพื่อช่วยให้กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพขึ้น โดยใช้
ในการออกแบบสร้างบทเรียน สร้างสื่อการสอน  
 
 คอมพิวเตอร์ส า หรับการบริหารจัดการ  (Computer Managed Instruction/ CMI) 
หมายถึง การน าคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการ บริหาร จัดการ งานธุรการ และจัดการระบบ การเรียน      
การสอน  
 
   อินเทอร์เน็ต  (Internet) หมายถึง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อ
คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเข้าด้วยกันด้วยการใช้มาตรฐานอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (Internet Protocol) 
ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วโลกนับพันล้านคนอย่างไร้พรมแดน  และขยายตัว
อย่างรวดเร็วจนกลายเป็นมาตรฐานเครือข่ายที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุดในยุคปัจจุบัน  
 

1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   
 

1) เคร่ืองมือวิจัยที่สร้างขึ้นสามารถน าไปใช้ เพื่อ ประเมินความรู้ความเข้าใจ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และศึกษาเจตคติของ

ครูระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ของครู

ระดับมัธยมศึกษา ได้อย่างเป็นระบบ 

2) โรงเรียนสามารถน าผลจากการประเมินความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และเจตคติของครูระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ของครูระดับมัธยมศึกษา  ไปใช้

เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา รับบุคลากร ใหม่  และใช้เป็นแน วทางในการ

พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง หรือสนับสนุนทางด้าน



การฝึกอบรมให้ถูกต้องตรงตามที่ต้องการ เพื่อสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนการสอน

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ 

  
 ดังนั้น การศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎี ทางด้านความรู้ความเข้าใจ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และเจตคติของครูระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์  จึงเป็นขั้นตอนต่อไปที่ผู้วิจัยจะค้นคว้า ทบทวน รวบรวม และ
ประมวล จากเอกสาร วรรณกรรมต่างๆ ที่มีทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินการวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
 

ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 
 

การวิจัยเร่ือง “ การประเมินความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของครูระดับมัธยมศึกษา”  ได้ระบุวัตถุประสงค์การวิจัยไว้ คือ  1) เพื่อประเมิน
ความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการใ ช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของครูระดับ
มัธยมศึกษา   2) เพื่อศึกษาเจตคติของครูระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้
คอมพิวเตอร์  และ  3) เพื่อสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยี
สารสนเทศทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ผู้วิจัย จึงได้ทบทวน รวบรวม  ประมวลแนวคิดและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น  และเจตคติ ของครู  ซึ่งอยู่ในแนวทางและขอบเขตของ งานวิจัยนี้ ในหลาย แง่มุมด้วยกัน  
ได้แก่ ด้านแนวคิด ที่มา องค์ประกอบ คุณสมบัติ ประโยชน์ และบทบาทในบริบทสถานศึกษา โดย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแรก เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology Literacy) กับการศึกษา  ส่วนที่สอง  เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
(Computer for Education) และ ส่วนที่สาม เกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิ วเตอร์  (Computer 
Competency) ของครู ดังนี ้

 
ส่วนแรก เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology 

Literacy) กับการศึกษา ประกอบด้วย แนวคิด ที่มา และองค์ประกอบของความรู้ความเข้าใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา คุณสมบัติของผู้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศและ
บทบาทส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคม และวรรณกรรมเกี่ยวข้องกับความรู้ความ
เข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา 

 
ส่วนที่สอง เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Computer for Education) 

ประกอบด้วย แนวคิด ที่มา และประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  



ส่วนที่สาม  เกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  (Computer Competency) ของครู  

ประกอบด้วย  แนวคิด และ องค์ประกอบข องทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของครู  และวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของครู 

 

การทบทวนวรรณกรรมทั้งสามส่วน มีรายละเอียดในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้ 

 

2.1 ความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Literacy) กับ
การศึกษา  

 
2.1.1  แนวคิด ท่ีมา และองค์ประกอบ ของความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศกับ

การศึกษา  
 
ค าว่า ‚Information Literacy หรือ ความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ”

ได้ถูกน ามาใช้ในความหมายที่อาจมีบางนัยที่แตกต่างกันออกไปบ้าง ซึ่งขึ้นอยู่กับแนวคิดของ
นักวิชาการ นักทฤษฎี หรือ ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความแตกต่างกันในแต่ละ
สายงานของแต่ละบุคคลหรือแต่ละหน่วยงาน โดยมีที่มาดังนี้ 

 
ค าว่า Information Literacy เร่ิมใช้ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1974  โดย  Paul 

Zurkowski (1974) ระบุไว้ในรายงานที่ส่งถึง The National Commission on Libraries and 
Information Science ในรายงานได้กล่าวถึงต้นก าเนิดของโครงการระดับชาติ ที่จะให้ความรู้ความ
เข้าใจในสารสนเทศเป็นที่ยอมรับแพร่หลายในระดับสากล และตั้งเป้าหมายให้ท าส าเร็จภายในปี 
1984 ดังนั้นตั้งแต่ปี 1974 เป็นต้นมาจึงเป็นความพยายามอย่างหนักและยาวนานหลายปีของหลาย
หน่วยงาน ที่จะน าเสนอทั้งเนื้อหาและรูปแบบต่างๆ เพื่อการสร้างบรรทัดฐานที่ถูกต้องของ
ความหมายของ “ความรู้ความเข้าใจหรือการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ‛ ถือได้ว่า Zurkowski เป็นคน
แรกที่กล่าวถึงการรู้สารสนเทศ ทั้งนี้มีผู้บัญญัติความหมายไว้ที่สอดคล้องกันในลักษณะและรูปแบบ
ของความรู้ ความสามารถ ทักษะ วิธีการ และกระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจหรือการ
รู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 

 



สมาคมห้องสมุดแห่งอเมริกา (American Library Association, 1998) นิยาม
ไว้ว่า ผู้ที่มีความเข้าใจในสารสนเทศต้องสามารถรู้ว่า เมื่อใดต้องการข้อมูล และมีความสามารถที่จะ
เข้าถึง ประเมิน และใช้ข้อมูลที่ต้องการเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ออสเตรเลียได้ใช้ค าจ ากัดความนี้ร่วมกันมาตั้งแต่ต้น  

 
Robert Willard (National Commission on Library and Information Science, 

2001) นิยามไว้ว่า การรู้สารสนเทศ (Information Literacy) หมายถึง ความช านาญที่รู้แหล่งข้อมูล 
ค้นหา จัดการ เข้าใจ และใช้ข้อมูล ตลอดจนรู้วิธีการเชื่อมต่อข้อมูล และรวมถึงการรู้คอมพิวเตอร์ 
(Computer Literacy) และการใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกับเครือข่ายด้วย 

 
U.S. National Commission on Library and Information Science (NCLIS, 

2003) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การรู้สารสนเทศได้รวมเอาความต้องการ ความเกี่ยวข้อง ความสามารถ
ที่ระบุตัวตน แหล่งที่มา ประเมิน จัดการ ตลอดจนสร้าง ใช้ และสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อที่จะชี้ประเด็นและปัญหาต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังจ าเป็นที่จะมีส่วนร่วมในสังคมสารสนเทศ และ
มีสิทธิในการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย 

 
Sheila Webber (Webber and Johnston, 2000) ให้ความหมายว่า การรู้

สารสนเทศ คือ การน าเอาพฤติกรรมในการเข้าถึงข้อมูลอย่างเหมาะสม    ผ่านช่องทางหรือสื่อกลาง
ใดๆ ก็ตาม โดยข้อมูลจะต้องเป็นที่ต้องการรวมถึงถูกใช้อย่างมีส านึกที่จะใช้อย่างชาญฉลาด และ
ภายใต้จริยธรรมในสังคม  ทั้งนี้แนวคิดของ Sheila Webber (Johnston and Webber, 2006) มีว่า เมื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมีบทบาทส าคัญมากขึ้นทุกวันจนกลายเป็นศูนย์รวมของ
ความส าเร็จทางด้านการศึกษาและการประกอบธุรกิจในโลกใบนี้ ท าให้นักวิชาการจ านวนมากทั่ว
โลกหันมาสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมากขึ้น และสามารถน าผลการวิจัย
พฤติกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับอุปนิสัย ทักษะ และประสบการณ์ที่มีต่อความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาช่วยในด้านการพัฒนาการสอนของครู  

  
Council of Australian University Librarians (CAUL, 2004) ให้ความหมาย

ไว้ว่า  การรู้สารสนเทศเป็นความเข้าใจและความสามารถของบุคคลที่สามารถระบุได้ว่า เมื่อใด
ต้องการข้อมูล และมีศักยภาพที่จะรู้แหล่งที่มาข้อมูล ประเมิน และใช้ข้อมูลที่ต้องการเหล่านั้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ 



คณาจารย์ภาค วิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2548) ให้ความหมาย การรู้สารสนเทศ ไว้ว่า คือ
ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคคลในการเข้าถึงสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศที่ค้นมาได้ 
และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพทุกรูปแบบ ผู้รู้สารส นเทศจะต้องมีทักษะในด้านต่างๆ เช่น 
ทักษะการคิดวิเคราะห์และ /หรือ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะการใช้ภาษา ทักษะการใช้
ห้องสมุด ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 
Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP, 2007) 

ให้ความหมายความรู้ความเข้าใจหรือการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศไว้ว่า เป็นการรู้ว่าเมื่อใด และท าไม
ถึงต้องการข้อมูล รู้แหล่งที่มาของข้อมูล และตลอดจนมีจริยธรรมในการประเมิน ใช้  และสื่อสารมัน
ได้อย่างถูกต้อง 

  
สรุปได้ว่า แนวคิดของนักวิชาการหรือหน่วยงานที่กล่าวมาข้างต้น เกี่ยวกับ

ความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคคลในการ
เข้าถึงสารสนเทศ  สามารถประเมินสารสนเทศที่ค้นมาได้ ใช้ จัดการ และสื่อสารสารสนเทศได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ อย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ นอกจากที่มาและแนวคิดของเทคโนโลยี
สารสนเทศแล้ว องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถท าให้เข้าใจถึง
ความหมายของความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดียิ่งขึ้น 

 
เน่ืองจากการรู้สารสนเทศเป็นทั้งความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ

กระบวนการอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ทุกรูปแบบ  สมาคมห้องสมุดแห่งอเมริกา 
(ALA, 1998) ได้ก าหนดองค์ประกอบของการรู้สารสนเทศไว้ 4 ประการ ดังนี้ 

1)  ความสามารถในการตระหนักว่าเมื่อใดจ าเป็นต้องใช้
สารสนเทศ  บุคคลนั้นจะต้องก าหนดเร่ืองที่จะศึกษาค้นคว้า 
ก าหนดความต้องการสารสนเทศ  ระบุชนิดและรูปแบบที่
หลากหลายของแหล่งสารสนเทศที่จะศึกษา เช่น ห้อ งสมุด  
ศูนย์สารสนเทศ พิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุ บุคคล สถานที่ 
อินเทอร์เน็ต เป็นต้น  รวมทั้งตระหนักถึงค่าใช้จ่ายและ
ประโยชน์ที่ได้รับ และทราบขอบเขตของสารสนเทศที่จ าเป็น 



2) การเข้าถึงสารสนเทศ  บุคคลนั้นสามารถเลือกวิธีการค้นคืน
สารสนเทศที่เหมาะสม  ก าหนดกลยุทธ์การค้นคืนอย่ างมี
ประสิทธิภาพ  สามารถค้นคืนสารสนเทศออนไลน์หรือ
สารสนเทศจากบุคคลอ่ืนโดยใช้วิธีการที่หลากหลายสามารถ
ปรับกลยุทธ์การค้นคืนที่เหมาะสมตามความจ าเป็น  รวมถึงการ
ตัดตอน บันทึก และการจัดการสารสนเทศและแหล่ง
สารสนเทศ 

3) การประเมินสารสนเทศ บุคคลนั้นสามารถสรุปแนวคิดส าคัญ
จากสาร สนเทศที่รวบรวม  โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
สารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ  ความ
เที่ยงตรง ความถูกต้อง และความทันสมัย  สามารถสังเคราะห์
แนวคิดหลักเพื่อสร้างแนวคิดใหม่  เปรียบเทียบความรู้ใหม่กับ
ความรู้เดิมเพื่อพิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่เพิ่มขึ้น  อะไรคือสิ่ งที่
ขัดแย้งกัน และอะไรคือสิ่งที่คล้อยตามกัน 

4) ความสามารถในการใช้สารสนเทศที่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  บุคคลนั้นสามารถใช้สารสนเทศใหม่ผนวกกับ
สารสนเทศที่มีอยู่ในการวางแผนและสร้างผลงาน  หรือการ
กระท าตามหัวข้อที่ก าหนดทบทวนกระบวนการ พัฒนาการ
ผลิตผลงานของตนเอง และสามารถสื่อสารหรือเผยแพร่ผลงาน
ของตนเองต่อบุคคลอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 2.1.2  คุณสมบัติของผู้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ และบทบาทส าคัญ

ของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต่อสังคม 
   

ALA (1998) ได้ระบุถึงคุณสมบัติของบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความสามารถส าคัญ 7 ประการ ดังนี้ 

1) ความสามารถที่จะรู้ว่าเมื่อใดต้องการสารสนเทศ 
2) ความเข้าใจถึงความแตกต่างของชนิดของสารสนเทศที่มีที่มา

จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ กัน สามารถที่จะเลือกใช้สารสนเทศที่
ถูกต้องเข้ากับความต้องการในการใช้งานมากที่สุด 



3) ความสามารถที่จะมีวิธีสื บค้นสารสนเทศอย่าง เป็นระบบ กับ
เข้าใจหลักการของการสร้างฐานข้อมูล  สามารถเลือกวิธีการ
สืบค้นสารสนเทศที่เหมาะสม  ก าหนดกลยุทธ์การสืบค้นอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4) ความสามารถที่จะ รู้แหล่งของข้อมูล และเข้าถึงสารสนเทศ  
สามารถพัฒนาเทคนิคการสืบค้นที่เหมาะสมตามความจ าเป็น 
รวมถึงสื่ อสารเชื่อมโยงระหว่างโครงข่ายวงการการศึกษา
นานาชาติ  

5) การเปรียบเทียบและประเมินผลสารสนเทศ    ที่มาจาก แหล่ง
ต่างๆ กัน โดยติดตามจากผลงาน บทความทางการศึกษาที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เปรียบเทียบความรู้ใหม่กับความรู้เดิม เพื่อ
พิจารณาเลือกสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการใช้งาน 

6) ความสามารถในการ จัดการสารสนเทศให้ทันสมัย โดยสรุป
แนวคิดส าคัญจากสารสนเทศที่รวบรวม จัดระบบการบันทึก 
น าไปประยุกต์ใช้กับงานที่ต้องการ และสามารถสื่อสาร
สารสนเทศนั้นด้วยสื่อที่เหมาะสม  เคารพในหลักการของ
ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อป้องกันการ
แอบอ้างลอกเลียน  

7) ความสามารถในการสังเคราะห์สารสนเทศ ที่มีอยู่เป็นแนวคิด
หลัก เพื่อสร้างสรรค์แนวคิดตลอดจนความรู้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น 

     
นอกจากความสามารถดังกล่าวข้างต้นแล้ว คุณสมบัติการรู้ในด้านอ่ืนๆ ที่

เป็นส่วนประกอบส าคัญในความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศมีอีก 7 ประการ แสดงตาม
รูปที่ 2.1 รวมถึงคุณสมบัติด้านความคิดและจิตส านึกอีก 2 ประการ รวมเป็น 9 ประการ ดังนี้   

1) การรู้จักใช้ห้องสมุด (Library Literacy) บุคคลนั้นควรมีความรู้
ว่า ห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมสารสนเทศในสาขาวิชาต่างๆ  
ไว้ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์  
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รู้วิธีการจัดเก็บสื่อ  รู้จักใช้เคร่ืองมือช่วย
ค้นหาข้อมูลต่าง ๆ  รู้จักกลยุทธ์ในการค้นสารสนเทศแต่ละ



ประเภท รวมทั้งบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด  ในประเด็นต่างๆ 
การรู้ใช้ห้องสมุดครอบคลุมการรู้แหล่งสารสนเทศ อื่นๆ ด้วย 

2)  การรู้คอมพิวเต อร์ (Computer Literacy) บุคคลนั้นต้องรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในเร่ืองของ  ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ การเชื่อมโยงโครงข่าย และการใช้ประโยชน์จาก
คอมพิวเตอร์ เช่น  การพิมพ์เอกสาร การส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสาร รวมถึง
การรู้แหล่งที่มาของสารสนเทศ เป็นต้น 

3) การรู้เครือข่าย (Network Literacy) บุคคลนั้นต้องรู้ขอบเขต
และมีความสามารถในการใช้สารสนเทศทางเครือข่ายที่
เชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก สามารถใช้กลยุทธ์การสืบค้น
สารสนเทศจากเครือข่าย  และการ บูรณาการสารสนเทศจาก
เครือข่ายกับสารสนเทศจากแหล่งอื่นๆ 

4) การรู้เกี่ยวกับภาพที่มองเห็น (Visual Literacy) บุคคลนั้น
สามารถเข้าใจและแปลความหมายสิ่งที่เห็นได้ รวมถึง
ความสามารถในการคิด  วิเคราะห์ การเรียนรู้ การแสดงความ
คิดเห็น  และสามารถใช้สิ่งที่เห็นน้ันในการท างานและการ
ด ารงชีวิตประจ าวันของตนเองได้ 

5) การรู้สื่อ (Media Literacy) บุคคลนั้นต้องสามารถเข้าถึง 
วิเคราะห์ และผลิตสารสนเทศจากสื่อต่าง ๆ เช่น  โทรทัศน์ 
ภาพยนตร์ วิทยุ ดนตรี หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เป็นต้น  รู้จัก
เลือกรับสารสนเทศจากสื่อที่แตกต่างกัน  รู้ขอบเขตและการ
เผยแพร่สารสนเทศของสื่อ เข้าใจถึงอิทธิพลของสื่อ และ
สามารถพิจารณาตัดสินได้ว่าสื่อนั้น ๆ มีความน่าเชื่อถือมาก
น้อยเพียงไร 

6) การรู้สารสนเทศดิจิทัล (Digital Literacy) บุคคลนั้นสามารถ
เข้าใจและใช้สารสนเทศในรูปแบบซึ่งน าเสนอในรูปดิจิทัล
ผ่านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างการรู้สารสนเทศดิจิทัล เช่น  
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลจากแหล่งทรัพยากรสารสนเทศ
ที่เข้าถึงในระยะไกลมา  น าไปใช้ได้ รู้ว่าคุณภาพสารสนเทศ



ที่มาจากเว็บไซต์ต่าง ๆ มีความ  แตกต่างกัน รู้ว่าเว็บไซต์ใด
น่าเชื่อถือและเว็บไซต์ใดไม่น่าเชื่อถือ รู้จักโปรแกรมการค้นหา
สารสนเทศ สามารถสืบค้นโดยใช้วิธีการสืบค้นขั้นสูง  รู้เร่ือง
ของกฎหมาย ลิขสิทธิ์ที่คุ้มครองทรัพยากรสารสนเทศ  การ
อ้างอิงสารสนเทศจากเว็บไซต์ เป็นต้น 

7) การมีความรู้ด้านภาษา (Language Literacy) บุคคลนั้นมี
ความสามารถก าหนดค าส าคัญส าหรับการสืบค้น ในขั้นตอน
การสืบค้นสารสนเทศที่ส าคัญก็คือ การสืบค้นสารสนเทศจาก
อินเทอร์เน็ต เข้าใจในสารสนเทศนั้ นพร้อมกับสามารถ
น าเสนอสารสนเทศที่ได้มานั้นเป็นอย่างดีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากล เพราะ
สารสนเทศส่วนใหญ่ถูกน ามาเผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ 

8) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) บุคคลนั้น
สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจเลือกรับสารสนเทศที่
น าเสนออย่างหลากหลาย โดยการพิจารณาทบทวนด้วยเหตุ
และผล  จากสิ่งที่เคยจดจ า โดยไม่เห็นคล้อยตามสารสนเทศที่
น าเสนอเร่ืองนั้นๆ แต่จะต้องพิจารณาใคร่ครวญไตร่ตรองด้วย
ความรอบคอบและมีเหตุผลว่าสิ่งใดมีสาระก่อนตัดสินใจเชื่อ 
จากนั้นจึงด าเนินการใช้สารสนเทศนั้นอย่างถูกต้อง 

9) การมีจริยธรรมทางสารสนเทศ (Information Ethic) การสร้าง
บุคคลให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  มี
ความส าคัญและเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา  เพื่อ
ปลูกฝังให้รู้จักใช้สารสนเทศโดยชอบธรรมบนพื้นฐานของ
จริยธรรมทางสารสนเทศ เช่น การน าข้อความหรื อแนวคิดของ
ผู้อ่ืนมาใช้ในงานของตนจ าเป็นต้องอ้างอิงเจ้าของผลงานเดิม 
การไม่น าข้อมูลที่ขัดต่อศีลธรรมและจรรยาบรรณของสังคม
ไปเผยแพร่  การล่วงล้ าสิทธิมนุษยชนความเป็นส่วนตัวของ
บุคคลอ่ืน เป็นต้น 

 
 



 
 

รูปที่ 2.1 คุณสมบัติของการรู้อ่ืนๆ อีก 7 ประการที่บุคคลควรมี ส าหรับประกอบกับ 
การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548) 

 
 การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธ์และมีความส าคัญต่อ

ความส าเร็จของครู ผู้เป็นบุคลากรด้านการศึกษา และต่อความส าเร็จในด้านต่างๆ (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542) ในขณะเดียวกัน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบดิจิทัลก็
มีการพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาความคิดกับสารสนเทศอย่าง
รวดเร็วตามไปด้วย ครูต้องพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่า ง
ถ่องแท้ (ARIS, 2001) ด้วยเหตุนี้ การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความส าคัญต่อความส าเร็จของครู 
ในหลายด้านดังนี้ 

1) การศึกษา การรู้สารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการศึกษาของ
บุคคลทุกระดับ ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอก
ระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย  และการเรี ยนรู้ตลอด
ชีวิ ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในปัจจุบันตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 มีการปฏิรูปการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดังนั้นบทบาทของผู้สอนจึง



เปลี่ยนเป็นผู้ให้ค าแนะน าชี้แนะโดยอาศัยทรัพยากรเป็น
พื้นฐานส าคัญ 

2) การด ารงชีวิตประจ าวัน การรู้สา รสนเทศเป็นสิ่งส าคัญยิ่งใน
การด ารงชีวิตประจ าวัน  เพราะผู้รู้สารสนเทศจะเป็นผู้ที่
สามารถวิเคราะห์ประเมินและใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ตนเองเมื่อต้องการตัดสินใจเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

3) การประกอบอาชีพ การรู้สารสนเทศมีความส าคัญต่อการ
ประกอบ อาชีพของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  เพราะบุคคลนั้น
สามารถแสวงหาสารสนเทศที่มีความจ าเป็นต่อการประกอบ
อาชีพของตนเองได้  

4) สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง การรู้สารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญ
โดยเฉพาะสังคมในยุคสารสนเทศ  (Information Age) บุคคล
จ าเป็นต้องรู้สารสนเทศเพื่อปรับตนเองให้เข้ากับสั งคม  
เศรษฐกิจ และการเมือง เช่น การอยู่ร่วมกันในสังคม การ
บริหารจัดการ  การด าเนินธุรกิจและการแข่งขัน การบริหาร
บ้านเมืองของผู้น าประเทศ เป็นต้น  อาจกล่าวได้ว่าผู้รู้
สารสนเทศ คือ  ผู้ที่มีอ านาจสามารถชี้วัดความสามารถของ
องค์กรหรือประเทศชาติได้  ดังนั้นประชากรที่เป็นผู้ รู้
สารสนเทศจึงถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดของประเทศ  

   
สรุปได้ว่า ความรู้ความเข้าใจหรือการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นส่วน

ส าคัญอย่างหนึ่งของการศึกษาทุกสาขาวิชาและทุกระดับการศึกษา ส าหรับความรู้ความเข้าใจหรือ
การรู้สารสนเทศของครู หมายถึง ความรู้ความสามารถของครูในการเข้าถึงสารสนเทศ มี
ความสามารถประเมินสารสนเทศที่ค้นมาได้ ใช้ จัดการ และสื่อสารสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ นอกจากนี้ครูควรจะต้องมีคุณสมบัติในด้าน
การคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ ปรับตัว สามารถใช้ภาษาไทยและอังกฤษได้ดี และสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ควบคู่กันไปได้ด้วย  

 



2.1.3  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา 
มีดังนี ้

 
การพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มี

ความส าคัญอย่างยิ่ง สามารถเห็นได้จากการที่วงการศึกษานานาชาติเล็งเห็นความส าคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการศึกษามาโดยตลอด นักการศึกษาและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ 
UNESCO (Willard, 2001) มีความเห็นว่า ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยส าคัญ ที่มี
ผลกระทบต่อความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาในหลายๆ ด้านในยุคอิเล็กทรอนิกส์
กับอินเทอร์เน็ต เช่น เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรมสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ด้อย
พัฒนา ถึงแม้ว่างานวิจัยของ Tanui และคณะ (2008 : 280-285) พบว่า การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ในโรงเรียนของประเทศด้อยพัฒนานับเป็นสิ่งใหม่ที่บรรจุอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียน การที่จะให้
ครูทุกคนยอมรับโดยทันทีอาจเป็นไปได้ค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตามงานวิจัยของ Phelps, Graham 
and Kerr (2004) พบว่า ระบบโรงเรียนในประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นออสเตรเลีย การพัฒนาวิชาชีพครู
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความส าคัญมากเป็นอันดับต้นๆ  สอดคล้องกับ Peter 
D. John (2003 : 1-2) ที่พบว่า การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในห้องเรียนอย่างถูกต้องเหมาะสม 
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให้แก่ครูเป็นอย่างมาก (Açıkalın and Duru, 2005 : 18-26) 
นอกจากจะส่งผลให้นักเรียนประสพผลส าเร็จในการเรียนแล้ว พวกเขาจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี
และมีคุณภาพในอนาคต ทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนยังสามารถปรับ
สมดุล และลดช่องว่างระหว่างครูกับลูกศิษย์ลงได้ ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ ดี หรือ ดีขึ้นกว่าเดิม 
โดยขึ้นอยู่กับวิธีการและหลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับนักเรียนที่ครูน ามาใช้ 
(Koh and Frick, 2009) 

 
โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาเติบโตขึ้นอย่าง

รวดเร็วมาก จากการส ารวจระดับชาติในสถานศึกษาของสหรัฐอเมริกา ในปีพ.ศ. 2540-2541 รวม 
416 สถาบัน หรือประมาณหนึ่งในสามของสถานศึกษาทั้งหมด เพื่อหาวิธีเตรียมครูให้พร้อมกับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการท างานวิชาชีพครู Moursund and Bielefeldt (1999) พบว่า 
โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาเติบโตเร็วกว่าสถานศึกษาจะสามารถ
จัดหาเคร่ืองมือใหม่เพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้ทันเทคโนโลยี เสียอีก แต่ครูก็ยังมีความประสงค์ที่
จะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี และเต็มใจมากขึ้นที่จะใช้เทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ สอดคล้อง
กับ Mark Taylor (2010) ที่พบว่าหากเราอยู่ในยุคที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Tanui+Edward+K.%22


ชีวิตประจ าวัน เราจะเห็นการพัฒนาที่เร็วมาก  เช่น การให้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ออกวางจ าหน่ายสู่ตลาด ปรับเปลี่ยนรวดเร็วมากเสียจนคนที่ใช้งาน
ปรับตัวแทบไม่ทัน  และระหว่างทศวรรษที่ผ่านมาก็ได้เกิดขึ้นกับโรงเรียนในอังกฤษแล้วด้วย  

 
ในช่วงเวลาเดียวกันของทศวรรษที่ผ่านมา นอกจากทรัพยากรทางโครงสร้าง

ของเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาที่พัฒนาอย่างรวดเร็วแล้ว ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยี เอเปค  
(The APEC Center of Technology Foresight: National Science and Technology Development 
Agency) ของ Asia-Pacific Economic Corporation (APEC, 2000 : 9-17) ได้ศึกษาระดับความส าคัญ 
(Degree of Importance) และปีมัธยฐาน (Median Year) ที่คนต้องการสิ่งจ าเป็นสูงสุดอะไรบ้าง
ส าหรับการเรียนการสอนของประเทศแถบภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคภายในปีค.ศ. 2010 เร่ือง 
Technology for Learning and Culture in the APEC Region to 2010 การส ารวจใช้เทคนิค Delphi 
รวบรวมจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาจ านวน 134 คน จาก 14 ประเทศ พบว่า ปัจจัยทางการ
เรียนการสอนส าคัญที่ต้องการจากทั้งหมด 13 อันดับ อันดับแรก คือ ให้มีความรู้ความเข้าใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการอยู่ในทุกหลักสูตรของโรงเรียนทุกแห่ง อันดับที่สอง คือ 
ต้องการให้มีคอมพิวเตอร์ราคาถูกใช้เพื่อการศึกษาและการเรียนแบบปฏิสัมพันธ์อย่างทั่วถึง อันดับที่
สาม คือ ต้องการให้นักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีอินเทอร์เน็ตใช้อย่างทั่วถึง 
อันดับที่สี่ คือ ต้องการให้ครูทุกคนในโรงเรียนได้รับการอบรมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อน าไปใช้กับการเรียนการสอนได้ ซึ่งความส าคัญของสี่อันดับแรก ที่กล่าวมานั้น ล้วน
เกี่ยวกับเนื้อหาและทรัพยากรด้านการเรียนการสอน ที่เน้นชัดถึงการเข้าถึงและทักษะของทั้งครูและ
นักเรียนในบริบทของการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์มาช่วย แสดงตารางผลการส ารวจ
ในรูปที่ 2.2 ดังนี้ 



 
 

รูปที่ 2.2 ตารางแสดงผลการส ารวจด้วยเทคนิค Delphi เร่ือง ‚Technology for Learning and 
Culture in the APEC Region to 2010” โดยศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค (APEC, 2000 : 9-17) 



สืบเนื่องจากปัจจัยที่ส าคัญทางการเรียนการสอนที่ภาคการศึกษาต้องการมาก 
คือ ให้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศแบบบูรณาการอยู่ในทุกหลักสูตรของโรงเรียน  
ด้วยเหตุนี้จึงสอดคล้องกับ Lin, Lee and Chen (2004 : 133-148) ที่พบว่า ครูมีความต้องการที่จะมี
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างยิ่ง  เพราะครูต้องการให้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามี
ส่วนช่วยให้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากครู
ยังขาดความรู้ทางด้านน้ี ในท านองเดียวกัน งานวิจัยเชิงส ารวจของ Sam E.O. Aduwa-Ogiegbaen 
(2009) รวบรวมข้อมูลจากครูฝึกหัด 238 คน ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งของไนจีเรีย ตอบ
แบบสอบถาม 61 ข้อ ที่ใช้แบบมาตรวัดของ Likert พบว่า ครูส่วนใหญ่ขาดความสามารถด้าน
โครงสร้างทางเทคโนโลยี ครูทุกคนต้องการพัฒนาวิชาชีพอย่างกว้างขวางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศรวม 17 ประเภท ต้องการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศรวม 10 
ประเภท ในกระบวนการหลักส าหรับการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูต้องการเข้าร่วม
ในการประชุม สัมมนา เข้าอบรมตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และได้รับค าปรึกษาที่เหมาะสม  

 
ส าหรับงานวิจัยในประเทศบางฉบับที่เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคของการ

เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เร่ืองการศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  ที่เข้าร่วมโครงการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 10  ของ กรรณิการ์ 
พิมพ์รส (2546) พบว่า มีปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของครูวิทยาศาสตร์ 
83.91% รองลงมา 78.23% และ 77.39% ครูมีความคิดเห็นว่า จ านวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มี
อยู่ไม่เพียงพอ จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ และจ านวนอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์
ไม่เพียงพอกับการใช้งาน  ด้านทักษะ ครูวิทยาศาสตร์ 79.13% มีความคิดเห็นว่าตนเองมีปัญหาด้าน
การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ด้านเจตคติ พบว่า ครูมีเจตคติทางบวกต่อการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนทุกด้าน แต่ขณะเดียวกัน  พบว่า ครูยังมีความวิตก
กังวลในการใช้ และขาดความมั่นใจในแก้ปัญหาขณะใช้ รวมทั้งครูมีความรู้สึกกลัวและอายที่จะใช้
คอมพิวเตอร์ต่อหน้านักเรียนในระดับมาก  นอกจากนี้ยังมีรายงานหนึ่งที่เกี่ยวกับสภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาในพื้นที่ส านักผู้ตรวจราชการประจ าเขตตรวจ
ราชการที่5 ชลบุร ีปีการศึกษา 2547 (บุญธรรม กังเจริญ, 2547) ดังนี้ ครูใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์เพื่อ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จาก 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูได้น าเทคโนโลยีมาประยุกต์เพื่อ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในวิชาคอมพิวเตอร์คิดเป็นร้อยละ  26.12 ส่วนวิชาที่รองลงมาที่ครู
ได้น าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คือ วิชาภาษาไทย คิดเป็น    



ร้อยละ 14.61 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีโอกาสในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ในวิชา
คอมพิวเตอร์มากกว่าวิชาอ่ืนๆ ส่วนในรายวิชาอื่นๆ ก็พอได้เรียนรู้บ้างแต่ไม่มากนัก  ทั้งนี้อาจจะเป็น
เพราะว่าครูที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์นั้นคงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในระดับดีพร้อมที่จะ
ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้      

                   
     การสนับสนุนให้ครูมีความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นประเด็นใหญ่     
อีกประเด็นหนึ่งในการที่จะพัฒนาครูในโรงเรียนของทุกประเทศทั่วโลกให้ประสพความส าเร็จใน
การเรียนการสอน แรงสนับสนุนส่วนหน่ึงมาจากภาคเอกชนที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพด้านก าลังทุนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐเพื่อช่วยเหลือครู 
เช่นเดียวกับบริษัท อินเทล คอร์ปอเรชั่น ของสหรัฐอเมริกา  (Barrett, 2003) ที่เห็นถึงความส าคัญและ
ปัญหาของการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน จึงร่วมมือกับนัก
การศึกษาและผู้น าของภาครัฐทั่วโลก จัดโครงการ Intel Teach to the Future ยกระดับครูด้วยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาในอนาคต (จุลดิส รัตนค าแปง, 2548)  และได้ท า
โครงการน้ีเพื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของครูในประเทศไทยด้วย โครงการน้ีได้อบรมครูจ านวน 
17,800 รายใน 14 ประเทศ พบว่า ครูร้อยละ 80.1 ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกิจกรรมต่างๆ ส าหรับ
นักเรียนมากขึ้น ครูร้อยละ 63.3 สอนนักเรียนด้วยวิธีการแบบ Project-Based Learning : PBL มาก
ขึ้น ขณะที่ครูร้อยละ 87.1 ใช้เทคโนโลยีในการวางแผนและเตรียมการสอนมากขึ้น อีกโครงการหนึ่ง
ที่บริษัท ไมโครซอฟท์ (Microsoft) จัดท าขึ้นร่วมกับภาคการศึกษา (วิลาวรรณ ผคังทิว, 2548) คือ 
Partners in Learning ด าเนินการใน 7 ประเทศ ในไทยไมโครซอฟท์สนับสนุนงบประมาณ 2,500 
ล้านบาท อัพเกรดซอฟต์แวร์ให้โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 38,000 แห่งทั่วประเทศ และ
จัดตั้ง Microsoft IT Academy Center เพื่ออบรมครูและนักเรียน 

 
นอกจากปัญหาที่ครูขาดแคลนเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว การขาดแคลน

ทรัพยากรบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็เป็นปัญหาอีกประการหนึ่ง เน่ืองจากบุคลากรที่มีอยู่
ยังไม่เพียงพอ จากความเห็นของนักวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นน าของประเทศ 
(ครรชิต มาลัยวงศ์, 2547) ที่ได้สัมภาษณ์ประธานองค์กรรวมสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย (ASOCIO) และประธานกรรมการบริหารบริษัท      
ดาต้าแมท จ ากัด (มหาชน) (ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์) เร่ือง ความขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของประเทศไทย ประธานฯ ให้ความเห็นเร่ืองการขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศว่า ในช่วงระยะเวลา 2545-2547 การขาดแคลนเร่ิมเข้าสู่ขั้นวิกฤติ เกิดการขาดแคลน



บุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวนมาก และขาดการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างจริงจัง ส่วนปัญหาด้านการศึกษาในด้านผลิตบุคลากรไอทีให้เพียงพอต่อความต้องการของ
ตลาดนั้น อยู่ที่การขาดแคลนงบประมาณที่จะให้โอกาสอาจารย์อบรมหรือศึกษาเพิ่มเติม  มีอาจารย์
ส่วนน้อยเท่านั้น คือ ที่เพิ่งจบการศึกษามาใหม่ที่จะสามารถสอนเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ แต่อาจารย์เดิม
ที่ขาดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง บางส่วนก็คงยังสอนโปรแกรมล้าสมัยอยู่ ทั้งที่แนวโน้มความต้องการ
ด้านบุคลากรไอทีด้านซอฟต์แวร์มากกว่าฮาร์ดแวร์ของประเทศไทย ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ไม่
ว่าจะเป็นในส่วนไหนของอุตสาหกรรม ถึงแม้จะขาดแคลนทรัพยากรด้านบุคลากรอยู่ก็ตาม แต่
นักวิชาการมีแนวคิดว่า ความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนยังมีส่วนในการปฏิรูป
การศึกษา จากการที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
โดย วิเชียร เกตุสิงห์ และคณะ (2551) ท าการวิจัยเร่ือง “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ต่อการปฏิรูปการเรียนรู้‛ ส ารวจจากกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน รวม 28,929 
คน จากสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 1,199 แห่ง 
ผลการวิจัย พบว่า จ านวนสถานศึกษาที่ครูไม่มีความรู้เกี่ยวกับ ICT  มีร้อยละ 36 และร้อยละ 13 ที่ครู
มากกว่าร้อยละ 80 มีความรู้ และส าหรับสถานศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการ
บริหาร โดยเฉลี่ยโรงเรียนส่วนใหญ่มีการใช้อยู่ในระดับปานกลาง  

 
ปัญหาที่เกี่ยวกับการขาดแคลนบุคลากรและศักยภาพของบุคลากรด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพไม่ดีพอดังที่กล่าวมาแล้ว เป็นสิ่งที่นักวิชาการตระหนักดีและหา
ทางแก้ไข สาเหตุหลักต้นทางของปัญหามาจากเน้ือหาสาระทางวิชาการที่จะท าอย่างไรให้ครู
สามารถได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีหลักสูตรที่มีคุณภาพ และท า
อย่างไรที่ครูจะสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังเช่นแนวทางที่นักวิชาการได้กล่าวถึงว่า 
การขาดแคลนทรัพยากรครูที่มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาครูให้มี
ความสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนนั้น ไม่ได้เป็นเพียงเร่ืองเดียวที่ต้องแก้ไข สิ่งที่ต้อง
แก้ไข คือ ควรจะมีหลักสูตรเกี่ยวกับซอฟต์แวร์โดยตรง เพราะทุกวันน้ีซอฟต์แวร์ได้เปลี่ยนไปแล้ว
ล่วงหน้าถึง 5 เท่า (มนู อรดีดลเชษฐ์, 2547) ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจึงควรรีบเตรียมหลักสูตรเพื่อตามให้
ทันตอ่การเปลี่ยนแปลงนี ้ ส าหรับเร่ืองการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูอย่างไรให้เกิด
ประสิทธิภาพ ยังเป็นอีกเร่ืองหนึ่งที่ต้องค้นคว้ากันอยู่ โดยหลักๆ ใน 2 ด้านด้วยกัน (มธุรส จงชัยกิจ, 
2546)   คือ   1) การใช้เทคโนโลยี ในการเสริมสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางการศึกษา หรือ 2) การใช้
เทคโนโลยี ในการเร่งเร้าความส าเร็จของผู้เรียน  การบรรจุเทคโนโลยีไว้ในหลักสูตร และ การเรียน
การสอนโดยสอดประสานเข้ากับเป้าหมายของผู้เรียนผ่านโครงการต่างๆ ได้ส าเร็จลุล่วง จะขึ้นอยู่



กับองค์ประกอบส าคัญอันหน่ึงที่มีผลมากที่สุดในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  นั่นคือ การพัฒนา
วิชาชีพครู หรือ การพัฒนาความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ในวิชาชีพครู นั่นเอง ซึ่งประกอบด้วย 

1) การพัฒนาวิชาชีพเพื่อการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  
(Providing Professional Development for Effective 
Technology Use) 

2) การใช้เทคโนโลยีพัฒนาสัมฤทธิผลของผู้เรี ยน (Using 
Technology to Improve Student Achievement) ทั้งนี้  
เทคโนโลยีไม่ใช่ตัวแปรเดียวในความส าเร็จของผู้เรียน  แต่เป็น
สิ่งที่ช่วยหนุนให้เกิดตัวแปรส าคัญคือ  ทักษะทางการคิดขั้นสูง  
ซึ่งเราค้นพบว่า  สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีสัมฤทธิผลทางการ
เรียนที่ดีขึ้นได้  ทั้งนี้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ซับซ้อนและมีสภาพจริง  ในบริบท
ของการร่วมมือกันให้แก่ผู้เรียน  จะช่วยให้เกิดทักษะดังกล่าว  
การเลือกใช้เทคโนโลยีได้ดีของครู  จะขึ้นอยู่กับความรู้ความ
เข้าใจ  อย่างกว้างขวางในบทบาทของเทคโนโลยีที่มีต่ อการ
ส่งเสริมและช่วยเหลือผู้เรียนในการเรียนรู้  การยืนยันอย่าง
มั่นใจของครู  ต่อ ผู้ปกครอง  ชุมชน และผู้เรียน  ถึงความส าคัญ  
และความคุ้มในการลงทุน  จะช่วยให้เกิดความร่วมมือในการ
น าไปใช้ 

3) การวางแผนการใช้ระดับโรงเรียนหรือภูมิภาค (Developing a 
School or District Technology Plan) การวางแผนนี้ต้องขึ้นกับ  
บุคคลหลายฝ่าย  ตั้งแต่นักการศึกษา  ผู้ปกครอง  ผู้น าชุมชน  นัก
ธุรกิจผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยี  จึงจะมั่นใจได้ว่าการใช้นี้จะ
ส่งเสริมให้เกิดความแข็งแกร่งของหลักสูตร  เกิดการเรียนรู้
แบบมีส่วนร่วมและมีความหมายกับผู้เรียนทุกคน และมองเห็น
ถึงวิธีการน าไปใช้ และค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุน 

4) การใช้เทคโนโลยีในการศึกษาที่ให้ผลอย่างยุติธรรม และ  
เสมอภาค (Ensuring Equitable Use of Education Technology) 

5) การส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีในโรงเรียน (Promoting 
Technology Use in Schools) ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยว กับการวาง



แผนการน าเทคโนโลยีไปใช้ในการเรียนการสอนมีปรากฏอยู่
เป็นจ านวนมากในปัจจุบัน  ในรูปของสารสนเทศบนเครือข่าย
โลก 
 

บุญธรรม กังเจริญ (2547) ได้รวบรวมปัญหา อุปสรรค การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาที่น่าสนใจ ดังนี้ 

1) ด้านการกระ จายโครงสร้างพื้นฐานเ พื่อการศึกษ า                   
มีสถานศึกษาจ านวนหนึ่งที่โทรศัพท์ยังเข้าไม่ถึง  และ
คอมพิวเตอร์ยังไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ  
และที่มีอยู่ก็ขาดการบ ารุงรักษา รวมทั้งไม่อยู่ในสภาพที่ใช้
การได้  แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการศึกษา
โดยเฉพาะคู่สายโท รศัพท์ยังมีบริการไม่ทั่วถึง  อาจจะเป็นไป
ได้ว่าสถานศึกษาเหล่านี้อยู่ในท้องถิ่นที่ห่างไกล  ดังนั้น
สถานศึกษาต้องรีบด าเนินการเพราะเป็นพื้นฐานที่น าไปสู่
ระบบอินเทอร์เน็ต 

2) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   ครูใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพั ฒนาทักษะ
วิชาชีพครูน้อยมาก  และคอมพิวเตอร์มีจ านวนไม่พอกับความ
ต้องการที่ครูจะใช้   แสดงให้เห็นว่าครูยังต้องได้รับการพัฒนา
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  อีกเป็นจ านวนมาก  และ
สถานศึกษาก็ต้องจัดหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของคร ู

3) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อ
พัฒนาการบริหารจัดก าร  และให้บริการทางก ารศึกษา 
สถานศึกษายังขาดรูปแบบระบบสารสนเทศ    ผู้บริหารไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในระดับเบื้องต้น  แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษายังไม่มี
ระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  ผู้บริหารต้อง
ได้รับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารเสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการ



ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะน ามาพัฒนาการ
บริหารจัดการและการบริการทางการศึกษา 

4) ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การพัฒนาตนเองของครูด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศยังขาดความต่อเน่ือง แสดงให้เห็นว่า  ครูได้รับการ
พัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังไม่
ทั่วถึงเพราะมีครูอีกจ านวนหน่ึงที่ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมายังไม่เคย
ได้รับการอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเลย   

 
นอกจากจะพบปัญหาและอุปสรรคด้านต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ปัจจัยส าคัญ

อ่ืนๆ ในกระบวนการการเรียนรู้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกัน นั่นคือ บทบาทของตัวครูผู้สอนเอง เพราะ 
ถึงแม้ว่าการเรียนบนพื้นฐานการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาจก่อให้เกิดทักษะ 
ความรู้ความเข้าใจและการเรียนรู้ (Literacy and Learning) (สุภณิดา ปุสุรินทร์ค า, 2550)  แต่การ
ออกแบบการเรียนรู้จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบของการออกแบบ (Design) และการประเมินผล 
(Evaluation) การกระท าและการคิดของผู้เรียนอยู่ด้วย (องอาจ ชาญเชาว์, 2551) บทบาทของครู
จะต้องเปลี่ยนเป็นฐานะผู้ออกแบบและผู้ประเมินกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น  ต้องเรียนรู้จากแหล่ง
ความรู้ที่มีการเชื่อมโยงบนอินเทอร์เน็ตในหลากหลายบริบทและภาวะแวดล้อม  เพื่อน ามาพิจารณา
เป็นข้อก าหนดในการออกแบบ มอบหมายภารกิจการเรียนเพื่อประสิทธิภาพของการเรียนโดยมี
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน ครูจึงต้องมีฐานะเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้มากกว่าเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ หรือทักษะผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งท าหน้าที่เป็นเพียงสื่อ หรือส่วนเสริมใน
กระบวนการเรียนการสอนเท่านั้น 

 
ในท านองเดียวกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Information Technology and Communication : ICT) มาบูรณาการในกระบวนการเรียนรู้ เป็นปัจจัย
ส าคัญในการก าหนดบทบาทและพฤติกรรมของครูผู้สอน รวมไปถึงเจตคติของครูที่มีต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดังเช่นงานวิจัยที่สุภณิดา ปุสุรินทร์ค า (2551) ศึกษานั้น ICT มักเป็นที่รู้จักในฐานะของ
สื่อเสริมในกระบวนการเรียนรู้เป็นส่วนใหญ่ ครูอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ ICT 
พบว่า ICT ช่วยเพิ่มความสนใจ ปฏิสัมพันธ์และสร้างเสริมองค์ความรู้ในตัวผู้เรียนได้มากขึ้น 
กระบวนการที่น่าสนใจเช่นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้มีการ    



บูรณาการ ICT จ าต้องมีการปรับเปลี่ยนจากโมเดลการสอนหรือการวางแผนบทเรียนแบบเดิมๆ ที่ครู
มีบทบาทเพียงเป็นผู้ส่งผ่านสารสนเทศไปยังผู้เรียนไปเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ให้ความส าคัญกับ
ผู้เรียนมากขึ้น ผลการวิจัยยืนยันว่า บทบาทของครูในการออกแบบการเรียนรู้เพื่อบูรณาการ ICT  ที่มี
ประสิทธิผลจะต้องมีจุดเน้นของวิธีการสืบถามสอบถาม (Inquiry) ของผู้เรียน เพื่อเชื่อมโยงให้
เกิดผลทางปฏิบัติจริงระหว่างทฤษฎี หรือโมเดลการเรียนรู้  โดยการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในฐานะแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้และเครื่องมือ เพื่อสร้างโอกาสแห่งการเข้าถึงและ
สร้างปฏิสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้น สอดคล้องกับ Yucel และคณะ (2010 : 1-5) ที่ท าวิจัยเชิงส ารวจ 
ศึกษารูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนของครู ใช้แบบสอบถามเพื่อหาขั้นตอนและปัจจัยที่มีต่อการบูรณา
การเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ในการเรียนการสอนของครูจ านวน 200 คนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงเรียนประถมศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อครูในน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการในการ
ปฏิบัติงานในห้องเรียนมีอยู่ในสามขั้นตอนที่แตกต่างกัน คือ ปัจจัยในขั้นตอนที่ 1 เกี่ยวกับ
พฤติกรรม เป็นเร่ืองที่สัมพันธ์กับความรู้สึก เจตคติและความกระตือรือร้นของครูในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ปัจจัยในขั้นตอนที่ 2 พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศที่ครูใช้มีไม่เพียงพอ
ในการน ามาใช้ และปัจจัยในขั้นตอนที่ 3 สูงสุด พบว่า องค์ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูเป็น
ตัวแปรที่ส าคัญที่สุดในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ส าหรับงานวิจัย
ของ Agyei and Voogt (2011) พบว่า การ “จะท า” (ทัศนคติเชิงบวก) “ทักษะ” (สมรรถนะการใช้
เทคโนโลยี) และ “เคร่ืองมือ” (การเข้าถึงเครื่องมือเทคโนโลยี) เป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นส าหรับครู
ในการบรูณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าในหลักสูตรในชั้นเรียน การศึกษาครั้งน้ีมุ่งเน้นไปที่ใช้ 
“จะท า” “ทักษะ” และ “เคร่ืองมือ” เป็นมาตรวัดส าหรับการบูรณาการเทคโนโลยี โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากครูสอนคณิตศาสตร์ 180 คนจากประเทศกานา (Ghana) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอย ผลการวิจัยพบว่า การขาดความกระตือรือร้นในการใช้คอมพิวเตอร์ของครูเป็น
มิติด้านเจตคติที่ส าคัญที่สุด ทักษะเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญที่สุดของการบูรณาการเทคโนโลยีในชั้นเรียน
ส าหรับครู และครูควรได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
สรุปการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องข้างต้น ในประเด็นที่ ‚ครู‛ เป็น

บุคคลส าคัญในการศึกษา เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน และเป็นส่วนส าคัญ
ในงานวิจัยครั้งนี้ พบว่าบทบาทของครูเร่ิมเปลี่ยนแปลงไป สาเหตุหนึ่งมาจากความส าคัญของการมี
ความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศของครู เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศนับว่าเป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญส าหรับการน ามาบูรณาการกับการศึกษาทุกระดับและทุกสาขาวิชา เป็น

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Voogt+Joke+M.%22


กลยุทธ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ท าให้บทบาทของครูอาจารย์เปลี่ยนจากการเป็นผู้สอน 
(Teacher) หรือผู้น าเสนอข้อเท็จจริง ไปเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
(Facilitator) หรือเป็นโค้ช (Coach) และเป็นผู้สร้างสิ่งแวดล้อมด้านการรู้สารสนเทศให้แก่ผู้เรียน 
(สมาน ลอยฟ้า, 2544 : 1-5) 

 

2.2   การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Computer for Education)  
 

 2.2.1 แนวคิด ที่มา และประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา 
 

นักวิชาการในยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีอย่างแพร่หลายได้เพิ่มพื้นฐานทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาให้แก่ครูขึ้น เพื่อเป็นส่วนประกอบในแนวคิดของครูที่มีบทบาท
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  ในการน าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียน
การสอน (Computer for Education) นี้สามารถแบ่งประเภทตามลักษณะการใช้งานได้ 4 ประเภท 
(Robert Taylor, 1980 : 3-4) ได้แก่ 1) คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการศึกษา (Computer for 
Educational Administration) เป็นการน ามาใช้ในการบริหารงานด้านธุรการต่างๆ เช่น การจัดเก็บ
ข้อมูล จัดท างบประมาณ การท าบัญชี เป็นต้น 2) คอมพิวเตอร์เพื่อการบริการด้านการศึกษา 
(Computer for Educational Service) เช่น ท าระเบียนนักเรียน การลงทะเบียนเรียน การจัดตารางการ
เรียนการสอน ท าบัตรประจ าตัวนักเรียน เป็นต้น ส าหรับสองประเภทงานหลักข้างต้น คือ
คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารการศึกษาและคอมพิวเตอร์เพื่อการบริการด้านการศึกษาสองประเภทนี้
อาจรวมเรียกได้ว่า เป็นการน าคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการบริหารจัดการศึกษาและจัดการระบบการ
เรียนการสอน (Computer Managed Instruction) ก็ได ้  3) การรู้คอมพิวเตอร์ (Computer Literacy) 
เป็นการศึกษา การฝึกอบรมความรู้ความสามารถ และทักษะเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โดยตรง 
รวมทั้งสอนให้ผู้ใช้มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้คอมพิวเตอร์ด้วย  4) คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการสอน 
(Computer-Assisted Instruction หรือ CAI) หมายถึงการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในกิจกรรมการสอน
ในแต่ละรายวิชา 

 
ในงานวิจัยนี้ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของ

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการสอน หรือ CAI ที่ย่อมาจาก Computer-Assisted Instruction หรือ 
Computer-Aided Instruction (นิป เอมรัฐ, 2551 ก) ค านี้เป็นศัพท์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งราชบัณฑิตยสถาน บัญญัติศัพท์ว่า “ซีเอไอ” หรือ “การสอนใช้



คอมพิวเตอร์ช่วย‛ แต่คนทั่วไปนิยมเรียกว่า ‚คอมพิวเตอร์ช่วยสอน‛ ซึ่งมักอ้างอิงถึงซอฟต์แวร์ทาง
การศึกษาชนิดหน่ึง ที่ถูกน ามาใช้เป็นส่วนส าคัญในกระบวนการเรียนการสอน มีค าหลายค าที่
เกี่ยวข้องกับแนวคิดของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI เช่น Computer-Aided Instruction (CAI), 
Computer-Based Instruction (CBI), Computer-Aided Learning (CAL), Computer-Based Training 
(CBT), Computer-Based Education (CBE), Integrated Learning Systems (ILS) และค าอื่นๆ เช่น 
Intelligent Computer-Assisted Instruction (ICAI), Interactive Knowledge Retrieval Systems (ITR) 
เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่บนพื้นฐานแนวคิดเดียวกันกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเรียนการ
สอน (CAI) 

 
  ส าหรับลักษณะของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการสอนโดยทั่วไปมี 3 
ประการ ตามที่ Robert P. Taylor (1980 : 1-10) ได้ก าหนดไว้ คือ ใช้เพื่อทบทวนบทเรียน ใช้เป็น
เคร่ืองมือเรียน และใช้เป็นเคร่ืองฝึก ดังนี้ 

1) การใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อทบทวนบทเรียน (Tutor) ในบางรายวิชา
น้ัน สามารถใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการทบทวนบทเรียนบางเน้ือหา
ได้  

2) การใช้เป็นเครื่องมือ (Tool) คอมพิวเตอร์จะเข้าไปมีบทบาทในฐานะ
ที่เป็นเครื่องมือในการเรียนได้ เช่น ใช้ในการค านวณ การ
ประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ค่าทางสถิติ และการสร้างกราฟจาก
ข้อมูล เป็นตน้ 

3) การใช้เป็นเครื่องฝึก (Tutee) จะท าให้ครูและผู้เรียนได้เรียนรู้และมี
ประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์ รวมทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
ผลิตโปรแกรม หรือการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จของ
คอมพิวเตอร์ได้โดยตรง  มีประโยชน์ ท าให้ครูที่สอนได้มีโอกาส
ศึกษางานและเตรียมงาน โดยใช้คอมพิวเตอร์ล่วงหน้า ก่อนที่จะจัด
เข้าไปในกิจกรรมการเรียนการสอน  
 

ทั้งนี้แนวคิดของ Taylor ที่มีมาในอดีตได้ต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบัน ส่งผล
สะท้อนให้เห็นประเด็นร่วมสมัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับครูและการศึกษา ว่าการใช้
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนทั่วโลกในยุคดิจิทัล ต้องประกอบด้วยหลักปฏิบัติ 4 ประการ ได้แก่            
(1) เข้าถึง (Access)   (2) ร่วมมือ (Collaborate)  (3) ติดต่อสื่อสาร (Communicate) และ (4) สร้าง
เสริมประสบการณ์ (Experience) เพื่อเป็นการวางรากฐานการใช้คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษาที่



ถูกต้องต่อไปในภายภาคหน้า (Taylor, 2003 : 1-10) การเร่ิมต้นใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
มีที่มาจากการก าเนิดของคอมพิวเตอร์เมื่อประมาณห้าสิบกว่าปีที่แล้ว  นับเป็นก้าวส าคัญที่น าไปสู่ยุค
สารสนเทศ (Information Age) ซึ่งได้มีความพยายามพัฒนาให้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ส าคัญ
ส าหรับการจัดการข้อมูลสารสนเทศ และเมื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้ก้าวหน้ามากขึ้น  ท าให้
สามารถสร้างคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น จึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย 
ในปี ค.ศ.1977 นับเป็นการน าไปสู่การปฏิวัติการใช้คอมพิวเตอร์ในวงการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาในโรงเรียน จนถึงมหาวิทยาลัยที่
เร่ิมน าคอมพิวเตอร์มาใช้กันอย่างจริงจังกว้างขวางทั่วโลก  (Alessi and Trollip, 1985 : 47-50)  

 
นักวิชาการชาวไทยหลายท่านได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้

แตกต่างกัน (นิป เอมรัฐ, 2551 ข) เช่น (1) (ศ. ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน) การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
เป็นเคร่ืองช่วย (2) (รศ. ยืน ภู่วรวรรณ) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้น าเน้ือหาวิชาและล าดับวิธีการ
สอนมาบันทึกเก็บไว้ คอมพิวเตอร์จะช่วยน าบทเรียนที่เตรียมไว้อย่างเป็นระบบ  มาเสนอในรูปแบบ
ที่เหมาะสมส าหรับนักเรียนแต่ละคน (3) (รศ. ดร.ฉลอง ทับศรี) บทเรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัว
น าเสนอเน้ือหาและกิจกรรมการเรียน ส่วนใหญ่มุ่งที่จะให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเองเป็นหลัก                
(4) (ผศ. ดร.สุกรี รอดโพธิ์ทอง) โปรแกรมคอมพิวเตอร์หลายๆรูปแบบ ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการสอนและการรับรู้ของผู้เรียน (5) (สารานุกรมศัพท์การศึกษาและจิตวิทยา สาขาวิชา
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในระบบการเรียน
การสอนวิชาต่างๆ  เช่น วิชาสังคม ศิลปะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
รวมทั้งวิชาคอมพิวเตอร์ โดยถือว่า คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในระบบการเรียนการสอนที่สามารถให้ผู้
เรียนรู้ผลการตอบสนองได้รวดเร็วกว่าสื่อประเภทอ่ืน  ยกเว้นสื่อบุคคล เป็นต้น 

 
ที่มาส าหรับการน าคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา

ในประเทศไทยนั้น เร่ิมขึ้นในปี พ .ศ. 2525 โดยภาค วิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย              
ศรีนครินทรวิโรฒบางแสน  เร่ิมพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนขึ้นในวิชาภาษาอังกฤษ  ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2529 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กับ  University of  Guelph ประเทศแคนาดา  ได้
ร่วมกันพัฒนาระบบไวทัลไทย (VITAL/THAI) และระบบ TOAD  (Test On A Disk) พัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ในระบบการศึกษาทางไกล  (CARD, 2009)  ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่มีรูปแบบการเรียนการสอนรายบุคคล   (นิพนธ์ ศุขปรีดี , 2532 : 24-25) ในปี พ .ศ. 2530 
สรรเพชญ  เบญจวงศ์กุลชัย และบุญนาท ลายสนิทเสรีกุล  แห่งคณะแพทย์ศ าสตร์จุฬาลงกรณ์



มหาวิทยาลัยได้พัฒนาโปรแกรมส าหรับสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชื่อโปรแกรม SCAI 
(Authoring System for Computer Assisted Instruction)  เป็นโปรแกรมที่ประกอบด้วยแบบแสดง
ข้อความ แบบประเมินความก้าวหน้า และแบบประเมินผลรวม  (สรรเพชญ เบญจวงศ์กุลชัย และ บุญ
นาท ลายสนิทเสรีกุล , 2530 : 829) ส่วนในโรงเรียนเร่ิมมีการนิยมน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานด้าน
ต่างๆ เมื่อ พ.ศ. 2526  ในระยะแรกนิยมใช้คอมพิวเตอร์ของ  Apple ต่อมาในปี พ .ศ. 2530 ได้เปลี่ยน
ความนิยมไปเป็นการใช้ Personal Computer หรือ PC ที่นิยมใช้อยู่ทั่วไปในเวลานี้  (นงนุช        
วรรธนวหะ ,  2534 : 69-71) สอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการอีกหลายท่าน (ครรชิต มาลัยวงศ์ , 
2540  ; ถนอมพร เลาหจรัสแสง , 2545 ; ยืน ภู่สุวรรณ , 2546 ; สุรสิทธิ์ วรรณไกรโรจน์ , 2550 ;  
กาญจนา จันทร์ประเสริฐ , 2551; ทิพเนตร ขรรค์ทัพไทย , 2553; ศรีศักดิ์ จามรมาน, 2553) ที่เห็นว่า
คอมพิวเตอร์เป็นนวัตกรรมการเรียนการสอน  ที่ได้เข้ามามีบทบาทในกระบวนการเรียนการสอน
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมได้
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นเคร่ืองมือส าคั ญในการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการเรียนการสอน  มีการพัฒนาการออกแบบการเรียนการสอนเชิงระบบ (The Systems 
Approach Model for Designing Instruction) ของ Dick and Carey (1978) และการออกแบบระบบ
การผลิต CAI ของ Roblyer and Hall (1985 : 14-31)  การฝึกอบรม รวมทั้งการถ่ายทอดคว ามรู้ โดยมี
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) จากเดิมที่เคยใช้กับคอมพิวเตอร์เคร่ืองเดียวแบบ 
Stand Alone มาเป็น  WBI (Web Based Instruction) หรือการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย  
อินเทอร์เน็ตหรือผ่านเว็บ ซึ่งสามารถเผยแพร่ได้รวดเร็ว และกว้างไกลกว่า CAI แบบเดิม การจัดการ
เรียนการสอนแบบนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน  และเรียกการเรียนการสอนลักษณะนี้ว่า       
e –Learning (ถนอมพร เลาหจรัสแสง , 2545) ซึ่งเป็นระบบการเรียนรู้ที่ไม่มีขีดจ ากัดเร่ืองระยะทาง   
เวลา และสถานที่ และยังตอบสนองต่อศักยภาพและความสามารถของผู้เรียนแต่ละคนได้เป็นอย่างดี  
 
 ส าหรับคุณประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนนั้น สืบ
เน่ืองมาจากผลของการใช้คอมพิวเตอร์ที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่ประจ าวันและสังคมที่เกิดขึ้นรอบตัว
เรา (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542) ดังนี้  

1) การสร้างเสริม คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สภาพความเป็นอยู่ของ
สังคมเมือง  มีการพัฒนาใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  เพื่อ
ติดต่อสื่อสารให้สะดวกขึ้น  มีการปรับใช้กับเคร่ืองอ านวย
ความสะดวกต่างๆ  



2) เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคม  ท าให้เกิดการกระจาย
โอกาสการเรียนรู้ไปได้ทั่วทุกหนแห่ง  แม้แต่ถิ่นทุร กันดาร 
หรือพื้นที่ห่างไกลที่การคมนาคมไม่สะดวก  มีการกระจายไป
หลายรูปแบบ เช่น  การใช้คอมพิวเตอร์ในระบบการเรียนการ
สอนทางไกล  และระบบการรักษาพยาบาลผ่านเครือข่าย
สื่อสาร  

3) การเรียนการสอนในโรงเรียน มีการน าคอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองมือประกอบช่วยในการเรียนรู้  เช่น วีดิทัศน์  เคร่ืองฉาย
ภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา จัด
ตารางสอน  ค านวณระดับคะแนน จัดชั้นเรียน  ท ารายงาน
เพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาใน
โรงเรียน  ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงเรียนมากขึ้น  

4) การจัดการทรัพยากรธรรมช าติหลายอย่างจ าเป็นต้องใช้
คอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ  เช่น การดูแลรักษาป่า 
จ าเป็นต้องใช้ข้อมูล  มีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม  การติดตาม
ข้อมูลสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ  การจ าลองรูปแบบ
สภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไข  การเก็บรวมรวมข้อมูล
คุณภาพน้ าในแม่น้ าต่าง ๆ การตรวจวัดมลภาวะ  ตลอดจนการ
ใช้ระบบการตรวจวัดระยะไกลมาช่วย  ที่เรียกว่าโทรมาตร   
เป็นต้น  

5) การป้องกันประเทศ  กิจการทางด้านการทหารมีการใช้
เทคโนโลยี  อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับ
คอมพิวเตอร์และระบบควบคุม  มีการใช้ระบบป้องกันภัย  
ระบบเฝ้าระวังที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการท างาน  

6) การผลิตในอุตสาหกรรม  และการพาณิชยกรรม  การแข่งขัน
ทางด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมจ าเป็นต้องหาวิธีการใน
การผลิตให้ได้มาก  ราคาถูกลงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามี
บทบาทมาก  มีการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารและการ



จัดการ การด าเนินการและยังรวมไปถึงการใ ห้บริการกับลูกค้า  
เพื่อให้ซื้อสินค้าได้สะดวกขึ้น 
 

จากการที่การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลเกี่ยวข้องกับทุก
วงการในชีวิตประจ าวัน บทบาทเหล่านี้มีแนวโน้มที่ส าคัญมากยิ่งขึ้นทุกวัน ด้วยเหตุนี้คนรุ่นใหม่จึง
ควรเรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะได้เป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป  (สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2542) 

 
สรุป การใช้คอมพิวเตอร์กับการศึกษาในหลายรูปแบบนั้น มีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการใช้คอมพิวเตอร์น าเสนอเนื้อหาแทนบทเรียนในรูปแบบดั้งเดิม ที่น าหลักการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์และบทเรียนที่บรรจุในคอมพิวเตอร์มาใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์แบบ
ต่างๆ เหล่านั้น มีโครงสร้างและลักษณะแตกต่างกันไปตามวิธีการสอนของครูและขึ้นอยู่กับเนื้อหา
ของแต่ละบทเรียน ที่ส าคัญการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันเป็นเครือข่ายทั่วโลก ท าให้การศึกษา
และการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการเรียนแบบ e-Learning                    
(Srisakdi Charmonman, 2010) อีกรูปแบบหนึ่ง ที่ได้รับความนิยมมากขึ้น ครูจ าเป็นต้องพัฒนา
ความรู้ความสามารถและทักษะ และควรที่จะศึกษาอบรมเพิ่มเติม หารูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการ
ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสอนของตนเพื่อให้เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการศึกษาของ
ผู้เรียนอย่างแท้จริง  

 
2.2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  

      
สืบเนื่องจากความส าคัญของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของ

ครูในโรงเรียน ท าให้ภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูได้มีโอกาสพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์อย่าง
เต็มที่ โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ., 2547) ได้เห็นความจ าเป็นที่ต้องจัด
โครงการอบรมครูในด้านการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กและกลาง 
เพื่อให้ครูอาจารย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร  และสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยอบรมครูของรัฐทั่ว
ประเทศจ านวน 3,500 คนภายในประเทศไทย เป็นเวลา 6 วัน และจ านวน  400  คนที่ประเทศ



สิงคโปร์ เป็นเวลา 14 วัน งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ จ านวน 53,000,000 บาท ช่วงเวลา
ปิดภาคเรียนในเดือนตุลาคม 2547  

 
ในด้านนักวิชาการศึกษาก็เข้ามามีส่วนร่วมในการท าโครงการต่างๆ และ

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ผลจากการศึกษาที่น่าสนใจและสอดคล้อง
กัน มีดังนี้  
  

การจัดท าโครงการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบถึงผล
ที่ได้รับทั้งทางด้านทรัพยากรบุคคลและเคร่ืองมืออุปกรณ์ ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น  จากรายงานที่ท า
โดย ศรีเชาวน์ วิหคโต (2551) ผู้จัดโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และระบบการเรียนการสอน 
การศึกษาทาง ไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ e-Learning ในปีงบประมาณ 2551  เพื่อ
จัดท าแหล่งเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบเว็บศูนย์รวม (Portal Web) ในรูปแบบ e-Learning หลักสูตร
การศึกษาต่อเน่ือง เชื่อมโยงเนื้อหาวิชาการศึกษาพื้นฐาน และการศึกษาต่อเน่ือง จ านวน 200 
เว็บไซต์ สร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ e-Learning จ านวน 30 หลักสูตร นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาค ตะวันออกเฉียง เหนือ ประจ าปี
งบประมาณ 2551 เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อการ
พัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) พบว่ามีความต้องการในการใช้ระบบสารสนเทศ  ในหลาย
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ยังขาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์     
แม่ข่าย และหมายเลข IP ซึ่งส่วนมากมีปัญหาเนื่องจากขาดความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน         
2) ด้านซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการ (Operating System) และการท างานบนเครือข่าย 
(Web Application)  3) ด้านข้อมูลสารสนเทศ (Data and Information) พบว่า ปัจจุบันข้อมูล
สารสนเทศยังไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน  4) ด้านบุคลากร (Peopleware) พบว่า ยังขาด
บุคลากรที่จะใช้งานระบบสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 การพัฒนาระบบการสอนที่ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดย  กษิดิ์เดช พุ่ม
สาขา (2551) ที่ได้ศึกษาเร่ือง การออกแบบและพัฒนาสื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อก าหนด
รูปแบบของการออกแบบ และพัฒนาระบบการสอนที่ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากรูปแบบการ
ออกแบบระบบการผลิตของ Roblyer and Hall (1985) Hannafin and Peck (1988) Alessi and Trollip 
(1991) และศึกษาขั้นตอนใหญ่หรือ Phase ในการออกแบบและพัฒนาระบบการสอนที่ใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของ Hannafin and Peck พบว่า ในด้านจุดเด่นจุดด้อยของครูผู้สอนและการใช้



คอมพิวเตอร์ในสถานศึกษานั้นสามารถปรับปรุงจุดเด่นให้เพิ่มขึ้น และ จุดด้อยก็อาจแก้ไขได้  ได้แก่ 
การฝึกอบรมครูผู้สอนในเร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์ ให้เวลาครูผู้สอนได้เตรียมตัวมากขึ้น และ
สถาบันการศึกษาอาจจัดหาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับการใช้งานให้ครูผู้สอน เพราะเหตุว่าบทบาท
ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีต่อการเรียนการสอนอย่างมากในอนาคต ครูจึงต้องศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมให้กว้างขวางมากขึ้น ให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  
 
  ภาครัฐก็มีส่วนเข้ามาสนับสนุนการฝึกอบรมด้านโปรแกรมต่างๆ ที่สามารถ
น ามาใช้กับการสร้างสื่อการสอนและช่วยในการสอนของครู โดยส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2548) จัดโครงการอบรม
บุคลากรด้านแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย TAM CAMP 2005 เพื่อเพิ่มทักษะทางด้านแอนิเมชั่นและ
มัลติมีเดียให้กับครูและอาจารย์ที่สอนวิชาศิลปะและวิชาอื่นๆ ในโรงเรียนกว่า 1,000 คนทั่วประเทศ 
ให้สามารถออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานทางด้านแอนิเมชั่นและมัลติมีเดียได้ และเพื่อผลิตสื่อการ
เรียนการสอนในลักษณะของ e-Book  โปรแกรมที่ใช้ในการฝึกอบรมประกอบด้วย GIMP, Media 
Packer, Video Editor (รวม VCD Burner), Screen Capture, Media Master (รวม Mobile Edition) 
หลักสูตรที่ฝึกอบรมใช้ระยะเวลาทั้งหมด 5 วันเต็ม โดยให้มีการรวมกลุ่มครู 4-5 คน ต่อ 1 โรงเรียน 
ภูมิภาคละ 250 คน ในขณะที่โปรแกรมหลายชนิดที่ดีมีประโยชน์ต่อการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ตในโรงเรียน แต่ปัญหามักจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน  จีรา   ศรีไทย 
(2549) ศึกษาเร่ือง การพัฒนานวัตกรรมในโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
จากกระทรวงศึกษาธิการ (MOENet) จากการใช้งานพบว่า ประสิทธิภาพเครือข่ายการสื่อสารต่ า การ
เรียกค้นข้อมูลจากเว็บไซต์พร้อมกันหลายเคร่ืองเกิดปัญหาความล่าช้า สามารถใช้งานพร้อมกันได้ไม่
เกิน 4 เคร่ือง โรงเรียนได้แก้ปัญหาโดยจัดท าระบบเครือข่ายอินทราเน็ตขึ้น  พร้อมจัดท าเซิร์ฟเวอร์
บนระบบเครือข่ายดังกล่าวเพื่อใช้บริการอัพโหลดข้อมูล รวมทั้งได้จัดท าห้องเรียนเครือข่ายเพื่อให้
บริการเนื้อหาบทเรียนแก่นักเรียน โดยครูจัดท าบทเรียนหรือดาวน์โหลดเนื้อหาจากอินเทอร์เน็ต 
น ามาจัดระบบอัพโหลดเข้าสู่ห้องเรียนเครือข่ายของตนเองบนระบบเครือข่ายอินทราเน็ต  ท าให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ซึ่งเป็นเพียงการแก้ปัญหาอย่างชั่วคราว 
 
     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.) จัดให้มี
โครงการอบรมครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1,750 โรงเรียน 
(สินีนาฎ ทาบึงกาฬ, 2550) เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยคัดเลือกครูจากโรงเรียนที่มีศักยภาพ เขตละ 10 โรงเรียน รวมทั้งหมด 1,750 



โรงเรียนจาก สพฐ.  เข้ารับการอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหลักสูตรจะเน้นกระบวนการ
จัดการเรียนรู้  การสอนเนื้อหาที่สอนแล้วเข้าใจยากให้ง่ายขึ้น  และเทคนิควิธีสอนที่เน้นกระบวนการ
คิด  การวิเคราะห์และการแก้ปัญหา ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
 

ตัวอย่างบางโปรแกรม กระบวนการขั้นตอน และรูปแบบที่น่าสนใจส าหรับ
การพัฒนาสื่อการสอน ได้แก่ โปรแกรมที่พัฒนามาจากประสบการณ์ของทีมงานพัฒนาสื่อการสอน  
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สุริยา  แก้วแสงเรือง (2551) ท าการศึกษาเร่ือง
โปรแกรมต่างๆ ส าหรับน ามาใช้สนับสนุนการผลิตสื่อการสอน  ผลคือสามารถจัดกลุ่มโปรแกรมที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อการสอนออกมาเป็น 4 หมวดด้วยกัน คือ หมวดตกแต่งภาพ ใช้โปรแกรม (1) 
PhotoScape (2) PhotoShopCS2;  หมวดภาพเคลื่อนไหว ใช้โปรแกรม (1) MacroMedia Flash 8  (2) 
SwishMAX; หมวดการตัดต่อวีดิทัศน์ ใช้โปรแกรม  (1) Windows Movie Maker ซึ่งเป็นโปรแกรม
ที่มาพร้อมกับ Windows ME และ Windows XP  (2) Adobe Premiere Pro; หมวดผลิตสื่อการสอน 
ใช้โปรแกรม (1) Macromedia Captivate  (Matching)  (2)  Adobe Connect Presenter  (3) Camtasia 
Studio ตัวอย่างกระบวนการขั้นตอน การผลิตสื่อการสอนของ อินทรปัทม์ รักษาศิลป์ (2552) ศึกษา
เร่ือง ขั้นตอนการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีขั้นตอนการผลิต
ตาม Alessi and Trollip (1991) ซึ่งมีรูปแบบการออกแบบระบบการผลิต CAI ประกอบด้วย 7 
ขั้นตอน และอีก ตัวอย่างที่มี การใช้บล็อก (Blog) ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยนักวิชาการทาง
การศึกษา   พูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล  (2552) จัดโครงการอบรมครู โรงเรียนเครือข่ายจัดกิจกรรม เร่ือง 
"บล็อก (Blog)" เคร่ืองมือส าหรับครูยุคใหม่ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนรู้  ค าว่า บล็อก (Blog) มาจาก
ค าว่า Web Log แต่เรียกโดยย่อว่า Blog หมายถึง เว็บไซต์ที่บรรจุ เร่ืองราวเกี่ยวกับบันทึกส่วนตัว
ประจ าวัน ซึ่งสะท้อนถึงมุมมอง ความคิดเห็นของบุคคล โดยอาจรวมลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์    
อ่ืนๆ ตามความประสงค์ของเจ้าของเว็บบล็อก  ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูล หรือ
แนวความคิด โดยที่ครูเขียนบล็อกแล้วสามารถเผยแพร่ข้อมูลสู่นักเรียนได้รวดเร็วและเสียค่าใช้จ่าย
น้อยกว่าสื่อในด้านอ่ืนและเป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น  

 
มีผลวิจัยที่ยืนยันว่าการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ

เรียน ของนักเรียนได้ เช่น งานวิจัยของ พรสวรรค์  จินดาหลวง (2552) ศึกษาเร่ือง บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาภาษาไทย ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เร่ืองการอ่านสะกดค าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก นักเรียนมี
ประสิทธิภาพอยู่ที่  91.73/82.15 แสดงว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 นักเรียนมี

http://www.thaigoodview.com/node/20850


ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองการอ่านค าที่มีตัวสะกดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0 .01 เป็นต้น 

 
ส าหรับวรรณกรรมต่างประเทศที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียน

การสอน Ocak and Akdemir (2008) ท าการวิจัยเร่ือง การใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Applications) 
ในการสอนของครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เป็นการหาระดับ พฤติกรรม และความถี่ในการ
ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือการสอนในชั้นเรียน ของครูวิทยาศาสตร์ โดยศึกษาจากกลุ่ม
ครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศตุรกี
จ านวน 63 คน ผลส ารวจพบว่าความรู้ความเข้าใจในคอมพิวเตอร์ของครูกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้น มีการใช้
คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือช่วยในการสอนเพิ่มขึ้น การใช้อินเทอร์ เน็ตในการ
สอนเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้พบว่าความแตกต่างของเพศของครู มีผลต่อการใช้คอมพิวเตอร์เป็น
เคร่ืองมือในการช่วยสอนด้วย 

 
 แม้ผลงานวิจัยหลายฉบับที่เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนในชั้น

เรียน อยู่ในเกณฑ์น่าพึงพอใจก็ตาม แต่ก็ยังพบว่าครูส่วนใหญ่ยังใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ (Pepper, 1999; Abdal Haqq, 1995) ในขณะเดียวกันก็มีการโต้แย้งว่า พบเพียงครูส่วน
น้อย ที่ขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในวิชาวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียน ในอันที่จะส่งผล
กระทบต่อการเรียนของนักเรียน (Thomas, 2001) การที่ครูขาดแคลนการฝึกอบรมและขาด
ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มีจ ากัด เป็นสาเหตุหลักที่ท าให้การใช้คอมพิวเตอร์ในชั้น
เรียนอยู่ในระดับต่ า  (Bosh and Cardinale, 1993; Topp, Mortensen, and Grandgenett, 1995) 
บางส่วนพบว่า แม้ครูส่วนใหญ่พอจะทราบดีถึงความยากสลับซับซ้อนของคอมพิวเตอร์อยู่บ้างแล้วก็
ตาม พอเมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการสอนวิชาต่างๆ ในชั้นเรียนขึ้นมาจริงๆ ครู
จ านวนมากเหล่านั้นจะรู้สึกไม่สะดวกใจที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนเลย (Okinaka, 1992) การใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนของประเทศด้อยพัฒนานับเป็นสิ่ งใหม่ที่เพิ่งบรรจุอยู่ใน
หลักสูตรของโรงเรียน การที่จะให้ครูทุกคนยอมรับโดยทันทีอาจเป็นไปได้ค่อนข้างยาก (Tanui and 
others, 2008 : 280-285) ซึ่งเคยเกิดขึ้นกับครูในประเทศพัฒนาแล้วเกือบ 10 ปีก่อนหน้า ที่พบว่า ครู
จ านวน 47 คนที่สอนต้ังแต่ชั้นอนุบาลถึงระดับมัธยมปลายใน 3 รัฐของสหรัฐอเมริกา อ้างว่าต้อง
ได้รับการอบรมเกี่ยวกับความรู้ด้านการสอนทั่วไป (Pedagogical Knowledge) ภายใต้สภาพแวดล้อม
ที่เอ้ืออ านวยเสียก่อน ครูจึงจะสามารถเร่ิมใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการสอนได้ต่อไป (Dexter, 
Anderson, and Becker, 1999) อย่างไรก็ตาม เป็นที่ยอมรับกันมาโดยตลอดนาน 20 ปีแล้ว จาก

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Tanui+Edward+K.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Tanui+Edward+K.%22


งานวิจัยอีกฉบับหนึ่ง พบว่าครูที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าครูที่ไม่มี 
มักจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียน และยังช่วยสร้างทัศนคติในทางบวกต่อคอมพิวเตอร์ให้แก่
นักเรียนได้อีกด้วย (Kinzie and Delcourt, 1991)  

 
จากเน้ือหาสาระเกี่ยวกับแนวคิดและประเด็นส าคัญต่าง ๆ ในข้อ 2.1 ถึง 2.2 

ผู้วิจัยได้น าเน้ือหามาวิเคราะห์สรุปเป็นแนวทางในด้านความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เจตคติของครูระดับมัธยมศึกษาของงานวิจัยฉบับนี้ และเพื่อน ามาเป็นกรอบความคิดพื้นฐ านส าหรับ
ประกอบการพัฒนาและการด าเนินงานผลิตเคร่ืองมือวิจัยแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามต่อไป 

  

2.3  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer   Competency) ของคร ู
 

2.3.1   แนวคิด และองค์ประกอบเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของครู 
  

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer Competency) เป็นการเรียนรู้เพียง
เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานหรือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท างานของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และการน า
เคร่ืองไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่างๆ ส าหรับ Harvard University (2000) นิยามไว้ว่า ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ หมายถึง ระดับความสามารถที่บุคคลมีความคุ้นเคยกับระบบปฏิบัติการของ
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ ของคอมพิวเตอร์  

 
School Improvement in Maryland (2007) ได้ให้ความหมาย ทักษะการใช้

คอมพิวเตอร์ว่า   หมายถึงความสามารถหลายด้านในการปรับใช้โปรแกรมต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์
ได้ สามารถเข้าถึง จัดการ รวบรวม ประเมินผล สร้ างสรรค์ และสื่อสารข้อมูลสารสนเทศได้ ซึ่ง
ทักษะเหล่านี้ไม่สมควรถูกแยกสอนแต่ละอย่าง แต่สมควรที่หลอมรวมเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของ
การศึกษาในแต่ละสาขาวิชา ทักษะเหล่านี้มีด้วยกัน 3 ระดับ คือ ระดับขั้นพื้นฐานเบื้องต้นทั่วไป 
ระดับกลางที่มีความช านาญสูงขึ้น และระดับสูงที่สามารถน าไปประยุกต์ในด้านการจัดการการศึกษา
และการท างานทั่วไปได้อย่างคล่องแคล่ว  
 

 
มีแนวคิดและมุมมองของนักวิชาการท่านอื่น ดังนี้ แนวคิดของไชยยศ เรือง

สุวรรณ (2545) เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับครู หรือการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาใน



ห้องเรียนนั้น  พบว่าในโลกยุคสารสนเทศ ครูควรมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ใน
การศึกษาและการเรียนการสอนด้วย นั่นคืออย่างน้อยครูควรมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นอย่าง
ดีพอสมควรในโรงเรียน ซึ่งในเร่ืองนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคอมพิวเตอร์มีบทบาทในสังคมมากขึ้น  
โรงเรียนในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งในสังคม มีหน้าที่จัดการศึกษาแก่เยาวชนเพื่อเตรียมคนรุ่นใหม่ 
ควรตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นั่นหมายความว่า  ครู
โดยทั่วไปควรมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งการใช้คอมพิวเตอร์ของครูนี้ประกอบด้วยทักษะ
พื้นฐานที่ครูควรรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ และส่วน
กิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ จ าแนกออกได้เป็น 4 เร่ืองส าคัญ 
ได้แก่ 1) ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Systems)  2) การปรับใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer 
Applications) 3) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming) และ 4) เจตคติต่อ
คอมพิวเตอร์ (Computer Attitude) 

 
นักการศึกษาโดยทั่วไปยอมรับว่าอาชีพต่างๆ ที่ผู้เรียนจะไปประกอบการน้ัน 

จะเป็นลักษณะอาชีพที่ต้องใช้สารสนเทศหรือความรู้ทั้งสิ้น ดังน้ัน จึงไม่ต้องสงสัยแต่ประการใด ที่
โรงเรียนมีการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศ  ส าหรับ
ครูผู้สอนแล้ว โรงเรียนควรพิจารณาระดับการรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ของครู  (North Carolina 
State Department of Public Instruction, 1985) อยู่ในระดับใด  การจดัโปรแกรมการรู้คอมพิวเตอร์
ส าหรับครูด้วยการจัดอบรมระยะสั้น (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2551) จะช่วยพัฒนาครูให้รู้คอมพิวเตอร์
ได้บ้างแต่ไม่มากนัก เพราะการรู้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา หรือคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน  มีลักษณะ
พิเศษแตกต่างออกไปจากการรู้คอมพิวเตอร์เพื่องานสาขาอื่นอยู่บ้าง ทางที่ดีที่สุดควรจะมีหลักสูตร
การศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์การศึกษาโดยเฉพาะ โปรแกรมหรือหลักสูตรลักษณะนี้อย่างน้อยที่สุด
ควรจะประกอบด้วย 2 เร่ืองต่อไปนี้ 1) ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และ 2) กิจกรรม
การเรียนที่จะสนับสนุนและพัฒนาทักษะพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 
ทักษะพื้นฐานที่ครูควรรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 

1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์  และ
ระบบปฏิบัติการ 

2) การใช้โปรแกรมเวิร์ดโปรเซสเซอร์  หรือโปรแกรม
ประมวลผลค า เพื่อการติดต่อสื่อสารกับครู ผู้เรียนและ
ผู้ปกครอง และกิจกรรมการศึกษาและการเรียนการสอน 



3) การใช้โปรแกรมส าเร็จที่จ าเป็น  ส าหรับใช้ในห้องเรียน เช่น 
โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล (Data-base Management 
System) 

4) การเลือก การใช้ และการประเมินซอฟต์แวร์ 
5) ภาษาคอมพิวเตอร์ 

 
ส่วนกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาทักษะพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์

ประกอบด้วย 
1) เข้าศึกษาหรืออบรมในหลักสูตรการอบรมประจ าการ  หรือ

ศึกษาต่อเกี่ยวกับสาขาคอมพิวเตอร์การศึกษา 
2) เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 
3) แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับครูที่รู้และใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ

การศึกษา 
4) จัดกลุ่มผู้เรียน (ชมรม) ที่สนใจพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ใน

ห้องเรียนเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนด้วยกัน  และช่วยสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนของครู 

5) สนใจติดตามอ่านวารสาร หรือนิตยสารต่างๆ  ที่มีเร่ือง
เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวด้านคอมพิวเตอร์การศึกษาและการ
เรียนการสอน ตลอดจนสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

มีรายงานสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา 
ในพื้นที่ส านักผู้ตรวจราชการประจ าเขตตรวจราชการที่  5 ชลบุร ีปีการศึกษา 2547 จัดท าโดย        
บุญธรรม กังเจริญ (2547) ในส่วนที่สัมพันธ์กับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของครูและกิจกรรมที่
สนับสนุนการพัฒนาทักษะพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ของครู รายงานไว้ดังนี้   มีครูที่มี
ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในระดับพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 31.26 ใช้อินเทอร์เน็ตในระดับพื้นฐาน
คิดเป็นร้อยละ 35.09  และการบูรณาการเทคโนโลยีกับวิชาหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ใน
ระดับพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 31.57 ใช้เทคโนโลยีประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
ระดับพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 37.27  แสดงให้เห็นว่าครูยังมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพียง
ในระดับพื้นฐาน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีไม่เป็น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูส่วนใหญ่มีอายุ
ค่อนข้างมากแล้วและไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีมาก่อน จึงท าให้เกิดการพัฒนาตนเอง



ค่อนข้างช้ามาก โดยเฉพาะในเร่ืองของการต้ังกลุ่มเพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกือบจะไม่ได้ท า
เลย และครูส่วนมากก็ไม่น าเทคโนโลยีไปบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ต่างๆ ส่วนใหญ่ก็ไม่น าเทคโนโลยีมาใช้ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าครูไม่มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยี ตลอดจนไม่สามารถติดต้ังและบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ได้  
                          

รายงานดังกล่าวข้างต้น ได้แสดงให้เห็นถึงสภาพการใช้คอมพิวเตอร์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดให้ครู ดังนี้ รายการที่ครูใช้มากได้แก่ ใช้พัฒนาทักษะวิชาชีพครู เตรียมการ
สอนและสร้างสื่อการสอน ค้นสารสนเทศทางการศึกษา และค้นคว้าเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รายการที่ครู
ไม่ได้ใช้เลย ได้แก่ สอนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ใช้ส าหรับการน าเสนองาน ใช้สื่อสารระหว่าง
นักเรียน ครูและผู้เกี่ยวข้อง และใช้ตรวจสอบผลงาน ท ารายงานของนักเรียน แสดงให้เห็นว่าสภาพ
การใช้คอมพิวเตอร์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดให้ ครูจะใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครู 
มากกว่าการเตรียมการสอนและสร้างสื่อการสอน  แสดงให้เห็นว่าครูใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนา
ตนเอง เช่นจัดท าผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้กับตนเองมากกว่าที่จะค้นคว้าหาความรู้เพื่อเตรียมการ
สอนรวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน  

 
2.3.2  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของครู   

    
เนื่องจาก ‘ทักษะ’ เกิดขึ้นได้จากการ ‘ฝึกฝน’ มีงานวิจัยหลายฉบับที่ระบุพ้องกันว่า ทักษะการใช้

คอมพิวเตอร์ของครูนั้นมาจากการฝึกฝนอบรม หรือในท านองเดียวกัน ครูมีความต้องการได้รับการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือเพิ่ม
ทักษะการใช้งาน หรือการใช้งานคอมพิวเตอร์ของครูพัฒนาดีขึ้นหลังจากได้รับการฝึกอบรมมาก่อน รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงจุดประสงค์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

จากการที่ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของครูนั้นมาจากการฝึกฝนอบรม ครูควรมีความสามารถ
ในการส่งเสริม วางกรอบแนวคิด และล าดับขั้นตอนการใช้ทักษะที่ถูกต้อง การออกแบบแผนการ
สอนที่ดี และการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ เพราะล้วนมีความส าคัญมากในการพัฒนาทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์ (Eisenberg and Johnson, 1996) งานวิจัยที่เกี่ยวกับทักษะ             การใช้คอมพิวเตอร์
ดังกล่าวในสิงคโปร์ ประเทศที่มีระบบการศึกษาที่พัฒนาก้าวหน้าเป็น          อันดับต้นๆ ของโลก 
Hassan (1998) ท าวิจัยภายใต้แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการของ
สิงคโปร์ที่ได้ก าหนดให้มีการฝึกอบรมภาคบังคับส าหรับครู เพื่อให้ครูมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
และความรู้ที่จ าเป็น จะได้สามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอนในชั้นเรียน เก็บข้อมูล
จากครูจ านวน 173 คนจาก 3 ระดับชั้นของโรงเรียนในสิงคโปร์ พบว่า  ครูมีเจตคติต่อการใช้



คอมพิวเตอร์ทั่วไปเป็นเชิงบวก ไม่พบความแตกต่างระหว่างเพศในการใช้คอมพิวเตอร์ พบว่า ครู
บางคนที่มีอายุมากกว่ามีความกังวลมากกว่าครูที่อายุน้อย ครูทุกคนยอมรับว่าคอมพิวเตอร์จะเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญมากในการเรียนการสอนในโรงเรียนในอนาคต และเห็นพ้องกันว่าครูมีความ
จ าเป็นที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อจะท าให้สามารถด ารงอยู่ในวิชาชีพ
ที่ท าอยู่ได ้

 
งานวิจัยเชิงคุณภาพของ Akahori (2002) เป็นการเก็บข้อมูลจากครูโดยใช้

วิธีการสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์พฤติกรรมของนักเรียนในห้องเรียนจ านวนมากขณะสอน พบว่า 
1) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานของครู ขึ้นอยู่กับเจตคติและความรู้ความเข้าใจในคอมพิวเตอร์
ของครู  2) ส่วนใหญ่ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของครูเป็นเร่ืองการบันทึกข้อมูล การออกแบบพัฒนา
หน้าเว็บ โดยครูและนักเรียนต่างเข้าใจซึ่งกันและกันผ่านการสอนและการสร้างแบบจ าลอง 3) 
ค าปรึกษาของครูช่วยให้นักเรียนค้นหาและเข้าถึงสารสนเทศ 4) แรงจูงใจในการเรียนรู้ได้รับการ
ส่งเสริมอย่างมากจากการร่วมมือกันท างานและการแข่งขันในกิจกรรมระหว่างกลุ่ม (5) การใช้งาน
บางอย่าง เช่น การประชุมทางวิดีโอในชั้นเรียน ครูยังต้องการความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากช่าง
ระดับมืออาชีพ   

  
มีการใช้งบประมาณ 230 ล้านปอนด์เพื่ออบรมครูทั้ง 4 ประเทศของสหราช

อาณาจักรเพื่อยกระดับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อคอมพิวเตอร์ให้แก่ครู 
งานวิจัยนี้ Galanouli, Murphy and Gardner (2004) เก็บข้อมูลจากครูทั้งระดับประถมและ
มัธยมศึกษาที่ผ่านการอบรมในโครงการดังกล่าว 450 คน ศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการรับรู้ของครูกับ
คอมพิวเตอร์ พบว่า ครูมีความเชื่อมั่นในการใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนสอนเพิ่มขึ้น แต่ทางด้าน  
เจตคติครูก็แสดงปฏิกิริยาเชิงลบต่อรูปแบบและเนื้อหาของหลักสูตรการฝึกอบรมในระดับมาก 

 
งานวิจัยของ Salih and Metin (2009 : 74)  ศึกษาว่า การออกแบบสร้างเว็บไซต์วิชาวิทยาศาสตร์มี

ผลกระทบต่อทักษะการใช้คอมพิวเตอร์พ้ืนฐานของครูอย่างไร งานวิจัยนี้ท าในปีการศึกษา 2006 ที่คณะศึกษาศาสตร์ Artvin 
Çoruh University โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นครูฝึกหัด 25 คนซึ่งเป็นครูสอนระดับประถมศึกษา ในการศึกษานี้ใช้วิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ แบ่งออกเป็นสี่ส่วน คือ ในส่วนแรก อบรมการใช้ซอฟต์แวร์และเนื้อหาให้ครูก่อน ส่วนที่สอง ให้ครูออกแบบจัดท าเว็บไซต์

เกี่ยวกับหัวข้อในวิชาวิทยาศาสตร์ ส่วนที่สาม ให้ครูน าเสนอผลงานเว็บไซต์ที่ท า และในส่วนสุดท้ายเป็นการสัมภาษณ์แบบกึ่งมี
โครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) พบว่า ครูสามารถปรับปรุงทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
ดีขึ้น และสามารถใช้งานซอฟต์แวร์บางส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ค้นหาข้อมูลผ่าน Search Engine สามารถออกแบบ

หน้าเว็บ และพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเว็บไซต์ หลังจากได้รับการอบรมก่อนล่วงหน้า  

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Akahori+Kanji%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Murphy+Colette%22


 

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหลักของวิชาเทคโนโลยีการศึกษาซึ่ง
ออกแบบขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 21 มาใช้ในโรงเรียนแทนการพัฒนาทักษะทางเทคนิคแบบเดิม 
Lambert and Gong (2010) ด าเนินการวิจัยในปีค.ศ. 2007 และ 2008 โดยใช้วิธีการทดสอบเดี่ยวและ
จับคู่กลุ่มตัวอย่างแบบ t test และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ จากครู 100 คน เพื่อศึกษาเจตคติต่อ
คอมพิวเตอร์ของครูและนักเรียน การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) (Bandura, 1997) 
และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ก่อนและหลังการเรียนการสอน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า แม้ปรับ
หลักสูตรใหม่ที่เข้มขึ้นครูกลับมีกังวลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์น้อยลง สาเหตุเพราะครูเหล่านั้นเชื่อว่า
คุณค่าของการใช้เทคโนโลยีสามารถยกระดับการเรียนการสอนของพวกเขาได้ ตลอดจนการรับรู้
ความสามารถของครูที่มีต่อการบูรณาการเทคโนโลยีในห้องเรียนดีขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ ครูมีทักษะ
ด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น และมีความรู้ที่จะประยุกต์วิธีการใช้ทักษะเหล่านี้ในห้องเรียน  
เช่นเดียวกับผลวิจัยของ Koh and Frick (2009 : 211-228) ที่แสดงว่าครูรับรู้ความสามารถของตนเอง
ด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้นได้โดยผ่านกระบวนการฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ก่อน (Demiralay and Karadeniz, 2010) ครูส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศบ่อยอย่างน้อยอยู่ใน
ระดับปานกลาง และสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศได้หลายช่องทาง นอกจากนี้ครูมี
ประสบการณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และใช้อินเทอร์เน็ตบ่อย การที่ครู
มีโอกาสเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตบ่อยๆ เช่นน้ี ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อการรับรู้
ความสามารถของตนเองด้านความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
ในรายงานผลของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนและการด าเนินงานในชุมชน โดย อัจฉรา งามเถื่อน (2547) มี
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ ให้ครูที่เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ สามารถน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ ผลิตสื่อเพื่อ
พัฒนาด้านการเรียนการสอน ตลอดจนใช้ในการประมวลผลตามความเหมาะสมได้ มีครูและผู้แทน
ชุมชนเข้ารับการอบรม รวมจ านวน 134 คน แบ่งเป็นหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 98 คน หลักสูตร Microsoft Word 90 คน หลักสูตร Microsoft Excel 
90 คน หลักสูตร Microsoft PowerPoint 93 คน หลักสูตร Microsoft Access 40 คน หลักสูตรการ
สร้าง Web page 40 คน และหลักสูตรการซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 40 คน พบว่าสามารถเกิด
โฮมเพจของ 17 โรงเรียนและ 6 ชุมชน และครูมีสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีความ
หลากหลายขึ้น 



 
จากผลส ารวจความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของครูโรงเรียน

ในโครงการหนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน  โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม  โดย เกศยาภรณ์  สุริยันต์ 
(2548) พบว่า ครูทั้งหมด 72 คน ร้อยละ 100 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จ านวน 4 ประเภทได้ 
คือ 1) Microsoft Word  2) Microsoft PowerPoint 3) อินเทอร์เน็ต และ 4) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Mail) ถัดไป จ านวนครูที่สามารถใช้ DreamWeaver ร้อยละ 93.1  ใช้ Microsoft Excel ร้อยละ 41.7 
และ ใช้ Photoshop ร้อยละ 11.1 ผลส ารวจดังกล่าวใกล้เคียงกับ งานวิจัยของ Açıkalın, Mehmet 
(2010 : 76-79) ศึกษาเกี่ยวกับครูใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการเรียนการสอนในชั้นเรียน เก็บข้อมูลจาก
ครูจ านวน 4 คนโดยวิธีการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ พบว่า ครูทุกคนยอมรับว่าคอมพิวเตอร์เป็น
เคร่ืองมือที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ครูใช้อินเทอร์เน็ตกันทุกคน และโปรแกรม
ที่ครูใช้กันเป็นประจ ามี 3 ประเภท คือ  Microsoft PowerPoint, Microsoft Word และ Microsoft 
Excel ตามการสังเกตการณ์  

 
ในกรุงเทพมหานคร กฤษณวรรณ กิติผดุง (2552)  เก็บข้อมูลจากครูสังคม

ศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาและความคาดหวังในการใช้คอมพิวเตอร์
ของครูจ านวน 384 คน ผลการวิจัยพบว่า ครูให้ความคิดเห็นว่าตนเองมีสมรรถภาพการใช้
คอมพิวเตอร์ด้านความรู้ ด้านทักษะการปฏิบัติ น้อยที่สุดและด้านเจตคติน้อย มีความต้องการการ
พัฒนาสมรรถภาพการใช้คอมพิวเตอร์ ด้านความรู้ ด้านทักษะการปฏิบัติ และด้านเจตคติมากทุก
ประการ ครูให้ความคิดเห็นว่าวิธีพัฒนาสมรรถภาพการใช้คอมพิวเตอร์ คือ  การฝึกใช้คอมพิวเตอร์
และการเข้าร่วมฝึกอบรมปฏิบัติการ ครูต้องการให้โรงเรียนสนับสนุนให้หมวดวิชาสังคมศึกษามี
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไว้ใช้งานอย่างน้อย 1 เคร่ือง สนับสนุนด้านบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ใน
การผลิตสื่อการสอน และความคาดหวังในการใช้คอมพิวเตอร์ของครูสังคมศึกษา คือ จะท าให้
โรงเรียนมีการจัดระบบสารสนเทศที่เป็นระบบ  และนักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นแหล่ง
ค้นคว้าข้อมูล 

 
การที่บุคลากรทางการศึกษามีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์น้อยตามที่

แสดงในผลวิจัยหลายฉบับ และจ าเป็นต้องอาศัยการฝึกอบรมเข้ามาช่วยพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะ 
นับว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่เกี่ยวกับการใช้ทักษะคอมพิวเตอร์ในการสอนของครู เห็นได้จากผลส ารวจ
เกี่ยวกับการขาดแคลนทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2552 จากรายงานผลการส ารวจ
ธุรกิจนานาชาติ ที่จัดท าโดย Peter Walker (2009) น าเสนอใน Grant Thornton International 



Business Report พบว่า มีการให้ทักษะการตัดสินใจมีความส าคัญที่สุด และพบว่าการพัฒนาทักษะ
ในสาขาอื่นมีความส าคัญลดลงในปีพ.ศ. 2552 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการส ารวจในปีที่ผ่านๆ  มา 
เช่น ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมีความส าคัญลดลงจาก 77% ในปี 2551 เป็น 41% ในต้นปี 2552 และ 
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ลดลงจาก 67% เป็น 46%   เป็นต้น ผลส ารวจนี้สอดคล้องในเร่ืองการขาด
แคลนทักษะคอมพิวเตอร์ของครูในงานวิจัยของ ถวิล อรัญเวศ (2552) เร่ืองปัญหาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครราชสีมา เขต 4 พบว่า โรงเรียนขาด
แคลนครูคอมพิวเตอร์หรือผู้มีทักษะและประสบการณ์ ขาดแคลนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ครูขาดความรู้
และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ขาดหลักสูตรการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ที่ช ารุดเสียหายเกิดจากขาดการดูแลเบื้องต้น โรงเรียนไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย
ส าหรับรองรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ ครูไม่มีความรู้ในการซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนใช้ Internet ไม่ได ้ระบบการส่งงาน e-Office ไม่ตอบรับ ท าให้ไม่
แน่ใจว่าส่งงานถึงกันหรือไม่ 

 
 เมื่อวิเคราะห์แนวคิด ปัญหา และวรรณกรรมที่ได้รวบรวมมาทั้งสามส่วนในข้อ 2.1 ถึง 

2.3 ที่กล่าวมาข้างต้น ประมวลได้ว่า ความส าคัญของการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณสมบัติของ
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันยังโดดเด่นอยู่ ไม่มีสิ่งอื่นสามารถเทียบเคียงหรือทดแทนได้ในยุคนี้ซึ่งเป็นยุค
ของเทคโนโลยี และคาดว่ามีแนวโน้มพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งต่อไปในอนาคต ซึ่งเชื่อมโยงกับทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ในวงการการศึกษา ครูอาจารย์มีส่วนส าคัญที่ควรมีโอกาสได้ใช้ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ผสมผสานกับความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศและเจตคติเชิงบวกของตนมา
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ ผู้วิจัยได้รวบรวมสาระจากวรรณกรรมของนักวิชาการ
ทุกท่านที่กล่าวถึงในงานวิจัยฉบับนี้ และเมื่อได้น ามาประมวลผลแล้วได้พบว่า แนวคิดของ
นักวิชาการหลายท่านที่กล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน เช่น 
แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบการศึกษาของ Zurkowski (1974) ครรชิต     
มาลัยวงศ์ (2540,  2547) และศรีศักดิ์ จามรมาน (2553) แนวคิดการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ส าหรับ
การศึกษาและเพื่อช่วยในการเรียนสอนของ Taylor (1980) และไชยยศ เรืองสุวรรณ (2551) การขาด
แคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการการเรียนรู้ของมนู อรดีดลเชษฐ์ (2547) 
ตลอดจนแนวคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของครูด้วยการพัฒนาความสามารถทางด้านเทคโนโลยีใน
วิชาชีพครูของมธุรส จงชัยกิจ (2546)  ท าให้สอดรับกับแนวทางการด าเนินการวิจัยของผู้วิจัย ในด้าน
การประเมินความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศของครูและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของ
ครู และศึกษาเจตคติที่ครูมีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ตามวัตถุประสงค์ที่ได้



วางไว้ และสามารถจะน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย เพื่อศึกษาว่า 1) ครูมี
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอหรือไม่ ถ้ามี มีอยู่ในระดับมากน้อยเพียงใด 2) ครูมีเจต
คติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์อย่างไร พบปัญหาอะไรบ้าง แก้ไขอย่างไร และ
ต้องการได้รับการสนับสนุนอะไรบ้าง 3) ครูมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในด้านใดบ้าง ขาดแคลน
ทักษะหรือไม่ถนัดในด้านใดบ้าง เพราะบางคนอาจมีความช านาญด้านหน่ึงแต่ขาดอีกด้านหนึ่งใน
องค์ประกอบหลายอย่างของคอมพิวเตอร์ 
     

 สรุป ผู้วิจัยได้ศึกษา ทบทวน รวบรวมและประมวลผลเน้ือหาสาระจากวรรณกรรม
ของนักวิชาการทุกท่านที่กล่าวถึงในงานวิจัยฉบับนี้ พบว่า แนวคิดของนักวิชาการหลายท่านที่
กล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน เจตคติของครูที่มีต่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ การพัฒนาอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ และทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์ของของครู เป็นแนวทางให้ผู้วิจัยสามารถน ามาปรับใช้กับการก าหนดขั้นตอนวิธีการ
ด าเนินการวิจัยที่เหมาะสมส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ ในการก าหนดประชากรและการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นล าดับต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย  
 
 

การวิจัยครั้งน้ี  มีวัตถุประสงค์  เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ

และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของครูระดับมัธยมศึกษา  เพื่อศึกษาเจตคติของครูระดับ

มัธยมศึกษาที่มีต่อเทคโน โลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์  และเพื่อสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ใน   

การประเมินความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

งานวิจัยนี้มี รูปแบบการวิจัย  (Research Design) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ควบคู่กัน  คือ ผู้วิจัยได้ใช้ 1) การวิจัยเชิงปริมาณในรูปของ

การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย เพื่อส ารวจ

ในด้านคุณลักษณะ ต่าง ๆ  ของกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล  2) การวิจัยเชิงคุณภาพ 

โดยใช้แบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ในรูปของการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ได้

ข้อมูลทางด้านความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 

Analysis) เพื่อใช้ในการยืนยันข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบประเมินที่ใช้ศึกษาเจต

คติของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อหาว่ามีเจตคติไปในทิศทางบวกหรือทางลบ  ใช้แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการ
ทางด้านทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของครู  เพื่อให้ได้ผลจากการทดสอบที่ตรงตามความเป็น

จริงจากการที่ กลุ่มตัวอย่างได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และใช้การอภิปรายผลการวิจัย ให้มีความ

ชัดเจนและมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น  ซึ่งได้ปฏิบัติตาม กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 

Research) ของ Kurt Lewin (1958) ที่มีการด าเนินงานเป็นขั้นตอน คือ การวางแผนด าเนินงาน 

(Planning) การลงมือปฏิบัติงานตามแผน (Acting) การสังเกตการณ์ (Observation) และการสะท้อน

ผลกลับ (Feedback) และงานวิจัยฉบับนี ้มีขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี ้
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3.1   การศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการวิจัยในคร้ังนี้  ดังนี ้
3.1.1   ศึกษาจากหนังสือ เอกสารวิชาการ  บทความ  ทฤษฎีและงานวิจัย ต่าง ๆ ทั้งใน

และต่างประเทศ  ที่เกี่ยวข้อง กับ (1) ความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Information Technology Literacy) กับการศึกษา  ประกอบด้วย แนวคิด ที่มา 
และองค์ประกอบของ ความรู้ค วามเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา   
คุณสมบัติของผู้มีความรู้ ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ และบทบาทส าคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีต่อสังคม  และวรรณกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ ความรู้
ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา  (2) การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา (Computer for Education) ประกอบด้วย แนวคิด ที่มา และประโยชน์
ของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  และวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน  และ (3) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  
(Computer Competency) ของครู ประกอบด้วย  แนวคิด และองค์ประกอบของ
ทักษะการ ใช้คอมพิวเตอร์ของครู และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ของครู  เพื่อน า เน้ือหาสาระที่ส าคัญและเกี่ยวข้อง มาสรุปเป็น
แนวคิดการประเมินความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ  เจตคติของครูที่มี
ต่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ และ ทักษะ การใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของครู 



 3.1.2  ศึกษาขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   คือ  แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์ แบบประเมิน และแบบทดสอบ  

3.1.3 ศึกษาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  โดยเร่ิมจากการ ทดลองใช้เคร่ืองมือวิจัย ได้แก่
แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน และแบบทดสอบ  ที่สร้างขึ้น กับ
กลุ่มทดลองเป็นการน าร่อง  (Pilot Study) ก่อน เพื่อหาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ที่เหมาะสมกับงานวิจัย แล้วจึงท า การปรับปรุงเคร่ืองมือ วิจัย ให้ สมบูรณ์ 
หลังจากนั้นจึงด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ต้องการ จากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
โดยผู้วิจัยไปพบและเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง  
 

3.2   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Samples) 
 

ประชากร  ได้แก่  ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้งหมด  8 กลุ่ม
สาระในโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย เขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2553 

 
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างนั้น เดิมผู้วิจัยได้คาดว่าจะเก็บรวบรวมข้อมูลจาก กลุ่มตัวอย่างครูที่

วิทยาลัยก าปงเฌอเตียล (The Committee of the School under the Royal Sponsorship Project in the 
Kingdom of Cambodia, 2009 ) ณ ต าบลช็อมโบร์ อ าเภอปราสาทช็อมโบร์  จังหวัดก าปงธม 
ราชอาณาจักรกัมพูชา วิทยาลัยก าปงเฌอเตียลเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่เปิดสอนทั้งสายสามัญ
และสายอาชีวศึกษา  ซึ่งเป็นโรงเรียน ตามแนวพระราชด าริ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระราชทานค่าใช้จ่ายใน การก่อสร้างอาคารเรียนและ
อาคารอ่ืน ๆ รวม 42 หลัง บนพื้นที่ 117 ไร่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 การพระราชทานโรงเรียนแห่งนี้เป็น
การพระราชทานโรงเรียนทั้งระบบ  โดยมีคณะกรรมการ โครงการโรงเรียนพระราชทานฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ เมื่อคร้ังที่ผู้วิจัยมีโอกาสเดินทางไปที่โรงเรียนหลายคร้ังเพื่อปฏิบัติหน้าที่ใน
การควบคุมดูแลการติดตั้งอุป กรณ์เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียมส าหรับการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียมให้แก่โรงเรียน ผู้วิจัยพบว่าโรงเรียนแห่งนี้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารที่
ครบถ้วน เช่น มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์เคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม 
ซึ่งท าให้โรงเรียนมีศักยภาพด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อโรงเรียน
มีศักยภาพด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์และการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบ จึงเกิดค าถามขึ้นว่า ครูผู้สอนมี
ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศมากน้อยเพียงใด ครูมีเจตคติในทิศทางเชิงบวกหรือลบ
ต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอน และ ครูมีทักษะในการใช้



คอมพิวเตอร์หรือไม่เพียงใด ผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะเลือกกลุ่มตัวอย่างครูของวิทยาลัยก าปงเฌอเตียล 
ในการเก็บข้อมูล เพื่อศึกษาและประเมินความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ เจตคติที่มีต่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ การใช้คอมพิวเตอร์ และ ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของครู
ระดับมัธยมศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย จากนั้นผู้วิจัยได้เดินทางไปที่โรงเรียนเพื่อส ารวจ
ความพร้อมเบื้องต้นในความเป็นไปได้ที่จะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ติดต่อประสานงาน
กับคณะกรรมการโครงกา รโรงเรียนพระราชทาน พบอาจารย์ผู้ดูแลและครูผู้สอน  เพื่อศึกษาหา
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับครูและรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ต่อมาภายหลังด้วยสาเหตุของความไม่
มั่นคงในเสถียรภาพทางการเมืองและการทหารภายในของทั้งประเทศไทยและประเทศกัมพูชา ณ 
ช่วงระยะเวลาที่ท าวิจัยคร้ังนี้ (พ.ศ. 2552 - 2553) อาจเป็นอุปสรรคต่อผู้วิจัยในการเดินทางเข้าไปเก็บ
ข้อมูลได้ ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้เปลี่ยนสถานศึกษาที่เก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาวิจัยเป็นโรงเรียนสาธิต
ในประเทศไทยแทน 

 
โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนสาธิต ระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมห านคร 

ใช้เกณฑ์และเหตุผล ในการเลือก ดังนี้ 
1) โรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศ เป็นโรงเรียนที่จัดตั้งขึ้น

ภายใต้การดูแลของ คณะศึกษาศาสตร์ หรือ คณะครุศาสตร์ ของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  จึงได้รับความเชื่อถือ และมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอนในระดับสูง 

2) โรงเรียนสาธิตเหล่านี้เป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์ คือ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ต  กลุ่มตัวอย่างครูสามารถด าเนินการและปฏิบัติการใช้
เคร่ืองมือวิจัยที่พัฒนาขึ้นประกอบกับศักยภาพที่มีนั้นได้เป็นอย่างดี 

3)   งานวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีศักยภาพในระดับสูงของประเทศ ก่อน เพื่อจะศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจจะสามารถใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับการน าเคร่ืองมือวิจัยไปใช้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในอนาคต 
 

ทั้งนี้ สรุปได้ว่าการเลือก โรงเรียนสาธิตเป็นสถานที่ของกลุ่มตัวอย่างในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแทนวิทยาลัยก าปงเฌอเตียลนั้น มีบริบทที่คล้ายคลึงกันจึงสามารถทดแทนกันได้  และ
ไม่มีผลกระทบต่อการวิจัยนี้ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
1)   กลุ่มตัวอย่างทดลอง (Pilot) ใช้ การเลือกกลุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)โดยใช้เกณฑ์การเลือก ครูระดับมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนที่มีอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารที่ครบถ้วน คือ             
มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต  เพื่อทดลองใช้เคร่ืองมือ
วิจัย กลุ่มตัวอย่าง ทดลองนี้ ประกอบด้วยค รูระดับมัธยมศึกษา  ผู้มีหน้าที่
ในการจัดการเรียนการสอน ให้แก่นักเรียนไม่จ ากัดรายวิชา ของโรงเรียน
เตรียมอุดมน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2553 จ านวน 5 คน 

2)  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยใช้เกณฑ์การเลือกครูระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนที่มี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสารที่ครบถ้วน คือ มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  กลุ่มตัวอย่างนี้ประกอบด้วย ประชากรครู
ระดับชั้นมัธยมศึกษาผู้มีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน
ไม่จ ากัดรายวิชา  โดยเลือก โรงเรียน สาธิตของมหาวิทยาลัยในเขต
กรุงเทพมหานคร ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2553                 
จ านวน 3 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 15 คน 
 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Research Tools) 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามวัต ถุประสงค์ของการวิจัย  
1) เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของ
ครูระดับมัธยมศึกษา 2)  เพื่อศึกษาเจตคติของครูระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การใช้คอมพิวเตอร์  และ 3) เพื่อสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิ นความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น และศึกษาเจตคติของครูระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์  ซึ่งเคร่ืองมือดังกล่าว ประกอบด้วย  เคร่ืองมือ 4 
ประเภท คือ แบบสอบถาม  (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) แบบประเมิน (Evaluation 
Tool) และแบบทดสอบ  (Test) ซึ่งเฉพาะแบบทดสอบ มีด้วยกัน  4 ส่วน (ตัวอย่างเคร่ืองมือวิจัย
ทั้งหมดอยู่ในภาคผนวก ข.) ได้แก่ 

 



ส่วนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  เป็นแบบเลือกรายการ (Checklist) 2 
ประเภท คือ แบบปลายเปิด  (Open-Ended Form or Unstructured Questionnaire) จะไม่ก าหนดค าตอบให้  แต่ผู้ตอบสามารถ
ตอบหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  และ แบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed Form or Unstructured Questionnaire) เป็น
แบบสอบถามที่ก าหนดค าตอบไว้ให้เลือกตอบที่ตรงกับความจริงหรือความคิดเ ห็นของผู้ที่ตอบ เกี่ยวกับสถานภาพ 3 ด้าน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้ ดังนี้ 

(1)  สถานภาพ ส่วนบุคคลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน และรายวิชาที่สอน  

(2)  สถานภาพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ ประสบการณ์ในการใช้ คอมพิวเตอร์ 

ได้แก่ จ านวนชั่วโมงที่ ใช้งาน การ ใช้งาน อินเทอร์เน็ต  และ                
ความสม่ าเสมอของการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนกับที่บ้าน 

(3)  สถานภาพการศึกษาหรือผ่านการอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
แหล่งศึกษา และระยะเวลาศึกษา จ านวน 17 ข้อ 

 

ส่วนที่ 2  แบบสัมภาษณ์เป็นการสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) (Kvale and Brinkmann, 
2009) โดยมีการก าหนดประเด็นไว้ล่วงหน้า ผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์ (Interviewer) และกลุ่มตัวอย่างครู
ระดับมัธยมเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์ (Interviewees) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครูกลุ่มตัวอย่างมี  ทางด้านความรู้
ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ มากน้อยเพียงใด  ในระหว่างการสัมภาษณ์ นอกจากการจดบันทึก 
ผู้วิจัยได้ใช้อุปกรณ์บันทึกเสียง บันทึกการสัมภาษณ์  โดยได้รับความ ยินยอมจากผู้ถูกสัมภาษณ์  เพื่อ
ความถูกต้องของข้อมูล และการจัดเก็บ ของข้อมูล ที่รวดเร็วและปลอดภัย  ส าหรับหัวข้อของการ
สัมภาษณ์ทั้งหมด 4 ด้าน จ านวน 34 ข้อ มีดังนี ้

(1)  ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จ านวน  
11 ข้อ 

(2)  ด้านการติดต่อสื่อสารทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือ  Electronic Mail 
(e-mail)  จ านวน 4 ข้อ 

(3)  ด้านสังคม จริยธรรม สิทธิส่วนบุคคล และลิขสิทธิ์ จ านวน 7 ข้อ 
(4)  ด้านศักยภาพของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง  จ านวน 12  

ข้อ  
 

 ข้อมูลพื้นฐานด้านศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากผลของ
เคร่ืองมือวิจัยแบบสัมภาษณ์นี้ สามารถน าไป ใช้เพื่อประกอบการวิเคราะห์ ข้อมูลด้านความรู้ความ
เข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนของครูกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยได้ในขั้นตอนต่อไป 



  
ส่วนที่ 3  แบบประเมินเจตคติของครูที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์  เป็นแบบสอบถามเลือก

รายการ (Checklist) ที่ใช้แบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ  Likert ชนิดประมาณค่า  จากค่ามากที่สุดถึงค่าน้อย
ที่สุด มาตรวัดแบบประมาณค่าที่ใช้คือ แบบวัดชนิด 5 ระดับ โดยให้ 5 = มากที่สุด     4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = น้อย    และ 1 
= น้อยที่สุด ใน 4 หัวข้อ ดังนี้ 

(1)   ระดับความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์ จ านวน 10 ข้อ 

(2)   ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์ จ านวน 16 ข้อ 

(3)   เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นในการจัดอันดับความส าคัญ
ของปัญหาและอุปสรรคที่พบ ซึ่งอาจเป็นปัญหา และอุปสรรคที่พบใน
จ านวน 16 ข้อที่ก าหนดในข้อ (2) ข้างต้น หรือปัญหาอ่ืนก็ตาม จึง ให้กลุ่ม
ตัวอย่างระบุ ปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญ  3 อันดับ
แรกที่ต้องการแก้ไขมากที่สุด โดยให้ตอบค าถามแบบปลายเปิด 1 ข้อ 

(4)  เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยว กับความต้องการพัฒนา
ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของตนเอง จึง ให้กลุ่มตัวอย่างระบุ บทเรียนหรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ กลุ่มตัวอย่าง ต้องการได้รับการอบรม  ไม่จ ากัด
จ านวน โดยให้ตอบค าถามแบบปลายเปิด 1 ข้อ  
 

 ส่วนที่ 4  แบบทดสอบทักษะในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยให้กลุ่มตัวอย่าง
ลงมือปฏิบัติกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Task-Based Testing) โดยไม่เจาะจงโปรแกรมคอมพิวเตอร์  และ
รุ่น (Version) ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยให้ท า ตามตัวอย่างและภายในเวลาที่ก าหนดรวม 1 
ชั่วโมง เกี่ยวกับงานต่อไปนี้   

(1) การใช้งานโปรแกรมพิมพ์งานเอกสารทั่วไป โดยใช้ โปรแกรม Microsoft 
Word หรือ Open Source จ านวน 1 ชิ้นงาน เป็นการพิมพ์ข้อความสั้น 2 หน้า 
หน้าแรกประกอบด้วย  2 ย่อหน้า หน้าที่สองเป็นการสร้างตาราง โดยมีค าสั่ง
ก าหนดให้พิมพ์ข้อความตามตัวอย่าง ดังนี้ 

 การจัดหน้ากระดาษ (Page Setup)  
 ก าหนดแบบตัวอักษร (Font)   
 ขีดเส้นใตข้้อความ (Underline)  
 ท าตัวอักษรแบบหนา (Bold)  
 ล าดับเลขหัวข้อ (Numbering)  
 สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย (Bullets)  



 พิมพ์หัวกระดาษ (Header)  
 ใส่เชิงอรรถ (Footnote)  
 ใส่เลขหน้า (Page Numbering)  
 จัดต าแหน่งข้อความ (Text Alignment)  
 สร้างและจัดตาราง (Table Setup) และ  
 การพิมพ์งานตามที่ก าหนด (Typing) 
 ให้เวลาท า 15 นาที 

 
(2) การใช้งานโปรแกรมค านวณอย่างง่าย โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

หรือ Open Source จ านวน 1 ชิ้นงาน  เป็นการสร้างตาราง 1 ตาราง 
ประกอบด้วยล าดับเลขที่ ชื่อ คะแนน รวมคะแนน และค่าเฉลี่ยคะแนน โดย
มีค าสั่งก าหนดให้พิมพ์ข้อความตามตัวอย่าง ดังนี ้

 การสร้างและจัดตาราง (Table Setup)  
 ล าดับเลขหัวข้อ (Numbering)  
 ก าหนดแบบตัวอักษร (Font)  
 รวมช่องตาราง (Merge Cells) 
 จัดต าแหน่งข้อความ (Text Alignment)  
 เรียงล าดับตัวอักษร (Sort)  
 บวกเลข (Sum)  
 หาค่าเฉลี่ย (Average) และ  
 การพิมพ์งานตามที่ก าหนด (Typing)  
 ให้เวลาท า 15 นาที 

 
(3) การใช้งานโปรแกรมการน าเสนอข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft 

PowerPoint หรือ Open Source จ านวน 1 ชิ้นงาน โดยมีค าสั่งก าหนดให้
สร้างสไลด์จ านวน 4 ชิ้น ที่ไม่จ ากัด รูปแบบ ให้กลุ่มตัวอย่างเลือกรูปแบบ
สไลด์ ตัวอักษร สี และข นาด ตามใจชอบ บรรจุรูปภาพ  เลือกใส่พื้นฉาก
หลัง (background) ของสไลด์ตามใจชอบ ประกอบด้วย  

 สไลด์ที่ 1 เป็นการน าเสนอหัวข้อเร่ือง ให้พิมพ์หัวข้อเร่ือง (Title) 
และพิมพ์ข้อความ (Text)  



 สไลด์ที่ 2 ให้พิมพ์หัวข้อเร่ือง (Title) และพิมพ์ข้อความ  (Text) ใส่
สัญลักษณ์ก ากับหัวข้อย่อย  

 สไลด์ที่ 3 ให้พิมพ์ข้อความในรูปแบบตาราง หรือกราฟิก  
 สไลด์ที่ 4 ให้ใส่รูปภาพประกอบและจัดวางต าแหน่งตามต้องการ 
 เมื่อสร้างสไลด์ 4 ชิ้นเสร็จแล้ว ให้ตั้งค่าการน าเสนอสไลด์แบบ

ออโตเมติก เปลี่ยนสไลด์ทุก 3 วินาที  และให้ตั้งค่า Transitional 
แสดงข้อความขึ้นทีละบรรทัด 

 ให้เวลาท า 15 นาที 
 

(4) การจัดการข้อมูล ได้แก่  
 การเก็บข้อมูล(Save) ผลงานที่ท าในข้อ (1), (2) และ (3) ข้างต้นไว้

ในหน่วยความจ าต่าง ๆ คือ ฮาร์ดดิสก์ (Hard Disk) คอมแพ็กดิสก์
หรือซีดี (Compact Disk หรือ CD) และ ยูเอสบีไดรฟว์ (USB 
Drive)  

 การสืบค้น (Search) ข้อมูล หาผลงานที่ท าในข้อ (1), (2) และ (3) 
ข้างต้นในหน่วยความจ า   

 การค้นคืน (Retrieve) ข้อมูล น าผลงานที่ท าในข้อ (1), (2) และ (3) 
ข้างต้น ที่ได้เก็บไว้หน่วยความจ าเมื่อต้องการน าข้อมูลออกมาใช้  

 การพิมพ์ (Print) ผลงานที่ท าในข้อ (1), (2) และ (3) ข้างต้น 
 ให้เวลาท า 15 นาที 

3.4   การทดสอบเครื่องมือวิจัย 
 

 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมื อวิจัย โดยการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) มีขั้นตอนดังน้ี 
 

3.4.1 การหาความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยท าการทดสอบความเที่ยงตรงของ
เคร่ืองมือวิจัย โดยน าเคร่ืองมือวิจัยที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (Content 
Validity) พิจารณาความเหมาะสมของการใช้ภาษา ลักษณะของข้อความ และ
พิจารณาว่าข้อความนั้นมีความสอดคล้องหรือไม่ หลั งจากได้รับค าแนะน าและ



ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ผู้วิจัยจึงเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่านอีกรอบหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญทา งด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 3 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 
ท่าน (รายนามผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในภาคผนวก ง.) เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ความเหมาะสมของเคร่ืองมือวิจัยให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
เป็นรอบที่สอง  และน ามาปรับปรุงแก้ไข   โดยมีการแนะน าในการปรับปรุง
เคร่ืองมือ วิจัย ประเภทแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน  3 
ประเภท ส่วนใหญ่จะเป็นค าแนะน าในด้าน การใช้ภาษาให้เหมาะสมกับภาษาที่
ใช้ในการวิจัย การให้เพิ่มเติมข้อความเพื่อขยายความของค าบางค าให้ชัดเจนขึ้น 
และการรวบค าถามสองค าถาม ที่มีข้อความ แสดงจุดมุ่งหมายที่ใกล้เคียงกันให้
เป็นค าถามเดียว  ส าหรับเคร่ืองมือวิจัยประเภทแบบทดสอบทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ไม่ได้รับการแนะน าให้ปรับแก้แต่อย่างใด ดังน้ัน ผู้วิจัย จึงได้
รวบรวมค าแนะน าดังกล่าวไปใช้ ปรับปรุงเคร่ืองมือวิจัย  3 ประเภทดังกล่าว ให้
เหมาะสมและสอด รับกับการแนะน าของ อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เรียบร้อย  ก่อนจะน าไปทดลอง เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นใน
ขั้นตอนต่อไป 

3.4.2 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) หลังจากที่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ ทรงคุณวุฒิ  และ
อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย  ได้ให้ความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะ ผู้วิ จัยได้
ปรับปรุงแก้ไขเคร่ืองมือวิจัยให้สอดคล้องกับค าแนะน าแล้ว ผู้วิจัยจึง น า
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข แล้ว ไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษ าน้อมเกล้า จ านวน 5 คน 
เป็นกลุ่มตัวอย่างทดลอง (Pilot) ซึ่งมีคุณลักษณะและ บริบทของโรงเรียน
ใกล้เคียงกับโรงเรียน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อทดสอบ เคร่ืองมือวิจัย  และน ามา
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นรวมโดย  ผู้วิจัย ใช้ วิธีหา ความเชื่อมั่นแบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha Coefficient Reliability) 
(Cronbach, 1951) มาทดสอบหาคว ามคงเส้นคงวาภายใน (Internal 
Consistency) ส าหรับเคร่ืองมือวิจัยที่ใช้ความเชื่อมั่น (Reliability) มาเป็น
คุณสมบัติของเคร่ืองมือวิจัยของงานวิจัยนี้ ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อประเมินเจต
คติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ที่เป็น
แบบวัดความ คิดเห็น แบบเลือกรายการ (Checklist) ที่ใช้แบบมาตราส่วน



ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของ  Likert ชนิดประมาณค่า  จากค่า
มากที่สุดถึงค่าน้อยที่สุด มาตรวัดแบบประมาณค่าที่ใช้คือ แบบวัดชนิด 5 ระดับ 
โดยให้  5 = มากที่สุด    4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = น้อย    และ 1 = น้อยที่สุด  
(รายละเอียดการสรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มทดลอง อยู่ในภาคผนวก ค.) ซึ่ง
ผลการหาค่าความเชื่อมั่น ของเคร่ืองมือนี้ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่ม
ทดลอง คือ ได้ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.95 แปลความหมายได้ว่า  
เคร่ืองมือมีความเชื่อมัน่ในระดับสูง  

 

3.5   การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ที่ผู้วิจัยด าเนินการกับกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างทดลอง (Pilot) และกลุ่ม
ตัวอย่างครูนั้น มีขั้นตอนการปฏิบัติที่เหมือนกัน แตกต่างกันที่กลุ่มตัวอย่างทดลองของโรงเรียน 1 แห่ง รวมจ านวนครู 5 คน กับกลุ่ม
ตัวอย่างหลักของโรงเรียนสาธิต 3 โรงเรียน รวมจ านวนครู 15 คน มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ดังนี ้

3.5.1  ผู้วิจัย ติดต่อขอหนังสือจาก คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ โครงการ ดุษฎี
บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อน าไป ยื่นต่อผู้อ านวยก ารโรงเรียนที่
ต้องการส ารวจข้อมูล  ชี้แจงวัตถุประสงค์และ ขอความร่วมมือ  (ตัวอย่าง
หนังสือ อยู่ในภาคผนวก ก.) 

3.5.2   ผู้วิจัยเดินทางไปติดต่อกับโรงเรียนด้วยตนเอง เพื่อชี้แจง วัตถุประสงค์
รายละเอียดในการเก็บ รวบรวม ข้อมูล  และขอความร่วมมือจากผู้บริหาร
โรงเรียน  ครูระดับมัธยมศึ กษา และผู้ประสานงานด้านวิชาการที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ 

3.5.3   ผู้วิจัยได้ติดต่อกับผู้ประสานงานเพื่อนัดหมายวันและเวลาล่วงหน้ากับครู
มัธยมศึกษา ที่เลือกแบบไม่เจาะจง จ านวนครู  5 คนต่อ 1 โรงเรียน เพื่อ ที่จะ
เป็นกลุ่มตัวอย่าง  ผู้วิจัยเข้าไปชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการวิ จัย  ควบคุมการ
ตอบแบบสอบถาม  การสัมภาษณ์ ด าเนินการทดสอบ  และเก็บแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง  ได้แบบสอบถามเพื่อการศึกษาครั้ง นี้จากกลุ่มตัวอย่างทดลอง
จ านวน 5 คน ของหน่ึงโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 และจากกลุ่มตัวอย่างหลัก
จ านวน 15 คน ครบทั้ง 3 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 

3.5.4 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามการวิจัย  ส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ให้แก่กลุ่มตัวอย่างภายในสถานศึกษา เพ่ือตอบและผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 



3.5.5 ผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ถูกสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในส่วนที่ 
2 ใช้การบันทึกเสียงโดยได้รับอนุญาตจากผู้ถูกสัมภาษณ์ก่อนพร้อมกับการจดบันทึก เพ่ือรักษาความ
ถูกต้องและเก็บไว้ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป 

3.5.6 ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามการวิจัย  ส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับเจตคติ ให้แก่กลุ่มตัวอย่าง
ภายในสถานศึกษา เพ่ือตอบและผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

3.5.7 ผู้วิจัยแจกแบบทดสอบส่วนที่ 4 ให้แก่กลุ่มตัวอย่างลงมือปฏิบัติการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เอง ตาม
รายการของแบบทดสอบ และน าผลจากการทดสอบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

3.5.8 ระยะเวลาเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทดล อง จ านวน 5 คน อยู่ในระหว่างภาคการศึกษาแรกของปี
การศึกษา 2553 โดยใช้เวลาเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน ประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที  และ
ระยะเวลาเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างหลัก อยู่ในระหว่างปลายภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา 
2553 จ านวน 2 โรงเรียน และต้นภาคการศึกษาที่ส อง ปีการศึกษาเดียวกัน อีกจ านวน 1 โรงเรียน  โดย
ใช้เวลาเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน ประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที 

 
3.6   การวิเคราะห์ข้อมูล  
 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้

3.6.1 ใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ร่วมกัน  (สุวิมล ว่องวาณิช และนงลักษณ์ 
วิรัชชัย , 2546 ) โดยน า ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจาก เคร่ืองมื อวิจัยที่เป็น 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน และแบบทดสอบมาวิเคราะห์ 

3.6.2 ผู้วิจัยน าผลการวิเคราะห์จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมจาก การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
มาประเมินผลด้วยวิธีผสมผสาน (Mixed Method Evaluations) ได้แก่  
เคร่ืองมือวิจัยที่เป็นแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ  เคร่ืองมือวิจัยที่เป็นแบบสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เชิง
คุณภาพ และเชิงปริมาณ เคร่ืองมือวิจัยที่เป็น แบบประเมินเจตคติ ใช้ การ
วิเคราะห์ ทั้ง เชิงปริมาณ และเชิง คุณภาพ  และแบบทดสอบทักษะใช้ การ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ 

3.6.3 ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  โดยการพรรณนาเชิงเนื้อหา ส าหรับ
ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับความ รู้ ความ คิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ  

3.6.4 ผู้วิจัยได้ก าหนด เกณฑ์การ ให้คะแนน จาก ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเคร่ืองมือ
วิจัยมาได้ในแต่ละส่วน รวม 9 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 



1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  จากเคร่ืองมือ
แบบสอบถาม เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการหาค่าความถี่
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้าน ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากการสัมภาษณ์ แสดงรายละเอียดผลการวิเคราะห์ด้วย
เน้ือหา และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากข้อมูลที่ได้เหล่านั้นมา
หาค่าความถี่(Frequency) และร้อยละ (Percentage) 

3) การก าหนดเกณฑ์การประเมินที่ได้จากแบบประเมินเจตคติของกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเชิงบวกและเชิงลบ พิจารณา
โดยรวม 2 ด้าน ได้แก่ ความพึงพอใจและการเห็นความส าคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และปัญหากับความสนใจในการแก้ปัญหา ใช้ 
Rating Scale คะแนน 5, 4, 3, 2, 1 มีความหมายดังนี้ 

5   หมายถึง พอใจหรือเห็นด้วยมากที่สุด 
4 หมายถึง พอใจหรือเห็นด้วยมาก  
3  หมายถึง พอใจหรือเห็นด้วย 
2  หมายถึง พอใจหรือเห็นด้วยน้อย  
1   หมายถึง พอใจหรือเห็นด้วยน้อยที่สุด 

4) ส าหรับการแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบประ เมิน     
เจตคติของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้
คอมพิวเตอร์  ในเชิงบวกและเชิงลบ พิจารณาโดยรวม 2 ด้าน ได้แก่ 
ความพึงพอใจ และการเห็นความส าคัญ ของ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และปัญหา กับความสนใจในการแก้ปัญหา ในการใช้คอมพิวเตอร์  
ผู้วิจัยได้แปลความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ย ดังนี ้
 

ตารางที่ 3.1  แสดงการแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากแบบประเมินเจตคติของกลุ่มตัวอย่าง  
ที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ 
ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง ระดับคุณภาพ 

4.50 – 5.00 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

3.50 – 4.49  มีความพึงพอใจในระดับมาก 

2.50 – 3.49  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 



1.50 – 2.49 มีความพึงพอใจในระดับน้อย 

1.00 - 1.49  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 
5) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จากค าถามแบบปลายเปิด  ที่ให้

กลุ่มตัวอย่างแสดงความคิดเห็นในการจัดอันดับความส าคัญของ
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ  และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการพัฒนาความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของตนเอง โดยแสดง
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ด้วยเน้ือหา 

6) การก าหนดเกณฑ์ การให้คะแนนและระดับคุณภาพ การใช้งาน
โปรแกรมการ พิมพ์งานเอกสารทั่วไป โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Word หรือ Open Source รายละเอียดของการให้คะแนน ได้แก่ การจัด
หน้ากระดาษ  (Page Setup) ก าหนดแบบตัวอักษร  (Font)  ขีดเส้นใต้
ข้อความ (Underline) ท าตัวอักษรแบบหนา (Bold) ล าดับเลขหัวข้อ 
(Numbering) สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย  (Bullets) พิมพ์หัวกระดาษ  
(Header) ใส่เชิงอรรถ  (Footnote) ใส่เลขหน้า (Page Numbering) จัด
ต าแหน่งข้อความ (Text Alignment) สร้างและจัดตาราง (Table Setup) 
และ การพิมพ์งานตามแบบที่ก าหนด  (Typing) โดยคะแนนเต็มเท่ากับ 
100 คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนนตามตารางข้างล่าง ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.2  แสดงเกณฑ์ การให้คะแนนและระดับคุณภาพ การใ ช้งานโปรแกรมการ พิมพ์งาน
เอกสารทั่วไป โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word หรือ Open Source 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน    ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป ท างานได้ถูกต้อง ครบถ้วน และเสร็จตรงเวลา ดีมาก 

ร้อยละ 70-79 ท างานได้ถูกต้องเกือบครบถ้วน  และเสร็จตรงเวลา ดี 

ร้อยละ 50-69 ท างานได้ถูกต้องบางส่วน แต่ไม่เสร็จทันเวลาที่ก าหนด พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ 49  ท างานไม่ได้ ไม่ถูกต้อง และไม่เสร็จทันเวลาที่ก าหนด ควรปรับปรุง 

 
7) การก าหนดเกณฑ์ การให้คะแนนและระดับคุณภาพ การใช้งาน

โปรแกรมค านวณอย่างง่าย โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel หรือ 



Open Source รายละเอียดของการให้คะแนน ได้แก่ การสร้างและจัด
ตาราง  (Table Setup) ล าดับเลขหัวข้อ (Numbering) ก าหนดแบบ
ตัวอักษร (Font) รวมช่องตาราง (Merge Cells) จัดต าแหน่งข้อความ 
(Text Alignment) เรียงล าดับตัวอักษร  (Sort) บวกเลข  (Sum) หา
ค่าเฉลี่ย  (Average) และ การพิมพ์ งานตามแบบที่ก าหนด  (Typing) 
โดยคะแนนเต็มเท่ากับ 100 คะแนน มีเกณฑ์การให้คะแนนตามตาราง
ข้างล่าง ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.3  แสดงเกณฑ์ การให้คะแนนและระดับคุณภาพ ที่ประเมินจากแบบทดสอบทักษะการ

ค านวณอย่างง่าย โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel หรือ Open Source 
คะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน    ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป ท างานได้ถูกต้อง ครบถ้วน และเสร็จตรงเวลา ดีมาก 

ร้อยละ 70-79 ท างานได้ถูกต้องเกือบครบถ้วน  และเสร็จตรงเวลา ดี 

ร้อยละ 50-69 ท างานได้ถูกต้องบางส่วน แต่ไม่เสร็จทันเวลาที่ก าหนด พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ 49  ท างานไม่ได้ ไม่ถูกต้อง และไม่เสร็จทันเวลาที่ก าหนด ควรปรับปรุง 

 
8) การก าหนดเกณฑ์ การให้คะแนนและระดับคุณภาพ การใช้งาน

โปรแกรมการน าเสนอข้อมูล  โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
หรือ Open Source รายละเอียด ของการให้คะแนน ได้แก่ การสร้าง
สไลด์  (Slide Setup) ก าหนดแบบตัวอักษร (Font) จัดต าแหน่ง
ข้อความ (Text Alignment) พิมพ์หัวข้อ  (Title) พิมพ์ข้อความ  (Text) 
สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย  (Bullets) ฉากหลัง (Background) ใส่สี 
(Coloring) จัดตาราง  (Table Setup) ใส่รูปภาพ (Picture) การพิมพ์งาน
โดยรวมตามที่ก าหนด (Typing) โดยคะแนนเต็มเท่ากับ 100 คะแนน 
มีเกณฑ์การให้คะแนนตามตารางข้างล่าง ดังนี้ 

 
 
 



ตารางที่ 3.4  แสดงเกณฑ์การให้คะแนนและระดับคุณภาพ การใช้งานโปรแกรมการน าเสนอข้อมูล     
โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint หรือ Open Source 

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน    ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป ท างานได้ถูกต้อง ครบถ้วน สวยงาม มีความคิด
สร้างสรรค์ และเสร็จตรงเวลา 

ดีมาก 

ร้อยละ 70-79 ท างานได้ถูกต้อง  และท างานเสร็จตรงเวลา ดี 

ร้อยละ 50-69 ท างานได้ถูกต้องบางส่วน แต่ไม่เสร็จทันเวลาที่ก าหนด พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ 49  ท างานไม่ได้ ไม่ถูกต้อง และไม่เสร็จทันเวลาที่ก าหนด ควรปรับปรุง 

 
 

9) การก าหนดเกณฑ์ การให้คะแนนและระดับคุณภาพ เกี่ยวกับการ
จัดการข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 
การบันทึกผลงาน การจัดเก็บไว้ที่ฮาร์ดดิสก์   การจัดเก็บไว้ที่ซีดี  การ
จัดเก็บไว้ที่ยูเอสบีไดรฟว์  การค้นคืน และการพิมพ์  (Print) ผลงานที่
ท าเสร็จแล้ว โดยคะแนนเต็มเท่ากับ 100 คะแนน มีดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.5  แสดงเกณฑ์การให้คะแนนและระดับคุณภาพ การใช้งานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล จาก
แบบทดสอบทักษะการบันทึกผลงาน การจัดเก็บ การค้นคืน และการพิมพ์  

คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน    ระดับคุณภาพ 

ร้อยละ 80 ขึ้นไป ท างานได้ถูกต้อง ครบถ้วน และเสร็จตรงเวลา ดีมาก 

ร้อยละ 70-79 ท างานได้ถูกต้องบางส่วน และเสร็จตรงเวลา ดี 

ร้อยละ 50-69 ท างานได้ถูกต้องบางส่วน แต่ไม่เสร็จทันเวลาที่ก าหนด พอใช้ 

ต่ ากว่าร้อยละ 49  ท างานไม่ได้ ไม่ถูกต้อง และไม่เสร็จทันเวลาที่ก าหนด ควรปรับปรุง 

 
สรุป ขั้นตอนแล ะรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากเคร่ืองมือวิจัยที่

ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาทั้ง 4 ประเภทข้างต้นนั้น  ท าให้ผู้วิจัยสามารถก าหนดวิธีการและได้ข้อมูล
ที่ต้องการวิเคราะห์ ท าการวิเคราะห์ และรายงานผลที่ได้รับจากเคร่ืองมือทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ 

 



เคร่ืองมือวิจัย ที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้
ข้อมูลเชิงปริมาณ  โดยวิธีการให้กลุ่มตัวอย่างตอบ แบบสอบถามที่เป็นแบบเลือกรายการ และแบบ
ปลายเปิด  ผลที่ได้จะเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไป เช่น ประสบการณ์ การสอน และการใช้คอมพิวเตอร์        
พื้นความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสอน จ านวนชั่วโมงการใช้คอมพิวเตอร์  
การศึกษาหรือการเข้ารับการอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

 
เคร่ืองมือวิจัยที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์  ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ  โดยวิธีการให้กลุ่มตัวอย่าง

ตอบค าถามที่สัมภาษณ์เกี่ยวกับ การมีพื้นความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ กลุ่ม
ตัวอย่าง  การเข้าถึงข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการสอน ด้านการติดต่อสื่อสารทาง Electronic 
Mail (e-mail) ด้านสังคม จริยธรรม สิทธิส่วนบุคคล และลิขสิทธิ์  การแสดงความเห็นในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ด้านศักยภาพของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง  ผู้วิจัยได้น าข้อมูล
ที่เป็นเนื้อหาเหล่านี้มา หาค่าความถี่  (Frequency) โดยท าการวิเคราะห์ เชิงปริมาณของความรู้        
ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับใด ผลที่ได้จะเกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกลุ่มตัวอย่างครูโดยทั่วไปเป็นอย่างไร และโดยรวม
อยู่ในระดับใด 

 
เคร่ืองมือวิจัยที่ 3 เป็นแบบประเมินเจตคติของครูที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ใช้คอมพิวเตอร์ โดยวิธีการให้ครูตอบแบบประเมินที่ วัดความคิดเห็น แบบเลือกรายการ (Checklist) 
ที่ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ และแบบค าถามแบบปลายเปิด 
(Open-ended Questionnaires) ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลที่ได้จะเกี่ยวกับความพึงพอใจและการเห็น
ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหากับความสนใจในการแก้ปัญหาในการใช้คอมพิวเตอร์ 
ความต้องกา รของครู และเจตคติของครูที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์  ว่ามี
ทิศทางไปในเชิงบวกหรือเชิงลบ 

 
 เคร่ืองมือวิจัยที่ 4 เป็นแบบทดสอบทักษะในการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  ได้
ข้อมูล เชิงปริมาณ โดยวิธีการทดสอบการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์  เพื่อใช้งานพิมพ์เอ กสาร
(Microsoft Word หรือ Open Source) การท าตารางและค านวณอย่างง่าย (Microsoft Excel หรือ 
Open Source) การท าสไลด์เพื่อน าเสนอชิ้นงาน (Microsoft PowerPoint หรือ Open Source) การ
จัดการข้อมูล ซึ่งได้แก่ การเก็บข้อมูล  (Save) ผลงานที่ท าไว้ในหน่วยความจ าต่าง ๆ คือ ฮ าร์ดดิสก์  
(Hard Disk) คอมแพ็กดิสก์หรือซีดี (Compact Disk หรือ CD) และ ยูเอสบีไดรฟว์ (USB Drive) การ



สืบค้น (Search) ข้อมูล การค้นคืน (Retrieve) ข้อมูล ที่ได้เก็บไว้หน่วยความจ าเมื่อต้องการน าข้อมูล
ออกมาใช้ และการพิมพ์ (Print) ผลที่ได้จะเกี่ยวกับขีดความสามารถของครูที่มีในการใช้คอมพิวเตอร์
ในการสอนมีมากน้อยเพียงใด 
 
 

3.7   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

สถิติที่ผู้วิจัยใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
3.7.1  การค านวณค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนหาอัตราร้อยละใช้สูตร ดังนี ้

 
เมื่อ    P แทน ค่าร้อยละ 

    f แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 
    N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 

3.7.2 การค านวณค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนหาค่าเฉลี่ยใช้สูตร ดังนี้ 
 

                 
        N

X
X


   

      
เมื่อ X แทน คะแนนดิบ 

     X  แทน ค่าเฉลี่ย 
      N แทน จ านวนรายการ 
       แทน ผลรวม 
 

3.7.3  ความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha) 
สูตรที่ใช้ คือ 
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เมื่อ  α   = ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

k  = จ านวนข้อในแบบสอบถาม 
          S i

2     = ผลรวมของค่าคะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ  
              S t

2        = คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
 

โดยมีเกณฑ์การแปลผล  ค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมืออยู่ระหว่าง  0.00 – 

1.00 ยิ่งใกล้ 1.00 ยิ่งมีความเชื่อมั่นสูง (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2552) ดังนี ้
 

0.00 - 0.20   = ความเชื่อมั่นต่ ามากหรือไม่มีเลย  
0.21 - 0.40   = ความเชื่อมั่นต่ า  
0.41 - 0.70   = ความเชื่อมั่นปานกลาง  
0.71 - 1.00   = ความเชื่อมั่นสูง 

 
สรุป เมื่อได้ก าหนดขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัยที่เหมาะสมกั บงานวิจัยฉบับนี้

เรียบร้อยแล้ว โดยที่เร่ิมต้นจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  การก าหนดประชากรและการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่าง  การออกแบบและพัฒนา เคร่ืองมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่  
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินเจตคติ  และแบบทดสอบทักษะ การทดสอบ
เคร่ืองมือวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล  และระบุสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสามารถด าเนินการขั้นตอนต่อไป  คือ การน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จาก
เคร่ืองมือวิจัยมาน าเสนอในผลการวิจัยในบทที่ 4 เป็นล าดับต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

 

 การวิจัยครั้งน้ี  มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ

และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของครูระดับมัธยมศึกษา   เพื่อศึกษาเจตคติของครูระดับ

มัธยมศึกษาที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์  และเพื่อสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
ประเมินความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ผู้วิจัยได้เก็บ

รวบรวมข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างครู ระดับมัธยมศึกษาที่ปฏิบัติงานสอนอยู่ในโรงเรียนสาธิต

จ านวน 3 แห่งในกรุงเทพมหานครและไม่เจาะจงวิชาที่สอน โดยใช้เคร่ืองมือวิจัยที่ได้ออกแบบและ

พัฒนาขึ้นรวม 4 ประเภท ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน และแบบทดสอบ  

เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามรายละเอียด

ของระเบียบวิธีวิจัยที่ก าหนดไว้ในบทที่ 3 และผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัยตามจุดมุ่งหมาย ดังนี้ 

  
 ทั้งนี้เริ่มต้นจากที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษา 

ของโรงเรียนสาธิตในกรุงเทพมหานคร จ านวน 3 แห่ง โรงเรียนละ 5 คน จ านวนรวม 15 คน ผู้วิจัย

ได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ และน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูล โดยไม่ระบุชื่อของครูและชื่อโรงเรียนไว้ ใน

ผลการวิเคราะห์ แต่ผู้วิจัยจะใช้ตัวเลขแทนที่ชื่อโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสาธิต 1 สาธิต 2 และ สาธิต 

3 และ ใช้ตัวเลขแทนที่ครู ได้แก่ ครูคนที่ 1 – 5 ของโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 แห่ง ดังตารางต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 4.1  แสดงการระบุตัวเลขแทนที่ชื่อของกลุ่มตัวอย่างครูมัธยมศึกษา 15 คนและโรงเรียน
สาธิตทั้ง 3 แห่ง 

   กลุ่มตัวอย่าง โรงเรียนสาธิต 1   โรงเรียนสาธิต 2   โรงเรียนสาธิต 3 

 ครูคนที่ 1    1.1   2.1   3.1 
 ครูคนที่ 2   1.2   2.2   3.2 
 ครูคนที่ 3   1.3   2.3   3.3 
 ครูคนที่ 4   1.4   2.4   3.4 
 ครูคนที่ 5   1.5   2.5   3.5 

 รวม      5    5    5 

 
 การน าเสนอผลวิเคราะห์จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จ าแนกออกเป็น 4 ส่วน ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและเครื่องมือวิจัย ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของครูระดับมัธยมศึกษา รวม 3 
ด้าน เป็นผลการวิเคราะห์ท่ีเก็บรวบรวมได้จากเครื่องมือวิจัยชุดที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่างครู เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ  ได้แก่  1) สถานภาพส่วนบุคคลทั่วไป 2) 
สถานภาพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ 3) สถานภาพการศึกษาอบรมการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียดแต่ละประเด็นตามล าดับ ดังนี้ 

 

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดง จ านวนและร้อยละสถานภาพส่วนบุคคล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ครูระดับมัธยมศึกษาของ โรงเรียนสาธิต รวมทั้ง 3 
แห่ง 

2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพ เกี่ยวกับการใช้
คอมพิวเตอร์ ของกลุ่มตัวอย่างครู ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน สาธิต 
รวมทั้ง 3 แห่ง 

3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงร้อยละ สถานภาพ การศึกษา หรือผ่านการ
อบรมใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร  แหล่งที่ได้รับ
การศึกษา และระยะเวลาศึกษา ของกลุ่มตัวอย่างครู ระดับมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนสาธิต รวมทั้ง 3 แห่ง 



ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจใน
เทคโนโลยีสารสนเทศของครูระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิต รวม 4 ด้าน เป็นผลการวิเคราะห์ท่ี
เก็บรวบรวมข้อมูลได้จากเครื่องมือวิจัยชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างครู เพื่อให้ได้ข้อมูล
ครอบคลุมเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ  ได้แก ่1) ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 2) ด้านการติดต่อสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ Electronic Mail (e-mail)   3) 
ด้านสังคม จริยธรรม สิทธิส่วนบุคคล และลิขสิทธิ์ และ 4) ด้านศักยภาพของคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียดของประเด็น ได้แก่ ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศรวม 4 ด้านของ
ครูระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิต รวม 3 แห่ง 
 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติของครูระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ รวม 4 ด้าน เป็นผลการวิเคราะห์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้จาก
เครื่องมือวิจัยชุดที่ 4 แบบประเมินกลุ่มตัวอย่างครู เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ  ได้แก ่1) 
ระดับความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์ 2) ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในระหว่างการใช้
คอมพิวเตอร์ 3) ปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญและต้องการแก้ไขมากท่ีสุด           
3 อันดับแรก และ 4) บทเรียน หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต้องการได้รับการอบรม  โดยน าเสนอ ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้  

 
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติของครูระดับมัธยมที่มีต่อเทคโนโลยี

สารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ของครูโรงเรียนสาธิต 1 

2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติของครูระดับมัธยมที่มีต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ของครูโรงเรียนสาธิต 2 

3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติของครูระดับมัธยมที่มีต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ของครูโรงเรียนสาธิต 3 

4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติของครูระดับมัธยมที่มีต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ของครูโรงเรียนสาธิต รวม 3 แห่ง 

 
 
 



ส่วนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ของครูระดับมัธยมศึกษา เป็นผลการวิเคราะห์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลได้จากเครื่องมือวิจัยชุดที่ 4 คือ 
แบบทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างครู โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint หรือ Open Source แต่เนื่องจากไม่มี             
กลุ่มตัวอย่างครูคนใดใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท Open Source และไม่มีกลุ่มตัวอย่างครูคน
ใดแสดงความต้องการหรือมีปัญหาในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์รุ่น (Version) ใด                   
เป็นการเฉพาะเจาะจง การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบชุดที่ 4 นี้ จึงวิเคราะห์การใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างครู โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ 
Microsoft PowerPoint เท่านั้นและไม่เจาะจงรุ่นของโปรแกรมที่ใช้งาน เนื่องจากผู้วิจัยออกแบบ
เครือ่งมือแบบทดสอบการใช้งานที่เป็นงานเบื้องต้นทั่วไปที่สามารถปฏิบัติงานได้กับโปรแกรมทุกรุ่น        
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบชุดที่ 4 นี้ จึงวิเคราะห์การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของ          
กลุ่มตัวอย่างครู โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint 
เท่านั้น รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบทดสอบทักษะการจัดการข้อมูล 
เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่างครู เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ แบบทดสอบทักษะดังกล่าว 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 แบบทดสอบทักษะการพิมพ์เอกสาร
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word  ชุดที่ 2 แบบทดสอบทักษะการสร้างตารางและการค านวณอย่าง
ง่าย โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel  ชุดที่ 3 แบบทดสอบทักษะการสร้างผลงานการน าเสนอโดย
ใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint และ ชุดที่ 4 แบบทดสอบทักษะการบันทึกผลงาน การจัดเก็บ 
การค้นคืน และการพิมพ์ผลงานที่ท า โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียดตามล าดับ 
ดังต่อไปน้ี 

 
1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

เบื้องต้นของครูระดับมัธยมของโรงเรียนสาธิต 1 ได้แก่ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล จากแบบทดสอบทักษะการพิมพ์ เอกสาร โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Word ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบทดสอบทักษะการ
สร้างตาราง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบทดสอบทักษะการสร้าง ผลงานการน าเสนอ  โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft PowerPoint และ  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จาก
แบบทดสอบทักษะการบันทึกผลงาน การจัดเก็บ การค้นคืน และการพิมพ์
ผลงานที่ท า 



 

2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
เบื้องต้นของครูระดับมัธยม ของโรงเรียนสาธิต 2 ได้แก่ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล จากแบบทดสอบทักษะการพิมพ์เอกสาร โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Word ผลการวิเคราะห์ข้ อมูลจากแบบทดสอบทักษะการ
สร้างตาราง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบทดสอบทักษะการสร้าง ผลงานการน าเสนอ  โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft PowerPoint และ  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จาก
แบบทดสอบทักษะการบันทึกผลงาน การจัดเก็บ การค้นคืน และการพิมพ์
ผลงานที่ท า 

3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
เบื้องต้นของครูระดับมัธยมของโรงเรียนสาธิต 3 ได้แก่ ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล จากแบบทดสอบทักษะการพิมพ์เอกสาร โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Word ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบทดสอบทักษะการ
สร้างตาราง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบทดสอบทักษะการสร้าง ผลงานการน าเสนอ  โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft PowerPoint และ  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จาก
แบบทดสอบทักษะการบันทึกผลงาน การจัดเก็บ การค้นคืน และการพิมพ์
ผลงานที่ท า 

4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะในการใช้คอมพิวเต อร์
เบื้องต้นของครูระดับมัธยมของโรงเรียนสาธิต  รวม 3 แห่ง ได้แก่ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะการพิมพ์เอกสาร โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Word ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบทดสอบทักษะการ
สร้างตาราง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
จากแบบทดสอบทั กษะการสร้าง ผลงานการน าเสนอ  โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft PowerPoint และ  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จาก
แบบทดสอบทักษะการบันทึกผลงาน การจัดเก็บ การค้นคืน และการพิมพ์
ผลงานที่ท า 



5) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบทดสอบทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์ของกลุ่มตัวอย่าง ครูระดับมัธยมของโรงเรียนสาธิต  รวม 3 

แห่ง รวม  4 ส่วน 

 
 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 4 ส่วนที่กล่าวมาข้างต้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

4.1    ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของครูระดับมัธยม รวม 3 
ด้าน  

 
ผลการวิเคราะห์ท่ีเก็บรวบรวมได้จากเครื่องมือวิจัยชุดท่ี 1 ซึ่งเป็นแบบสอบถามข้อมูล

ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างครู เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ  ได้แก่ (1) สถานภาพส่วนบุคคล
ทั่วไป  (2) สถานภาพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ (3) สถานภาพการศึกษาอบรมการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียดแต่ละประเด็นตามล าดับ ดังนี้ 
 

4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดง จ านวนและร้อยละสถานภาพส่วนบุคคล
ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ครูระดับมัธยมศึกษาของ โรงเรียน สาธิต รวมทั้ง      
3 แห่ง ปรากฏผลวิเคราะห์สามารถน าเสนอตามตาราง ดังต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพส่วนบุคคลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างครูระดับ
มัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิต รวมทั้ง 3 แห่ง 

สถานภาพ 
ส่วนบุคคล 

โรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนสาธิต 2 โรงเรียนสาธิต 3 รวม 3 โรงเรียน 
จ านวนครู ร้อยละ   จ านวนคร ู ร้อยละ จ านวนครู ร้อยละ   จ านวนคร ู ร้อยละ 

เพศ 

    หญิง 
    ชาย 

อายุ 
      21 - 29 

ปี 
   30 - 39 

 
4 
1 
 

3 
1 

 
80.00 
20.00 

 
60.00 
20.00 

 
4 
1 
 
2 
2 

 
20.00 
80.00 

 
40.00 
40.00 

 
4 
1 
 
2 
3 

 
20.0

0 
80.0

0 
 

 
12 
3 
 

7 
6 

 
80.00 
20.00 

 
46.66 
40.00 



ปี 
   40 – 49 ปี 
   50 - 59 ปี 

วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท  

 

- 
1 
 

4 
1 
 

- 
20.00 

 
80.00 
20.00 

1 
- 
 
- 
5 
 

20.00 
- 
 
- 

100.00 
 

- 
- 
 
3 
2 

 

40.0
0 

60.0
0 
- 
- 
 

60.0
0 

40.0
0 
 

1 
1 
 

7 
8 
 

6.67 
6.67 

 
46.67 
53.33 

 

ตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพส่วนบุคคลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างครูระดับ
มัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิต รวมทั้ง 3 แห่ง (ต่อ) 

สถานภาพ 
ส่วนบุคคล 

โรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนสาธิต 2 โรงเรียนสาธิต 3 รวม 3 โรงเรียน 
จ านวนคร ู ร้อยละ จ านวนคร ู ร้อยละ จ านวนคร ู ร้อยละ จ านวนคร ู ร้อยละ 

  ประสบการณ์ 
การท างาน 

   1 - 2  ปี 
   3 - 5 ปี 
   6 - 10 ปี 
  11-15 ปี 
  15  ปีขึ้น
ไป 

วิชาที่สอน 
คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ 

สังคมศึกษา 

       
      
2 
1 
1 
- 
1 
 
- 
- 
- 
2 
- 

         
 

40.00 
20.00 
20.00 

- 
20.00 

 
- 
- 

- 
40.0

0 

 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
- 
1 
- 

    
 

20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 

 
20.00 
20.00 

- 
20.00 

- 

 
 
- 
2 
2 
1 
- 
 
- 
- 
2 
- 
2 

 
 
- 

40.0
0 

40.0
0 

20.0
0 
- 
 
- 
- 

 
 

3 
4 
4 
2 
2 
 

1 
1 
2 
3 
2 

 
 

20.00 
26.67 
26.67 
13.33 
13.33 

 
6.67 
6.67 

13.33 
20.00 
13.33 



ภาษาไทย 
ภาษาฝร่ังเศส 

 แนะแนว 
คอมพิวเตอร์ 
การงานอาชีพ 

- 
3 
- 

    - 

- 
- 

60.0
0   
- 
-      

- 
- 
1 
1 

- 
- 

20.00 
20.00 

1 
- 
- 
- 

40.0
0 
- 

40.0
0 

20.0
0 
- 
- 
- 

1 
3 
1 
1 

6.67 
20.00 
6.67 
6.67 

 
ผลจากการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษา

จ านวน 15 คนของโรงเรียนสาธิต ทั้ง 3 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  คิดเป็น ร้อยละ 80 .00                 
มีอายุอยู่ในระหว่าง 21-29 ปี (ร้อยละ 46.67) และรองลงมา คือ  30 - 39 ปี (ร้อยละ 40.00)  และ      
อายุ 40-49 ปี และ 50 - 59 ปี (รวมกันร้อยละ 13.34) ด้านการศึกษาสูงสุด  กลุ่มตัวอย่างกว่าคร่ึงหนึ่ง        
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท (ร้อยละ 53.33) และรองลงมาเป็นระดับ ปริญญาตรี (ร้อยละ 46.67) 
มีประสบการณ์การสอนสูงสุด อยู่ในระยะเวลาการท างาน 3 ช่วง เท่า ๆ กัน คือ 11-15 ปี และ             
15 ปีขึ้นไป  รวมร้อยละ 26.66 ช่วงเวลา 6-10 ปี (ร้อยละ 26.67) และ 3 – 5 ปี  (ร้อยละ26.67)         
และ อายุ งานน้อยสุด  1-2 ปี   (ร้อยละ 20 .00 ) เป็นครูที่สอน มากสุด 2 วิชาได้แก่ สังคมศึกษา          
(ร้อยละ 20.00) และกิจกรรมแนะแนว (ร้อยละ 20.00) รองลงมาเป็น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย       
(ร้อยละ 13.33) นอกนั้นสอน  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์  ภาษาฝร่ังเศส คอมพิวเตอร์ การงานและ
อาชีพ รายละหนึ่งวิชา (ร้อยละ 6.67)  

 

4.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดง จ านวนและร้อยละสถานภาพ เกี่ยวกับ          
การใช้คอมพิวเตอร์ ของกลุ่มตัวอย่างครู ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียน
สาธิต รวมทั้ง 3 แห่ง ปรากฏผลวิเคราะห์ สามารถน าเสนอ ตามตาราง 
ดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 4.3  แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ของกลุ่มตัวอย่างครู

ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิต รวมทั้ง 3 แห่ง 



สถานภาพ 
การใช้คอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนสาธิต 2 โรงเรียนสาธิต 3 รวม 3 โรงเรียน 
จ านวนครู ร้อยละ จ านวนคร ู ร้อยละ จ านวนครู ร้อยละ จ านวนคร ู ร้อยละ 

มีคอมพิวเตอร์ใช้เอง 
โน้ตบุ๊ค/แล็ปท็อป 

แบบตั้งโต๊ะ    

5 
3 
2 

100.00 
60.00 
40.00 

5 
4 
1 

100.00 
80.00 
20.00 

5 
3 
2 

100.00 
60.00 
40.00 

15 
10 
5 

100.00 
66.67 
33.33 

ใช้คอมพิวเตอร์มานาน 
   5 ปีขึ้นไป 

   3-5 ปี 

  ไม่ระบุ 

 
3 
1 
1 

 
60.00 
20.00 
20.00 

 
4 
1 
 

 
80.00 
20.00 

 

 
    5 

 
 

 
100.00 

 
 

 
12 
2 
1 

 
80.00 
13.33 
6.67 

ใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้าน 
 เป็นประจ าทุกวัน 

   สัปดาห์ละ3 - 4 วัน 
   สัปดาห์ละ1- -2  วัน 
   นานๆ ใช้ครั้ง 
   ไม่ระบุ 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 
60.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 

 
3 
1 
1 
 
 

 
60.00 
20.00 
20.00 

 
 

 
 3 
 1 
 1 
 
 

 
60.00 
20.00 
20.00 

 
 

 
7 
3 
3 
1 
1 

 
46.67 
20.00 
20.00 
 6.67 
 6.67 

 
 
 
ตารางท่ี 4.3  แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ของกลุ่มตัวอย่างครู     

ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิต รวมทั้ง 3 แห่ง (ต่อ) 

สถานภาพ 
การใช้คอมพิวเตอร์ 

โรงเรียนสาธิต 1 โรงเรียนสาธิต 2 โรงเรียนสาธิต 3 รวม 3 โรงเรียน 
จ านวนครู ร้อยละ จ านวนคร ู ร้อยละ จ านวนครู ร้อยละ จ านวนคร ู ร้อยละ 

ใช้ครั้งละประมาณ   
   1 -  3 ชั่วโมง 
   3 – 5 ชั่วโมง 
   มากกว่า 5 ชั่วโมง 
  ไม่ระบุ 
โรงเรียนมีให้ใช้ 

 
4 
 
 

1 
5 

 
80.00 

 
 

20.00 
100.00 

 
4 
 

1 
 

5 

 
80.00 

 
20.00 

 
100.00 

 
1 
1 
1 
2 
5 

 
20.00 
20.00 
20.00 
40.00 
100.00 

 
9 
1 
2 
3 
15 

 
60.00 
6.67 
13.33 
 20.00 
100.00 

มีไว้ส าหรับ*         



ใช้งานทั่วไป    
เพื่อการสอน 

4 
2 

80.00 
40.00 

4 
5 

80.0 
100.0

0 

5 
4 

55.56 
44.44 

13 
11 

54.17 
45.83 

ใช้ที่โรงเรียน 
เป็นประจ าทุกวัน 
สัปดาห์ละ 3 - 4 วัน 

 
2 
3 

 
40.00 
60.00 

 
5 

 
100.00 

 
5 

 
100.00 

 
12 
3 

 
80.00 
20.00 

ใช้คอมพิวเตอร์ครั้งละ  
ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
1 -  3 ชั่วโมง 
มากกว่า 5 ชั่วโมง 

 
3 

   2 

 
40.00 
60.00 

 
2 
2 
1 

 
40.00 
40.00 
20.00 

 
3 
2 

 
60.00 
40.00 

 
8 
6 
1 

 
53.33 
40.00 
6.67 

ใช้อินเทอร์เน็ต ท่ี * 
บ้าน 
โรงเรียน 
ร้านอินเทอร์เน็ต 

 
3 
4 
1 

 
37.50 
50.00 
12.50 

 
4 
5 

 
80.00 
100.00 

 
4 
5 
1 

 
40.00 
50.00 
10.00 

 
11 
14 
2 

 
40.74 
51.85 
7.41 

ใช้เฉลี่ยวันละ   
 ไม่เกิน 1 ชม. 
1-3 ชั่วโมง 

3 – 5 ชั่วโมง 
มากกว่า 5 ชั่วโมง 

 
 
1 
4 

 
 

20.00 
80.00 

 
2 
1 
1 
1 

 
40.00 
20.00 
20.00 
20.00 

 
 
3 
1 
1 

 
 

60.00 
20.00 
20.00 

 
2 
5 
6 
2 

 
13.33 
33.34 
40.00 
13.33 

(หมายเหตุ: * กลุ่มตัวอย่างเลือกมากกว่า 1 รายการ) 
   ผลจากการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีคอมพิวเตอร์      
เป็นของตนเองทุกคน โดยมีคอมพิวเตอร์แบบโน้ตบุ๊คหรือแล็ปท็อปมากกว่าแบบต้ังโต๊ะเป็นเท่าตัว  
(ร้อยละ 66.67 และ 33.33 ตามล าดับ) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใช้คอมพิวเตอร์นาน 
5 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 80 ส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านเป็นประจ าทุกวัน วันละประมาณ                
1- 3 ชั่วโมง (ร้อยละ 80) ที่โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ให้กลุ่มตัวอย่างใช้ทุกคน และใช้ส าหรับงานทั่วไป 
(ร้อยละ 54.17) ใกล้เคียงกับใช้ในการสอน (ร้อยละ 45.83) โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นประจ าทุกวันคิด
เป็นร้อยละ 80 ใช้แต่ละครั้งนานไม่เกิน 1 ชั่วโมง ถึง 3 ชั่วโมง (รวมร้อยละ 93.33) ส าหรับ                  
การใช้อินเทอร์เน็ตของครูส่วนใหญ่จะใช้ที่โรงเรียนมากกว่าที่บ้านเล็กน้อย (ร้อยละ 51.85 และ 



40.74 ตามล าดับ) มีครูใช้เพิ่มที่ร้านอินเทอร์เน็ตด้วย (ร้อยละ 7.41) โดยส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ต
เฉลี่ยวันละ 3-5 ชั่วโมง (ร้อยละ 40) รองลงมาใช้วันละ 1-3 ชั่วโมง (ร้อยละ 33.34) 
 

4.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงร้อยละ สถานภาพ การศึกษา หรือผ่านการ
อบรมใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบสื่อสาร  แหล่งที่ได้รับ
การศึกษา และระยะเวลาศึกษา ของกลุ่มตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนสาธิต รวมทั้ง 3 แห่ง ปรากฏผลวิเคราะห์ สามารถน าเสนอตาม
ตาราง ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 4.4  แสดงกลุ่มตัวอย่างครูมัธยมศึกษาจ านวน 15 คนของโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 แห่ง เคยศึกษา
หรือผ่านการอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์  แหล่งที่ได้ รับการ ศึกษา  และ
ระยะเวลาศึกษา 

 โปรแกรม 
จ านว
น 

(คน) 

จ านวน 
ร้อยละ 

ศึกษาจาก 
ระยะเวลาศึกษา 
ต่ าสุด/ สูงสุด 

1. Microsoft Word 12 80.00 ม./ตนเอง/รร.คอมฯ 1วัน/ 1 เทอม 

2. Microsoft PowerPoint 11 73.33 ม./ตนเอง/รร.คอมฯ 1วัน/ 1 เทอม 

3. Microsoft Excel 10 66.67 ม./ตนเอง/รร.คอมฯ 1 วัน/ 1 เทอม 

4. Photoshop 7 46.67 ม./รร.คอมฯ/ทง. 2 วัน/ 3 สัปดาห์ 

5. Internet  7 46.67 ทง./ตนเอง/รร.คอมฯ 2 วัน/1เทอม 

6. e-mail 7 46.67 ทง./ตนเอง/รร.คอมฯ 2 วัน/ 1 เทอม 

7. Dreamweaver 4 26.67 ม./ ตนเอง/ทง. 2 วัน/ 1 เทอม 
 

ตารางที่ 4.4  แสดงกลุ่มตัวอย่างครูมัธยมศึกษาจ านวน 15 คนของโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 แห่ง เคยศึกษา
หรือผ่านการอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์  แหล่งที่ได้รับการศึกษา และ
ระยะเวลาศึกษา (ต่อ) 

 โปรแกรม 
จ านว
น 

(คน) 

จ านวน 
ร้อยละ 

ศึกษาจาก 
ระยะเวลาศึกษา 
ต่ าสุด/ สูงสุด 

8. Live Messenger  4 26.67 ตนเอง/รร.คอมฯ 1 สัปดาห์ 



9. SPSS 4 26.67 ม. 2 วัน/ 1 เดือน 

10
. 

Flash 3 20.00 ม./หน่วยงานรัฐ/ ทง. 5 วัน/ 1 เทอม 

11
. 

Antivirus 1 6.67 ตนเอง 0 

12
. 

Authorware  1 6.67 ม. 1 เทอม 

13
. 

MediaPlayer 1 6.67 ตนเอง 0 

14
. 

Moodles 1 6.67 ทง. 1 เทอม 

 รวม  100      1วัน/ 1 เทอม 

(หมายเหตุ: ม. = มหาวิทยาลัย  รร.คอมฯ = โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์   ทง. = ที่ท างาน)                                          
               

ผลจากการวิเคราะห์ตามตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง ครูระ ดับ
มัธยมศึกษาจ านวน 15 คนของโรงเรียนส าธิตทั้ง 3 แห่ง ทุกคนเคยศึกษาหรือผ่านการอบรมการใช้
งาน โปรแกรม คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร มาแล้ว ในจ านวน โปรแกรม คอมพิวเตอร์และ
ระบบสื่อสารทั้งหมด รวม 14 ชนิด  นั้น กลุ่มตัวอย่าง เคยศึกษาหรือผ่านการอบรมการใช้งาน
โปรแกรม  Microsoft Word มากที่สุด  คิดเป็น ร้อยละ 80.00 รองลงมาได้แก่ PowerPoint 

(ร้อยละ 73.33) Microsoft Excel (ร้อยละ 66.67) Photoshop, Internet, e-mail (ร้อยละ 
46.67) Dreamweaver, Windows Live Messenger, SPSS (ร้อยละ 26.67) Flash 
(ร้อยละ 20.00) Antivirus, Authorware, MediaPlayer และ Moodles (ร้อยละ 6.67) 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาโปรแกรมด้วยตนเองสูงที่สุด รองลงมาเป็น การศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์  ที่ท างาน และหน่วยงานของรัฐ ตามล าดับ ใช้เวลาศึกษา ต่ าสุด 1 วัน
สูงสุด 1 เทอม (หรือภาคการศึกษา) 
 
  สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลทั่วไปของครูระดับมัธยมศึกษา
จ านวน 15 คนของโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 แห่ง รวม 3 ด้าน ที่เก็บรวบรวมได้จากเครื่องมือวิจัยชุดท่ี 1 
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างครู คือ (1) ได้ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเด็นสถานภาพส่วนบุคคลทั่วไป แสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุน้อยสุดอยู่ใน
ระหว่าง       21-29 ปี อายุสูงสุดอยู่ในระหว่าง 50-59 ปี กลุ่มตัวอย่างกว่าครึ่งหนึ่ง มีวุฒิการศึกษา



ระดับ      ปริญญาโท และรองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี ประสบการณ์การสอนสูงสุดอยู่ใน
ระยะเวลา        การท างาน 3 ช่วง เท่าๆ กัน คือ 11-15 ปี ขึ้นไป 6-10 ปี และ 3-5 ปี กลุ่มตัวอย่าง
เป็นครูที่สอนมากสุด 2 วิชาได้แก่ สังคมศึกษา และกิจกรรมแนะแนว รองลงมาเป็น ภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทย นอกนั้นสอนวิชาอ่ืนๆ  รายละหนึ่งวิชา  (2) ได้ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลประเด็น
สถานภาพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเองทุกคน 
โดยนิยมใช้คอมพิวเตอร์         แบบโน้ตบุ๊คหรือแล็ปท็อปมากกว่าแบบต้ังโต๊ะถึงหนึ่งเท่าตัว ส่วน
ใหญ่มีประสบการณ์                  ใช้คอมพิวเตอร์นาน 5  ปี  ขึ้นไปใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านเป็นประจ า
ทุกวัน วันละประมาณ 1- 3 ชั่วโมง      ที่โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ให้กลุ่มตัวอย่างใช้ทุกคน ส าหรับใช้
งานทั่วไปและในการสอน               โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นประจ าทุกวัน ใช้แต่ละครั้งนานไม่เกิน 1 
ชั่วโมง ถึง 3 ชั่วโมง ส าหรับการใช้อินเทอร์เน็ตของครูส่วนใหญ่จะใช้     ที่โรงเรียนมากกว่าที่บ้าน
เล็กน้อย ใช้เฉลี่ยวันละ 3-5 ชั่วโมง และ (3) ได้ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นสถานภาพ
การศึกษาอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างรู้จักโปรแกรม 
Microsoft Word มากที่สุด (ร้อยละ 80.00) รองลงมาได้แก่ Microsoft PowerPoint (ร้อยละ 
73.33) และ Microsoft Excel (ร้อยละ 66.67)        รู้จักรองลงมาเกี่ยวกับระบบสื่อสารและเว็บไซต์ 
โปรแกรมที่รู้จักน้อยสุดเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับ           สื่อมัลติมีเดีย และการผลิตสื่อการสอน  ส่วน
ใหญ่กลุ่มตัวอย่างศึกษาโปรแกรมด้วยตนเองสูงสุด รองลงมาเป็นการศึกษาจากมหาวิทยาลัย และ
โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ โดยใช้เวลาศึกษาต่ าสุด      1 วันสูงสุด 1 ภาคการศึกษา 

 
จากข้อมูลที่สรุปข้างต้นแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างครูของโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 แห่ง  

มีประสบการณ์การสอนและการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานพอควร และทุกคนมีความคุ้นเคยกับ
คอมพิวเตอร์เพราะมีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองทุกคน ใช้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน มีการใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นประจ าสม่ าเสมอ โดยไม่สัมพันธ์กับเพศ อายุ วุฒิการศึกษา และวิชาที่สอน 
นอกจากน้ีครูส่วนใหญ่รู้จักและมีความคุ้นเคยกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นอย่างดี  เช่น 
การพิมพ์เอกสาร การน าเสนอ และการท าตารางค านวณอย่างง่าย (ได้แก่ Microsoft Word, 
Microsoft PowerPoint และ Microsoft Excel ตามล าดับ) แต่ยังไม่ค่อยรู้จักด้านสื่อและการผลิต
สื่อการสอนเท่าใด   ครูส่วนใหญ่ไม่ได้รับการอบรมที่สมบูรณ์แบบ เพราะส่วนใหญ่ศึกษาด้วยตนเอง 
และใช้เวลาไม่มากในการศึกษาหรือเข้ารับการอบรม  
 
4.2   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจใน

เทคโนโลยีสารสนเทศของครูระดับมัธยม ที่เกี่ยวกับการรู้ รวม 4 ด้าน 



 
ผลการวิเคราะห์ที่เก็บรวบรวมได้จากเครื่องมือวิจัยชุดท่ี 2 แบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสร้าง (Structured Interview) จากกลุ่มตัวอย่างครู จ านวน 15 คน ของโรงเรียนสาธิต รวม 3 
แห่ง เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ได้แก่ (1) ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (2) ด้านการติดต่อสื่อสารทาง Electronic Mail (e-mail) (3) ด้านสังคม 
จริยธรรม สิทธิส่วนบุคคล และลิขสิทธิ์ (4) ด้านศักยภาพของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอ่ืนที่
เกี่ยวข้องโดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้  

 

4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับความรู้
ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม  4  ด้านของ กลุ่มตัวอย่าง ครู
ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิต รวม 3 แห่ง มีดังนี ้
 

4.2.1.1 ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่  (9 ใน 15 )ให้ ความหมาย ของ ค าว่า 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แต่ยัง ไม่ครบถ้วน  มีความ คิดเห็นว่า  
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นนวัตกรรมใหม่ ส าหรับติดต่อสื่ อสาร 
หรือเคร่ืองมือสื่อสารที่ใช้ช่วยท างานหรือสร้างสื่อการสอน หรือ
เป็นข้อมูลที่ใช้ ติดต่อสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว กลุ่มตัวอย่าง
สามารถยกตัวอย่างได้ ส าหรับตัวอย่างข้อมูลสารสนเทศ ที่กลุ่ม
ตัวอย่างยก ขึ้นมาเหมือนกัน ได้แก่ อินเทอร์เน็ต อีเมล เว็บไซต์ 
ข้อมูลข่าวสา ร และบทความ  ตัวอย่างที่ต่างกัน ได้แก่ ข้อมูลที่
น ามาใช้ท างานของครู เช่น ข้อมูลของนักเรียน ผลการเรียน และ
ประวัตินักเรียน กลุ่มตัวอย่างครูส่วนใหญ่ (14 ใน 15) คิดว่าการรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการศึกษาในยุคปัจจุบัน เป็น
อย่างมาก เพราะท าให้มีความคิดกว้างไก ล ความรู้ใหม่ ๆ  ท าสื่อ
การสอน และน ามาช่วยในการสอนให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น
สะดวกและรวดเร็ว กลุ่มตัวอย่างครู  (14  ใน 15) ให้นิยามค าว่า  
อินเทอร์เน็ต เหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ ว่าเป็นเครือข่ายการ
ติดต่อสื่อสาร ไร้พรมแดน ไม่จ ากัดสถานที่และเวลา ใช้รับส่ง



ข้อมูลข่าวสารได้ทั่วโลก  แต่มีครูเพียง 3 คนจาก 15 คนที่
สามารถตอบได้ว่า ใช้บริการ  Browser ของ Internet Explorer ใน
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต นอกนั้นตอบไม่ทราบหรือตอบผิด  
 
ส าหรับวัตถุประสงค์ ในการใช้อินเทอร์เน็ต  กลุ่มตัวอย่างครู จะใช้
ไปในแนวทางเดียวกัน คือ ใช้สืบค้นข้อมูล เพื่อการเรียนการสอน 
และใช้ติดต่อสื่อสาร กลุ่มตัวอย่างครู ทุกคนทราบว่า โรงเรียน    
ของตนมีเว็บไซต์  แต่ส่วนใหญ่ (8 ใน 15) จะจ าชื่อเว็บไซต์ไม่ได้
หรือตอบผิด มี กลุ่มตัวอย่างครู โรงเรียนสาธิต 3 แห่งเดียวที่ตอบ
ถูกทุกคน      ซึ่งสัมพันธ์กับความบ่อยในการใช้อินเทอร์เน็ต คือ 
ใช้ เป็นประจ าทุกวัน ซึ่งต่างกับ กลุ่มตัวอย่างครู ของอีกสอง
โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างครู ทุกคน รู้จักการใช้สื่อเพื่อสื่อสาร ใน
สังคมดิจิทัล เป็นอย่างดี เหมือน ๆ  กันและคละกัน  โดย ใช้  
โทรศัพท์มือถือ  (12 ใน 15) อีเมล (10 ใน 15) คอมพิวเตอร์  (3 ใน 
15) อินเทอร์เน็ต  (12  ใน 15)  กลุ่มตัวอย่างครูส่วนใหญ่  (14 ใน 
15) ติดต่อกันในสังคมออนไลน์  (Social Networking) เหมือนกัน
และคละกันได้แก่ Hotmail Facebook MSN Hi5 ที่แตกต่างกันมี
เล็กน้อย ได้แก่ Multiply Yahoo Sanook กลุ่มตัวอย่างครู ส่วน
ใหญ่ (13 ใน 15) ไม่จ าชื่อเว็บ ไซต์ที่ตนเองใช้ เกี่ยวข้องกั บการ
สอนในชั้นเรียน  แต่จะใช้ Search Engine ช่วยในการค้นหาก่อน  
โดย กลุ่มตัวอย่างครู ทุกคนใช้ Google และ อาศัยค าหลัก  
(Keyword) ที่เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการ ในการสืบค้น มีครูที่ไม่ใช้
เว็บไซตใ์ดเพื่อค้นหาข้อมูลอยู่ 2 คน จึงไม่ใช้ Google  

 

4.2.1.2 ด้านการติดต่อสื่อสารทาง Electronic Mail (e-mail) หรือ อีเมล 

 

กลุ่มตัวอย่างครทูุกคนมีอีเมลใช้ โดยทุกคนใช้อีเมลส่วนตัว และมี
ครูเพียงส่วนน้อย เพียง 4 คนที่ใช้อีเมลที่โรงเรียนให้ กลุ่มตัวอย่าง
ครูประมาณครึ่งหนึ่งใช้อีเมลเป็นประจ าทุกวัน อีกครึ่งหน่ึงจะใช้
ประมาณ 1 ถึง 3 คร้ังต่อสัปดาห์ ซึ่ งทุกคนมีวัตถุประสงค์ในการ



ใช้เหมือนกัน คือใช้ติดต่อสื่อสาร ใช้ในการท างาน ส่งงาน
ระหว่างกัน มีบางคนที่ใช้เพื่อความบันเทิงและใช้ซื้อของทาง
อีเมลเพิ่มขึ้นมา  
 
ส าหรับสิ่งที่พึงระวังในการใช้อีเมล กลุ่มตัวอย่างครูทุกคนมีความ
ระมัดระวังและเข้าใจดีเกี่ยวกับอีเมลขยะ อีเมลที่ส่งมาจากบุคคลที่
ไม่รู้จัก การส่งต่ออีเมลต่าง ๆ การระวังภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์ 
และการระวังรักษาข้อมูลส่วนตัวไม่ให้บุคคลอ่ืนล่วงรู้  

 

4.2.1.3 ด้านสังคม จริยธรรม สิทธิส่วนบุคคล และลิขสิทธิ์  
 

กลุ่มตัวอย่างครู ทุกคน คิดว่าข้อมูลในเว็บไซต์ต่าง ๆ มีความ
น่าเชื่อถือ เพียงบางส่วนเท่านั้นไม่เต็มร้อย เปอร์เซ็นต์  อย่างมาก 
80 เปอร์เซ็นต์ เพราะต้องดูว่าผู้ใดสร้างเว็บไซต์น้ัน ถ้าเป็นบุคคล
หรือองค์กรที่ น่าเชื่อถือสร้างและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป ข้อมูลก็จะ
น่าเชื่อถือกว่าบางเว็บไซต์ แต่เมื่อน าข้อมูล จากเว็บไซต์ มาใช้  
กลุ่มตัวอย่างครู มีความเห็นที่แตกต่างกัน ครึ่งหน่ึงคิดว่าถือเป็น
การแอบอ้างข้อมูลของคนอ่ืนมาใช้  แต่มีวิธีการแก้ไขหรือป้องกัน
การกระท าผิด  คือ   ควรอ้างอิงแหล่งที่มาก็จะไม่รู้สึกผิด             
อีกครึ่งหนึ่งคิดว่าไม่เป็นการแอบอ้างเพราะเป็นข้อมูลที่เปิดเผย 
เป็นสาธารณะน่าจะน าไปใช้ได้ แต่ก็ควรอ้างอิงเพื่อให้เกียรติ หรือ
หากเว็บไซต์ที่ ไม่ต้องการให้ผู้อ่ืนน า ข้อมูลไปใช้ควรจะจ ากัด การ
ใช้ให้อ่านได้เพียงอย่างเดียว ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างครู  (14 ใน 15) 
เมื่อได้รับข้อมูลสารสนเทศรูปแบบใดก็ตาม  จะพิจารณาก่อนส่ง
ต่อให้ผู้อื่น เพราะถ้าข้อมูลไม่ละเมิดผู้อ่ืน ไม่ผิดกฎหมาย ศีลธรรม 
ข้อมูลเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นก็จะส่งต่อ  

 

กลุ่มตัวอย่างครู ทุกคน คิดว่าการแสดงความเห็นในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ทุกคนมีเสรีภาพท าได้  เพราะเป็น
การแสดงอิสรภาพทางความคิด  แต่ควรอยู่ในขอบเขต ควรใช้
ถ้อยค าที่สุภาพ ไม่ท าให้ผู้อ่ื นเดือดร้อนเสียหาย ต้องรับผิดชอบ  



ในสิ่งที่น าเสนอ ส่วน ความคิดเห็น เกี่ยวกับ  ‘การไม่เคารพสิทธิ
ส่วนบุคคล ’ กลุ่มตัวอย่างครู ทุกคนตระหนักดีในเร่ืองนี้ และ         
มีความคิดเห็นว่า เป็นการใช้ข้อความเท็จ พาดพิง โจมตี และ     
โน้มน้าวผู้อ่ืน ข้อความที่ท าให้ผู้อื่นเดือด ร้อน การน ารูปภาพหรือ
คลิปวีดิโอไปเผยแพร่โดยท าให้ผู้อื่นเสียหาย ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างครู  
ส่วนใหญ ่( 11 ใน 15) ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสิทธิ
ความเป็นเจ้าของสารสนเทศ  บางคน  (4 ใน 15) พอมีความรู้       
ใน เร่ือ งสิทธิคุ้มครองผู้บริโภค  ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ บ้ า ง             
กลุ่มตัวอย่างครู ทุกคนคิดว่า  คนที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในสารสนเทศ     
ที่มีเจ้าของถูกต้อ งตามกฎหมายควรถูกด าเนินคดี  เพื่อเป็น
เยี่ยงอย่างไม่ให้ กระท าผิดอีก แต่ลงโทษหนักเบาควรขึ้น อยู่กับ
ความผิด  ถ้าท าเพื่อการค้าแสวงก าไร ได้ผลประโยชน์ ถือว่า          
เอาเปรียบผู้อ่ืนควรถูกลงโทษ 

 

4.2.1.4 ด้านศักยภาพของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

กลุ่มตัวอย่างครู ทุกคน ใช้คอมพิวเตอร์ในการเตรียมการเรียน     
การสอน ใช้เตรียมเอกสารประกอบการสอน  และในการศึกษา    
หาความรู้ไปใช้ประกอบการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่ม ตัวอย่างครู เกื อบทุกคน  (13 ใน 15 ) ได้ หาจากเว็บไซต์  
Google ก่อนเหมือนกัน มี 2 คนที่ไม่ใช้ กลุ่มตัวอย่างครูส่วนใหญ่ 
(13 ใน 15) ไม่รู้จัก  ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) หรือ 
AI โดยกล่าวถึงความหมายของ ปัญญาประดิษฐ์  แตกต่างกัน 
ได้แก่ หมายถึง สิ่งสร้างสรรค์จากภูมิปัญญา  การประดิษฐ์สิ่งใหม่ 
สมองกลเสมือนจริง และการประดิษฐ์ซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ ขึ้นมาใช้
ควบคุมอุปกรณ์ให้ท างานได้ กลุ่มตัวอย่างครู ส่วนใหญ่  (13 ใน 
15) รู้จักหรือเคยได้ยิน ค าว่า  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์                 
(e-Database) แต่ไม่ทราบความหมาย บางคน (3 ใน 15) ตอบว่า 
หมายถึง ฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ต ฐานข้อมูล เกี่ยวกับการจัดการ
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์และผู้ใช้  และการเก็บข้อมูลไว้



สามารถค้นหาได้สะดวกรวดเร็ว  กลุ่มตัวอย่างครู ส่วนใหญ่       
(13 ใน  15) สามารถบอกถึงความหมายของ e-Learning 
เหมือนกันว่า  หมายถึง ระบบการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์ 
ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือผ่านระบบสารสนเทศ ผู้เรียนไม่ต้อง        
ไปเรียนที่ห้องเรียน และส่วนใหญ่ (11 ใน 15) คิดว่า คนเราเรียนรู้
ด้วยตัวเองแบบ e-Learning จะสัมฤทธิ์ผล  แต่ขึ้นอยู่กับ           
ความอดทน ความรับผิดชอบ ความใส่ใจของผู้เรียน  กลุ่มตัวอย่าง
ครู ทุกคน ให้ความ คิด เห็นพ้องกัน ว่าข้อมูลที่ค้นหาได้จาก
อินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ มาก กับการท างาน ในด้าน เป็น
แหล่งข้อมูลที่ใหม่ หลากหลาย ทันสมัย เข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว 
ประยุกต์กับการเรียนการสอนได้ดี และช่วยให้ท างานได้เร็วขึ้น 

 

ผู้วิจัยสามารถน าข้อมูลที่เป็นเนื้อหาเชิงคุณภาพและค่าความถี่เชิงปริมาณ มาหา ข้อสรุป 
ดังนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้  แสดงให้เห็นว่า  กลุ่มตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษาจ านวน
รวม 15 คน ของโรงเรียนสาธิต ทั้ง 3 แห่ง ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม 4 ด้าน  ได้แก่ ด้านความรู้ทั่ วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ด้านการ
ติดต่อสื่อสารทาง  e-mail ด้านสังคม จริยธรรม  สิทธิส่วนบุคคล และลิขสิทธิ์    และ  ด้านศักยภาพ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  อยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก โดยมีกลุ่มตัวอย่างครูส่วนใหญ่
อยู่ในระดับดีมาก  
 

4.3 ผลก ารวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติของครูระดับมัธยมที่มีต่อเทคโนโลยี  
สารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ รวม 4 ด้าน  
 

ผลการวิเคราะห์ท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลได้จากเครื่องมือวิจัยชุดที่ 4 แบบประเมินกลุ่ม
ตัวอย่างครู เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ  ได้แก่ 1) ระดับความพึงพอใจในการใช้
คอมพิวเตอร์ 2) ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์  3) ปัญหาหรืออุปสรรค
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญและต้องการแก้ไขมากท่ีสุด  3 อันดับแรก และ 4) บทเรียน หรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต้องการได้รับการอบรม  โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียด
ตามล าดับ ดังนี้ 



4.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติของครูระดับมัธยมที่มีต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ของครูระดับมัธยมของโรงเรียนสาธิต 1 

ได้แก ่

 
4.3.1.1  ด้านระดับความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์ 

 
ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินเจตคติของกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียนสาธิต 1 ที่มีต่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ในด้านระดับความพึงพอใจในการใช้
คอมพิวเตอร์ 

ประเด็นเกี่ยวกับ 

ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ร.ร.สาธิต 
1 ค่า 

เฉลี่ย 
เห็นด้วย 

มาก
ทีสุ่ด 

เห็นด้วย 

มาก 

เห็นด้วย 

ปาน
กลาง 

เห็นด้วย 

น้อย 

เห็นด้วย 

น้อย
ที่สุด 

รู้สึกมั่นใจในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ไม่
จ ากัดสถานที่ 

2 3 - - - 4.40 

รู้สึกล าบากใจเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ - - 2 1 2 2.00 

คิดว่าคอมพิวเตอร์มีส่วนท าประโยชน์
ให้กับการท างานด้านการสอน 

4 - 1 - - 4.60 

พอใจที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน
ที่โรงเรียนและในชีวิตประจ าวัน 

3 1 1 - - 4.40 

พอใจในศักยภาพที่คอมพิวเตอร์ให้ 
ในด้านความเป็นส่วนตัว   

- 1 3 1 - 3.00 

พอใจในความปลอดภัย เมื่อ Log-in 
ด้วยชื่อและรหัสผ่านของตนเอง ไม่ใช้
ของผู้อ่ืนและไม่ให้ผู้อื่นใช้ของท่าน 

- 3 1 - 1 3.20 

เห็นด้วยท่ีคนควรรับผิดชอบต่อการใช้
คอมพิวเตอร์หากเกิดผิดพลาด โดยที่
คอมพิวเตอร์ไม่ต้องรับผิดชอบ 

2 1 2 - - 4.00 



ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินเจตคติของกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียนสาธิต 1 ที่มีต่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ในด้านระดับความพึงพอใจในการใช้
คอมพิวเตอร์ (ต่อ) 

ประเด็นเกี่ยวกับ 

ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ร.ร.สาธิต 1 

ค่า 

เฉลี่ย 
เห็นด้วย 

มาก
ทีสุ่ด 

เห็นด้วย 

มาก 

เห็นด้วย 

ปาน
กลาง 

เห็นด้วย 

น้อย 

เห็นด้วย 

น้อย
ที่สุด 

นึกถึงคอมพิวเตอร์ก่อนเสมอเมื่อมี
ความต้องการติดต่อสื่อสาร  

2 1 2 - - 4.00 

มั่นใจในตนเองเมื่อใช้คอมพิวเตอร์
หน้าชั้นเรียน หรือต่อหน้าผู้อ่ืน 

- 1 4 - - 3.20 

รวม 10  ข้อ กลุ่มตัวอย่าง 5 คน 17 12 16 2 3 3.76 

  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่า ครูโรงเรียน
สาธิต 1 มีความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับมากที่สุด 2 รายการ ได้แก่ เห็นด้วยมาก
ที่สุดท่ีนึกถึงคอมพิวเตอร์ก่อนเสมอเมื่อต้องการหาข้อมูล  (ค่าเฉลี่ย 4.80)  คอมพิวเตอร์มีส่วนท า
ประโยชน์ให้กับการท างานด้านการสอน (ค่าเฉลี่ย 4.60)   ในระดับมาก จ านวน 4 รายการได้แก่ 
รู้สึกมั่นใจในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ไม่จ ากัดสถานที่ และใช้คอมพิวเตอร์ท างานที่โรงเรียนและใน
ชวีิตประจ าวัน(ค่าเฉลี่ย 4.40 เท่ากัน) คนควรรับผิดชอบต่อการใช้คอมพิวเตอร์หากเกิดข้อผิดพลาด
ในการใช้ และนึกถึงคอมพิวเตอร์ก่อนเสมอเมื่อมีความต้องการติดต่อสื่อสาร  (ค่าเฉลี่ย 4.00 
เท่ากัน) ในระดับปานกลาง จ านวน 3 รายการ ได้แก่ พอใจมากในความปลอดภัย เมื่อ Log-in ด้วย
ชื่อและรหัสผ่านของตนเอง และมั่นใจในตนเองเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ต่อหน้าผู้อ่ืน (ค่าเฉลี่ย 3.20 
เท่ากัน) คอมพิวเตอร์ให้ความเป็นส่วนตัว (ค่าเฉลี่ย 3.00) และจ านวน 1 รายการ รู้สึกล าบากใจใน
ระดับน้อยเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 2.00) โดยใช้การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จาก
บทท่ี 3 ตารางที่ 3.1 และค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 3.76 อยู่ในระดับมาก 

 
 
 
 
 



4.3.1.2  ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์  
 
ตารางที่ 4.6  แสดงค่าเฉลี่ยจากการประเมินเจตคติของกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียนสาธิต 1 ที่มีต่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ในด้านปัญหาหรืออุปสรรคที่พบใน
ระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์  

ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในระหว่าง
การใช้คอมพิวเตอร์ 

ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ร.ร. สาธิต
1 ค่า 

เฉลี่ย 
เห็นด้วย 

มาก
ทีสุ่ด 

เห็นด้วย 

มาก 

เห็นด้วย 

ปาน
กลาง 

เห็นด้วย 

น้อย 

เห็นด้วย 

น้อย
ที่สุด 

พบปัญหาเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ 1 1 3  - -  3.60 

ปัญหาเกิดจากการใช้งานของตัวเอง  1   2 1 1 2.80 

ปัญหาเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(ฮาร์ดแวร์) 

- 1 3 1 - 3.00 

ปัญหาเกิดจากโปรแกรม (ซอฟต์แวร์) - 1 3 1 - 3.00 

ปัญหาเกิดจากระบบการสื่อสารหรือ
ด้านเทคนิค 

- 2 1 2 - 3.00 

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น รู้สึกกลัวและกังวล 1 1 - 3 - 3.00 

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น หาทางแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 

- - 2 2 - 2.20 

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น หาผู้เชี่ยวชาญหรือ
ช่างมาช่วยแก้ไข 

3 1 1 - - 4.40 

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ให้เพื่อนหรือคนที่
อยู่ใกล้ตัวมาช่วยแก้ไข 

1 4 - - - 4.20 

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ไม่ทราบสาเหตุ 1 3 1 - - 4.00 

คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ขาดการดูแล 
บ ารุงรักษา 

- 1 4 - - 3.20 

พบการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ 3 2 - - - 4.60 

พบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้า  2 2 1 - - 4.20 



 

 
ตารางที่ 4.6  แสดงค่าเฉลี่ยจากการประเมินเจตคติของกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียนสาธิต 1 ที่มีต่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ในด้านปัญหาหรืออุปสรรคที่พบใน
ระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์ (ต่อ) 

ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในระหว่าง
การใช้คอมพิวเตอร์ 

ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ร.ร. สาธิต
1 ค่า 

เฉลี่ย 
เห็นด้วย 

มาก
ทีสุ่ด 

เห็นด้วย 

มาก 

เห็นด้วย 

ปาน
กลาง 

เห็นด้วย 

น้อย 

เห็นด้วย 

น้อย
ที่สุด 

พบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่
เสถียร 

1 1 3 - - 3.60 

คอมพิวเตอร์ที่มี ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้งาน 

1 3 - 1 - 3.80 

พบผู้อ่ืนใช้คอมพิวเตอร์ผิด
วัตถุประสงค์ในการสอน 

1 1 - 1 2 2.60 

  รวม 16 ข้อ กลุ่มตัวอย่าง 5 คน 16 24 24 12 4 3.45 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง 
มีความเห็นด้วยมากที่สุด 1 รายการ ได้แก่ ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเป็นการติดไวรัสของ
คอมพิวเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 4.60) เห็นด้วยมาก 7 รายการ ได้แก่ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นต้องหาช่างมาช่วย
แก้ไข (ค่าเฉลี่ย 4.40) หาเพื่อนมาช่วยและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้า (ค่าเฉลี่ย 4.20 เท่ากัน) ไม่
ทราบสาเหตุของปัญหา (ค่าเฉลี่ย 4.00) คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 3.80) การ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต      ไม่เสถียร พบปัญหาเมื่อใช้คอมพิวเตอร์บ่อยมาก (ค่าเฉลี่ย 3.60 เท่ากัน) 
เห็นด้วยปานกลาง 7 รายการ ได้แก่ ขาดการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 3.20) ปัญหาท่ีเกิด
บ่อยปานกลาง ได้แก่ ปัญหาเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์  (ฮาร์ดแวร์) เกิดจากโปรแกรม (ซอฟต์แวร์)     
เกิดจากระบบการสื่อสารหรือด้านเทคนิค เมื่อเกิดปัญหาขึ้น รู้สึกกลัวและกังวล (ค่าเฉลี่ย 3.00 
เท่ากัน) ปัญหาเกิดจากการใช้งานของตัวเอง (ค่าเฉลี่ย 2.80) ผู้อื่นใช้คอมพิวเตอร์ผิดวัตถุประสงค์   
ในการสอน (ค่าเฉลี่ย 2.60) และเห็นด้วยน้อย เมื่อเกิดปัญหาขึ้นหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเองน้อย 



(ค่าเฉลี่ย 2.20)  โดยใช้                 การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย  บทท่ี 3 ตารางที่ 3.1 
ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด เท่ากับ 3.45 หมายถึง           กลุ่มตัวอย่างพบปัญหาหรืออุปสรรคในระหว่าง
การใชค้อมพิวเตอร์อยู่ในระดับปานกลาง 
 

4.3.1.3 ปัญหาหรืออุป สรรคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญและ
ต้องการแก้ไขมากที่สุด สรุปจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ครู โรงเรียนสาธิต1   3 อันดับแรก ได้แก่ 

อันดับหน่ึง  จ านวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอใช้งาน 
อินเทอร์เน็ตช้า คอมพิวเตอร์ติดไวรัส 

อันดับสอง  เคร่ืองขัดข้องขาดการดูแล ต้องการ มีช่าง      
มาบ ารุงรักษาเป็นประจ า 

 อันดับสาม  การใช้งานผิดวัตถุประสงค์ในการสอน 

 

4.3.1.4 บทเรียนหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต้องการได้รับการ
อบรมสรุปจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียนสาธิต 
1 ได้แก่  ต้องการให้อบรมเร่ืองใหม่ ๆ เกี่ยวกับโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ / การผลิตสื่ อการเรียนการสอน /  SPSS/ 

Microsoft PowerPoint/ Internet 
 

4.3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติของครูระดับมัธยมที่มีต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์  ของครูระดับมัธยมของโรงเรียน     
สาธิต 2 มีดังนี ้

 

4.3.2.1 ระดับความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางที่ 4.7  แสดงค่าเฉลี่ยจากการประเมินเจตคติของกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียนสาธิต 2 ที่มีต่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ในด้านระดับความพึงพอใจในการใช้
คอมพิวเตอร์ 

ประเด็นเกี่ยวกับ 

ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ร.ร.สาธิต 
2 ค่า 

เฉลี่ย 
เห็นด้วย 

มาก
ทีสุ่ด 

เห็นด้วย 

มาก 

เห็นด้วย 

ปาน
กลาง 

เห็นด้วย 

น้อย 

เห็นด้วย 

น้อย
ที่สุด 

รู้สึกมั่นใจในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ไม่
จ ากัดสถานที่ 

3 1 1 - - 4.40 

รู้สึกล าบากใจเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ - 1 - 1 3 1.80 

คิดว่าคอมพิวเตอร์มีส่วนท าประโยชน์
ให้กับการท างานด้านการสอน 

5 - - - - 5.00 

พอใจที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน
ที่โรงเรียนและในชีวิตประจ าวัน 

5 - - - - 5.00 

พอใจในศักยภาพที่คอมพิวเตอร์ให้ 
ในด้านความเป็นส่วนตัว   

5 - - - - 5.00 

พอใจในความปลอดภัย เมื่อ Log-in 
ด้วยชื่อและรหัสผ่านของตนเอง ไม่ใช้
ของผู้อ่ืนและไม่ให้ผู้อื่นใช้ 

3 - - 2 - 3.80 

เห็นด้วยท่ีคนควรรับผิดชอบต่อการใช้
คอมพิวเตอร์หากเกิดผิดพลาด โดยที่
คอมพิวเตอร์ไม่ต้องรับผิดชอบ 

1 2 2 - - 3.80 

นึกถึงคอมพิวเตอร์ก่อนเสมอ เมื่อมี
ความต้องการหาข้อมูล 

4 1 - - - 4.80 

นึกถึงคอมพิวเตอร์ก่อนเสมอเมื่อมี
ความต้องการติดต่อสื่อสาร  

2 2 1 - - 4.20 

มั่นใจในตนเองเมื่อใช้คอมพิวเตอร์
หน้าชั้นเรียน หรือต่อหน้าผู้อ่ืน 

2 3 - - - 4.40 



     รวม 10  ข้อ กลุ่มตัวอย่าง 5 คน 30 10 4 3 3 4.22 

  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง 
มีความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับมากที่สุด 4 รายการ ได้แก่ ใช้คอมพิวเตอร์ท างานที่
โรงเรียนและในชวีิตประจ าวัน (ค่าเฉลี่ย 5.00)  คอมพิวเตอร์มีส่วนท าประโยชน์ให้กับการท างาน
ด้านการสอน (ค่าเฉลี่ย 5.00)  พอใจมากที่สุดในศักยภาพที่คอมพิวเตอร์ให้ ในด้านความเป็น
ส่วนตัว (ค่าเฉลี่ย 5.00)   เห็นด้วยมากที่สุดท่ีนึกถึงคอมพิวเตอร์ก่อนเสมอเมื่อต้องการหาข้อมูล 
(ค่าเฉลี่ย 4.80) ในระดับมาก จ านวน 5  รายการได้แก่ รู้สึกมั่นใจในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ไม่จ ากัด
สถานที ่(ค่าเฉลี่ย 4.40)  มั่นใจในตนเองเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ต่อหน้าผู้อ่ืน  (ค่าเฉลี่ย 4.40) คนควร
รับผิดชอบต่อการใช้คอมพิวเตอร์หากเกิดข้อผิดพลาดในการใช้ (ค่าเฉลี่ย 3.80)    นึกถึง
คอมพิวเตอร์ก่อนเสมอเมื่อมีความต้องการติดต่อสื่อสาร  (ค่าเฉลี่ย 3.80) พอใจมากในความ
ปลอดภัย เมื่อ Log-in ด้วยชื่อและรหัสผ่านของตนเอง (ค่าเฉลี่ย 3.80) และจ านวน 1 รายการ รู้สึก
ล าบากใจในระดับน้อยเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 1.80) โดยใช้การแปลความหมายค่าคะแนน
เฉลี่ยที่ได้จากบทท่ี 3 ตารางที่ 3.1 และค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.22 อยู่ในระดับพอใจมาก 
 

 4.3.2.2  ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์  
 
ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยจากการประเมินเจตคติของกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียนสาธิต 2 ที่มีต่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ในด้านปัญหาหรืออุปสรรคที่พบใน
ระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์  

ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในระหว่าง
การใช้คอมพิวเตอร์ 

ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ร.ร.สาธิต 
2 ค่า 

เฉลี่ย 
เห็นด้วย 

มาก
ที่สุด 

เห็นด้วย 

มาก 

เห็นด้วย 

ปาน
กลาง 

เห็นด้วย 

น้อย 

เห็นด้วย 

น้อย
ที่สุด 

พบปัญหาเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ 1 2 1 1 1 3.20 

ปัญหาเกิดจากการใช้งานของตัวเอง  - 1 2 1 1 2.60 

ปัญหาเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(ฮาร์ดแวร์) 

2 - 2 1 - 3.60 



ปัญหาเกิดจากโปรแกรม (ซอฟต์แวร์) 3 - - 2 - 3.80 

ปัญหาเกิดจากระบบการสื่อสารหรือ
ด้านเทคนิค 

1 1 1 2 - 3.20 

ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ยจากการประเมินเจตคติของกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียนสาธิต 2 ที่มีต่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ในด้านปัญหาหรืออุปสรรคที่พบใน
ระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์ (ต่อ) 

ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในระหว่าง
การใช้คอมพิวเตอร์ 

ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ร.ร.สาธิต 
2 ค่า 

เฉลี่ย 
เห็นด้วย 

มาก
ที่สุด 

เห็นด้วย 

มาก 

เห็นด้วย 

ปาน
กลาง 

เห็นด้วย 

น้อย 

เห็นด้วย 

น้อย
ที่สุด 

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น รู้สึกกลัวและกังวล 1 - 3 - 1 3.00 

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น หาทางแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 

- 1 3 1 - 3.00 

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น หาผู้เชี่ยวชาญหรือ
ช่างมาช่วยแก้ไข 

1 2 1 1 - 3.60 

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ให้เพื่อนหรือคนที่
อยู่ใกล้ตัวมาช่วยแก้ไข 

1 2 2 - - 3.80 

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ไม่ทราบสาเหตุ 2 - 1 1 1 3.20 

คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ขาดการดูแล 
บ ารุงรักษา 

2 1 - 2 - 3.60 

พบการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ 2 2 1 - - 4.20 

พบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้า  - 1 2 2 - 2.80 

พบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่
เสถียร 

- 3 2 - - 3.60 

คอมพิวเตอร์ที่มี ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้งาน 

- 1 1 1 2 2.20 

พบผู้อ่ืนใช้คอมพิวเตอร์ผิด
วัตถุประสงค์ในการสอน 

1 - - 2 2 2.20 



  รวม 16 ข้อ กลุ่มตัวอย่าง 5 คน 17 17 21 17 8 3.23 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง   
มีความเห็นด้วยมาก 7 รายการ ได้แก่ ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยมากเป็นการติดไวรัสของคอมพิวเตอร์ 
(ค่าเฉลี่ย 4.20)  เกิดจากโปรแกรม (ซอฟต์แวร)์ (ค่าเฉลี่ย 3.80)  เมื่อเกิดปัญหาขึ้นต้องหาเพื่อนมา
ช่วยแก้ไข (ค่าเฉลี่ย 3.80) เครื่องคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์) (ค่าเฉลี่ย 3.60) หาช่างมาช่วยแก้ไข 
(ค่าเฉลี่ย 3.60) ขาดการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 3.60) การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 
(ค่าเฉลี่ย 3.60)  เห็นด้วยปานกลาง 7 รายการ ได้แก่ พบปัญหาเมื่อใช้คอมพิวเตอร์บ่อยปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 3.20) ปัญหาเกิดจากระบบการสื่อสารหรือด้านเทคนิค  (ค่าเฉลี่ย 3.20) ไม่ทราบสาเหตุ
ของปัญหา (ค่าเฉลี่ย 3.20) เมื่อเกิดปัญหาขึ้น รู้สึกกลัวและกังวล (ค่าเฉลี่ย 3.00) หาทางแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ย 3.00) การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้า (ค่าเฉลี่ย 2.80)  ปัญหาเกิดจากการใช้งาน
ของตัวเอง (ค่าเฉลี่ย 2.60) เห็นด้วยน้อย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ที่มีไม่เพียงพอใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 2.20) 
พบผู้อื่นใช้คอมพิวเตอร์ผิดวัตถุประสงค์ในการสอน (ค่าเฉลี่ย 2.20) โดยใช้การแปลความหมายค่า
คะแนนเฉลี่ย บทท่ี 3 ตารางที่ 3.1 ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด เท่ากับ 3.23 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างพบ
ปัญหาในการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับปานกลาง  
 

4.3.2.3 ปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ส าคั ญและ
ต้องการแก้ไขมากที่สุด  สรุปจากความคิดเห็นของ กลุ่มตัวอย่างครู
โรงเรียนสาธิต 2 จ านวน 3 อันดับแรก ได้แก่ 

อันดับหน่ึง คอมพิวเตอร์ติดไวรัส/อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 
อันดับสอง  ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์  
 อันดับสาม  ปัญหาด้านซอฟต์แวร์ 
 

4.3.2.4  บทเรียนหรือโปรแกรมคอมพิวเ ตอร์ที่ต้องการได้รับการอบรม
สรุปจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  1) ผลิตสื่อ      
การสอน/ e-Learning 2) Microsoft Excel, SPSS, 

สร้าง Web  และPhotoshop 3) การบ ารุงรักษาเคร่ือง 
(Computer maintenance) 

 



4.3.3   การวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติของครูระดับมัธยมที่มีต่อเทคโ นโลยี
สารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์  ของครูระดับมัธยมของโรงเรียน
สาธิต 3 มีดังนี ้
 
 
 

4.3.3.1 ระดับความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์ 
 

ตารางที่ 4.9  แสดงค่าเฉลี่ยจากการประเมินเจตคติของกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียนสาธิต 3 ที่มีต่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ในด้านระดับความพึงพอใจในการใช้
คอมพิวเตอร์ 

ประเด็นเกี่ยวกับ 

ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ร.ร.สาธิต 
3 ค่า 

เฉลี่ย เห็นด้วย 

มากท่ีสุด 
เห็นด้วย 

มาก 
เห็นด้วย 

ปานกลาง 
เห็นด้วย 

น้อย 
เห็นด้วย 

น้อยท่ีสุด 

รู้สึกมั่นใจในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ไม่
จ ากัดสถานที่ 

2 3 - - - 4.20 

รู้สึกล าบากใจเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ - 1 - 1 3 1.80 

คิดว่าคอมพิวเตอร์มีส่วนท าประโยชน์
ให้กับการท างานด้านการสอน 

4 1 - - - 4.80 

พอใจที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน
ที่โรงเรียนและในชีวิตประจ าวัน 

4 1 - - - 4.80 

พอใจในศักยภาพที่คอมพิวเตอร์ให้ 
ในด้านความเป็นส่วนตัว   

4 1 - - - 4.80 

พอใจในความปลอดภัย เมื่อ Log-in 
ด้วยชื่อและรหัสผ่านของตนเอง ไม่ใช้
ของผู้อ่ืนและไม่ให้ผู้อื่นใช้ของตน 

4 1 - - - 4.80 

เห็นด้วยท่ีคนควรรับผิดชอบต่อการใช้
คอมพิวเตอร์หากเกิดผิดพลาด โดยที่
คอมพิวเตอร์ไม่ต้องรับผิดชอบ 

2 3 - - - 4.20 



นึกถึงคอมพิวเตอร์ก่อนเสมอ เมื่อมี
ความต้องการหาข้อมูล 

3 2 - - - 4.60 

นึกถึงคอมพิวเตอร์ก่อนเสมอเมื่อมี
ความต้องการติดต่อสื่อสาร  

- 2 3 - - 3.40 

มั่นใจในตนเองเมื่อใช้คอมพิวเตอร์
หน้าชั้นเรียน หรือต่อหน้าผู้อ่ืน 

5 - - - - 5.00 

     รวม 10  ข้อ กลุ่มตัวอย่าง 5 คน 28 15 3 1 3 4.28 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง        
มีความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์ในระดับมากที่สุด 6 รายการ ได้แก่ มั่นใจในตนเองเมื่อใช้
คอมพิวเตอร์ต่อหน้าผู้อ่ืน (ค่าเฉลี่ย 5.00) คอมพิวเตอร์มีส่วนท าประโยชน์ด้านการสอน(ค่าเฉลี่ย 
4.80)  ใช้คอมพิวเตอร์ท างานที่โรงเรียนและในชวีิตประจ าวัน (ค่าเฉลี่ย 4.80)  พอใจมากที่สุด        
ในศักยภาพที่คอมพิวเตอร์ให้ ในด้านความเป็นส่วนตัว (ค่าเฉลี่ย 4.80)   ในความปลอดภัย            
เมื่อ Log-in ด้วยชื่อและรหัสผ่านของตนเอง (ค่าเฉลี่ย 4.80) เห็นด้วยมากที่สุดท่ีนึกถึงคอมพิวเตอร์
ก่อนเสมอเมื่อต้องการหาข้อมูล (ค่าเฉลี่ย 4.80) ในระดับมาก จ านวน 2 รายการได้แก่ รู้สึกมั่นใจ    
ในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ไม่จ ากัดสถานที่ (ค่าเฉลี่ย 4.40)  และคนควรรับผิดชอบต่อการใช้
คอมพิวเตอร์หากเกิดข้อผิดพลาดในการใช้ (ค่าเฉลี่ย 4.40) จ านวน 1 รายการ เห็นด้วยปานกลาง       
ท่ีนึกถึงคอมพิวเตอร์ก่อนเสมอเมื่อมีความต้องการติดต่อสื่อสาร  (ค่าเฉลี่ย 3.40) และจ านวน 1 
รายการ รู้สึกล าบากใจในระดับน้อยเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 1.80) โดยใช้การแปลความหมาย
ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากบทท่ี 3 ตารางที่ 3.1 และค่าเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.28 อยู่ในระดับพอใจมาก 
 

 4.3.3.2 ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์  
 

ตารางที่ 4.10  แสดงค่าเฉลี่ยจากการประเมินเจตคติของกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียนสาธิต 3 ที่มีต่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ในด้านปัญหาหรืออุปสรรคที่พบใน
ระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์  

ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในระหว่าง
การใช้คอมพิวเตอร์ 

ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ร.ร.สาธิต 
3 ค่า 

เฉลี่ย 
เห็นด้วย 

มาก
ทีสุ่ด 

เห็นด้วย 

มาก 

เห็นด้วย 

ปาน
กลาง 

เห็นด้วย 

น้อย 

เห็นด้วย 

น้อย
ที่สุด 



พบปัญหาเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ - 2 - 3 - 2.80 

ปัญหาเกิดจากการใช้งานของตัวเอง  - 1 1 3 - 2.60 

ปัญหาเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(ฮาร์ดแวร์) 

- 2 - 3 - 2.80 

ปัญหาเกิดจากโปรแกรม (ซอฟต์แวร์) - 2 - 3 - 2.80 

ปัญหาเกิดจากระบบการสื่อสารหรือ
ด้านเทคนิค 

- 1 1 3 - 2.60 

ตารางที่ 4.10  แสดงค่าเฉลี่ยจากการประเมินเจตคติของกลุ่มตัวอย่างครูโรงเรียนสาธิต 3 ที่มีต่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ในด้านปัญหาหรืออุปสรรคที่พบใน
ระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์ (ต่อ) 

ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในระหว่าง
การใช้คอมพิวเตอร์ 

ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ร.ร.สาธิต 
3 ค่า 

เฉลี่ย 
เห็นด้วย 

มาก
ทีสุ่ด 

เห็นด้วย 

มาก 

เห็นด้วย 

ปาน
กลาง 

เห็นด้วย 

น้อย 

เห็นด้วย 

น้อย
ที่สุด 

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น รู้สึกกลัวและกังวล - - 1 2 2 1.80 

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น หาทางแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 

1 - 3 - 1 3.00 

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น หาผู้เชี่ยวชาญหรือ
ชา่งมาช่วยแก้ไข 

3 1 1 - - 4.40 

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ให้เพื่อนหรือคนที่
อยู่ใกล้ตัวมาช่วยแก้ไข 

3 - 1 1 - 4.00 

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ไม่ทราบสาเหตุ - 1 - 4 - 2.40 

คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ขาดการดูแล 
บ ารุงรักษา 

- 3 - 2 - 3.20 

พบการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ - 3 1 1 - 3.40 

พบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้า  1 - 1 3 - 2.80 

พบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่
เสถียร 

- 2 1 2 - 3.00 



คอมพิวเตอร์ที่มี ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้งาน 

1 - 1 - 3 2.20 

พบผู้อ่ืนใช้คอมพิวเตอร์ผิด
วัตถุประสงค์ในการสอน 

- 1 - 1 3 1.80 

  รวม 16 ข้อ กลุ่มตัวอย่าง 5 คน 9 19 12 31 9 2.85 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากตารางที่ 4.10 แสดงให้เห็นว่า กลุม่ตัวอย่าง 
มีความเห็นด้วยมาก 2 รายการ ได้แก่ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น หาผู้เชี่ยวชาญหรือช่างมาช่วยแก้ไข 
(ค่าเฉลี่ย 4.40) หาเพื่อนมาช่วยแก้ไข (ค่าเฉลี่ย 4.00) กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยปานกลาง 10 
รายการ ได้แก่ ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นการติดไวรัสของคอมพิวเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 3.40)  ขาดการ
บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 3.20) การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร (ค่าเฉลี่ย 3.00)  หาทาง
แก้ปัญหาด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ย 3.00) พบปัญหาเมื่อใช้คอมพิวเตอร์บ่อย (ค่าเฉลี่ย 2.80) ปัญหา 
เกิดจากโปรแกรม (ซอฟต์แวร์) (ค่าเฉลี่ย 2.80)  เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์) (ค่าเฉลี่ย 
2.80)  อินเทอร์เน็ตช้า (ค่าเฉลี่ย 2.80) เกิดจากระบบการสื่อสารหรือด้านเทคนิค  (ค่าเฉลี่ย 2.60) 
และเกิดจากการใช้งาน   ของตัวเอง (ค่าเฉลี่ย 2.60) กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นด้วยน้อย  4 รายการ 
ได้แก่ ไม่ทราบสาเหตุของปัญหา (ค่าเฉลี่ย 2.40) คอมพิวเตอร์ที่มีไม่เพียงพอใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 
2.20) เมื่อเกิดปัญหาขึ้น รู้สึกกลัวและกังวล (ค่าเฉลี่ย 1.80) พบผู้อื่นใช้คอมพิวเตอร์ผิด
วัตถุประสงค์ในการสอน (ค่าเฉลี่ย 1.80)       โดยใช้การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย  บทท่ี 3 
ตารางที่ 3.1 ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด เท่ากับ 2.85 หมายถึง กลุ่มตัวอย่างพบปัญหาหรืออุปสรรคใน
ระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับปานกลาง  
 

4.3.3.3 ปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญและ
ต้องการแก้ไขมากที่สุด สรุปจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง
ครูโรงเรียนสาธิต 3 จ านวน 3 อันดับแรก ได้แก่ 

อันดับหน่ึง คอมพิวเตอร์ติดไวรัส/อินเทอร์เน็ตช้า 
อันดับสอง  เคร่ืองค่อนข้างช้า/ ขัดข้องบ่อย/ขาดการดูแล  
อันดับสาม  การใช้งานของตนเอง/อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 
 

4.3.3.4 บทเรียนหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต้องการได้รับการ
อบรม    สรุปจากคว ามคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  



Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, 

SPSS และ Photoshop    

 

4.3.4      ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติของครูระดับมัธยมที่มีต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์  ของครูระดับมัธยมของโรงเรียน
สาธิต รวม 3 แห่ง 

 
 
 
 

ตารางที่ 4.11  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน เจตคติของ กลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนสาธิต รวมทั้ง 3 แห่ง 

โรงเรียน ประเด็นเกี่ยวกับ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ
คุณภาพ 

จ านวน
คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

2 
คิดว่าคอมพิวเตอร์มีส่วนท าประโยชน์
ใหก้ับงานด้านการสอน 

5.00 ดีมาก 

 
12 

 
40.00 

2 
พอใจที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน
ที่โรงเรียน และในชีวิตประจ าวัน 

5.00 ดีมาก 

2 
พอใจในศักยภาพที่คอมพิวเตอร์ให้ ใน
ด้านความเป็นส่วนตัว   

5.00 ดีมาก 

3 
มั่นใจในตนเองเมื่อใช้คอมพิวเตอร์หน้า
ชั้นเรียน หรือต่อหน้าผู้อ่ืน 

5.00 ดีมาก 

1 
นึกถึงคอมพิวเตอร์ก่อนเสมอ เมื่อมี
ความต้องการหาข้อมูล  

4.80 ดีมาก 

2 
นึกถึงคอมพิวเตอร์ก่อนเสมอ เมื่อมี
ความต้องการหาข้อมูล 

4.80 ดีมาก 

3 
คิดว่าคอมพิวเตอร์มีส่วนท าประโยชน์
ให้กับการท างานด้านการสอน 

4.80 ดีมาก 

3 
พอใจที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน
ที่โรงเรียน และในชีวิตประจ าวัน 

4.80 ดีมาก 

3 พอใจในศักยภาพที่คอมพิวเตอร์ให้ ใน 4.80 ดีมาก 



ด้านความเป็นส่วนตัว 

3 

พอใจในความปลอดภัย เมื่อ Log-in 
ด้วยชื่อและรหัสผ่านตนเอง ไม่ใช้ของ
ผู้อื่นและไม่ให้ผู้อื่นใช้ของตน 

4.80 ดีมาก 

1 
คิดว่าคอมพิวเตอร์มีส่วนท าประโยชน์
ให้กับงานด้านการสอน 

4.60 ดีมาก 

3 

 

นึกถึงคอมพิวเตอร์ก่อนเสมอ เมื่อมี
ความต้องการหาข้อมูล 

4.60 ดีมาก 

ตารางที่ 4.11  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน เจตคติของ กลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนสาธิต รวมทั้ง 3 แห่ง (ต่อ) 

โรงเรียน ประเด็นเกี่ยวกับ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ
คุณภาพ 

จ านวน
คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1 
รู้สึกมั่นใจในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ไม่
จ ากัดสถานที่ 

4.40 ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 

36.67 
 

1 
พอใจที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน
ที่โรงเรียน และในชีวิตประจ าวัน 

4.40 ดี 

2 
รู้สึกมั่นใจในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ไม่
จ ากัดสถานที่  

4.40 ดี 

2 
มั่นใจในตนเองเมื่อใช้คอมพิวเตอร์หน้า
ชั้นเรียน หรือต่อหน้าผู้อ่ืน 

4.40 ดี 

3 
รู้สึกมั่นใจในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ไม่
จ ากัดสถานที่  

4.40 ดี 

3 

เห็นด้วยท่ีว่า คนควรรับผิดชอบต่อการ
ใช้คอมพิวเตอร์หากเกิดข้อผิดพลาด 
โดยที่คอมพิวเตอร์ไม่ต้องรับผิดชอบ 

4.40 ดี 

2 
นึกถึงคอมพิวเตอร์ก่อนเสมอ เมื่อมี
ความต้องการติดต่อสื่อสาร  

4.20 ดี 

1 
 เห็นด้วยท่ีว่า คนควรรับผิดชอบต่อการ
ใช้คอมพิวเตอร์หากเกิดข้อผิดพลาด 

4.00 ดี 



โดยที่คอมพิวเตอร์ไม่ต้องรับผิดชอบ 

1 
นึกถึงคอมพิวเตอร์ก่อนเสมอ เมื่อมี
ความต้องการติดต่อสื่อสาร  

4.00 ดี 

2 
พอใจในความปลอดภัย เมื่อ Log-in 
ด้วยชื่อและรหัสผ่าน ไม่ใช้ของผู้อ่ืนและ
ไม่ให้ผู้อื่นใช้ของตน 

3.80 ดี 

2 

เห็นด้วยท่ีว่า คนควรรับผิดชอบต่อการ
ใช้คอมพิวเตอร์หากเกิดข้อผิดพลาด 
คอมพิวเตอร์ไม่ต้องรับผิดชอบ 

3.80 ดี 

ตารางที่ 4.11  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน เจตคติของ กลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนสาธิต รวมทั้ง 3 แห่ง (ต่อ) 

โรงเรียน ประเด็นเกี่ยวกับ ค่าเฉลี่ย 
ระดับ
คุณภาพ 

จ านวน
คุณภาพ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

3 
นึกถึงคอมพิวเตอร์ก่อนเสมอ เมื่อมี
ความต้องการติดต่อสื่อสาร 

3.40 
ปาน
กลาง 

4 13.33 
1 

พอใจในความปลอดภัย เมื่อ Log-in ด้วย
ชื่อและรหัสผ่านของตนเอง ไม่ใช้ของผู้อ่ืน
และไม่ให้ผู้อื่นใช้ของตน 

3.20 
ปาน
กลาง 

1 
มั่นใจในตนเองเมื่อใช้คอมพิวเตอร์หน้า
ชั้นเรียน หรือต่อหน้าผู้อ่ืน 

3.20 
ปาน
กลาง 

1 
พอใจในศักยภาพที่คอมพิวเตอร์ให้ ใน
ด้านความเป็นส่วนตัว   

3.00 
ปาน
กลาง 

1 รู้สึกล าบากใจเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ 2.00 น้อย 

3 10.00 2 รู้สึกล าบากใจเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ 1.80 น้อย 

3 รู้สึกล าบากใจเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ 1.80 น้อย 

รวม   30 100 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่า  กลุ่มตัวอย่าง

ของโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง มีระดับคุณภาพทั้ง 4 ระดับ รวมจ านวน 30 กลุ่มคุณภาพ (ดีมาก 12/ ดี 11/



ปานกลาง 4/น้อย 3 รวมเป็น 30 กลุ่มคุณภาพ)  มีค่าเฉลี่ย 4.60 -5.00 ในระดับคุณภาพที่ดีมาก คิดเป็น
ร้อยละ 40.00 (12 จาก 30) มีค่าเฉลี่ย 3.80 – 4.60 ในระดับคุณภาพที่ดี คิดเป็นร้อยละ 36.67            
(11 จาก 30) มีค่าเฉลี่ย 3.00 -3.40 ในระดับคุณภาพที่ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 13.33 (4 จาก 30)    
รวมคะแนนที่แสดงเจตคติเชิงบวก เป็นร้อยละ 90.00 (40 + 36.67 + 13.33) แสดงให้เห็นว่า
กลุ่มตัวอย่างครูของโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 แห่ง มีเจตคติเชิงบวกต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการใช้
คอมพิวเตอร์ที่สูงมาก 

 
 

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของครู
ระดับมัธยมศึกษา  
 

ผลการวิเคราะห์จากการท าแบบทดสอบทักษะ 4 ชุด ได้แก่  
1) แบบทดสอบทักษะการพิมพ์เอก สารโดยใช้โปรแกรม Microsoft 

Word  

2) แบบทดสอบทักษะการสร้างตารางโดยใช้โปรแกรม Microsoft 

Excel 

3) แบบทดสอบทักษะการสร้าง ผลงานการน าเสนอ โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft PowerPoint 

4) แบบทดสอบทักษะการบันทึกผลงาน การจัดเก็บ การค้นคืน และการ
พิมพ์ผลงานที่ท า 
 

โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 
 

4.4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
เบื้องต้นของครูระดับมัธยมของโรงเรียนสาธิต 1 

 

4.4.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบทดสอบทั กษะการพิมพ์
เอกสาร โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 

 

ตารางที่ 4.12 แสดงระดับคะแนนที่ ได้จากแบบทดสอบทักษะการพิมพ์เอกสาร โดยใช้โปรแกรม  

Microsoft Word ของกลุ่มตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิต 1  



แบบทดสอบทักษะการพิมพ์เอกสาร  
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนนกลุ่มตัวอย่าง 

1.1  1.2 1.3 1.4 1.5 

จัดหน้ากระดาษ (Page Setup) 10 8 9 7 5 5 

แบบตัวอักษร (Font) 5 5 5 5 5 5 

ขีดเส้นใต้ (Underline) 5 5 5 5 5 5 

ตัวหนา (Bold) 5 5 5 5 5 5 

ตารางที่ 4.12 แสดงระดับคะแนนที่ ได้จากแบบทดสอบทักษะการพิมพ์เอกสาร โด ยใช้โปรแกรม  

Microsoft Word ของกลุ่มตัวอย่าง ครูระดับมัธยมศึกษาของ โรงเรียนสาธิต 1 

(ต่อ) 
แบบทดสอบทักษะการพิมพ์เอกสาร  
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนนกลุ่มตัวอย่าง 

1.1  1.2 1.3 1.4 1.5 

ล าดับเลข (Numbering) 10 10 10 10 10 6 

หัวกระดาษ (Header) 5 0 0 0 0 0 

เชิงอรรถ (Footnote) 10 2 2 2 0 0 

เลขหน้า (Page Number) 10 0 0 0 10 10 

จัดตัวอักษร (Text Alignment) 10 8 8 7 8 5 

ตาราง (Table) 10 10 10 10 10 10 

จัดตาราง (Table Setup ) 10 7 7 7 8 5 

การพิมพ์ (Typing) 10 9 8 7 10 8 

                 ร้อยละ     100 69 69 65 77 64 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากตารางที่ 4.12 แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม

ตัวอย่างจ านวน  2 คน มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์เอกสารทั่วไป โดยใช้ โปรแกรม 
Microsoft Word ได้คะแนนอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ ถึงดี มีครูจ านวน 1 คนอยู่ในระดับ ดี (ร้อยละ 77) 
และครูจ านวน 4 คน อยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 64 - 69) โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนและระดับ



คุณภาพ   การใช้งานโปรแกรมการพิมพ์งานเอกสารท่ัวไป โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word จาก
บทท่ี 3 ตารางที่ 3.2 

 

4.4.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบทดสอบทักษะการสร้าง
ตาราง  และการค านวณ อย่างง่าย  โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel 

 
 
 
ตารางที่ 4.13  แสดงระดับคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบทักษะการสร้างตาราง โดยใช้โปรแกรม 

Microsoft Excel ของกลุ่มตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิต 1 

แบบทดสอบทักษะการสร้างตาราง  
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนนกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

จัดตาราง (Table Setup ) 15 0 0 15 10 0 

ล าดับเลข (Numbering) 10 0 0 10 8 0 

รวมช่องตาราง (Merge) 10 0 0 10 0 0 

จัดตัวอักษร (Text Alignment) 10 0 0 10 5 0 

เรียงตัวอักษร (Sort) 15 0 0 15 0 0 

บวกเลข (Sum) 15 0 0 15 0 0 

หาค่าเฉลี่ย (Average) 15 0 0 15 0 0 

การพิมพ์ (Typing) 10 0 0 10 7 0 

รวม  100 0 0 100 30 0 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากตารางที่ 4.13 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ขาดทักษะในการสร้างตารางและค านวณอย่างง่าย โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel มี
ครูเพียง 1 คนเท่านั้นที่มีความสามารถในการท าแบบทดสอบได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องตามที่
ก าหนด ได้คะแนนอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 100) ครูที่เหลือจ านวน 4 คน อยู่ในระดับควรปรับปรุง 



(ร้อยละ 30 และ 0) โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนและระดับคุณภาพ ที่ประเมินจากแบบทดสอบ
ทักษะ          การค านวณอย่างง่าย โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel จากบทที่ 3 ตารางที่ 3.3 
 

4.4.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบทดสอบทักษะการสร้าง
ผลงานการน าเสนอ  โดยใช้โปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 
 
 
 
 

ตารางที่ 4.14  แสดงระดับคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบทักษะการสร้างผลงานการน าเสนอ โดยใช้
โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของกลุ่มตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนสาธิต 1 

แบบทดสอบทักษะสร้างผลงานน าเสนอ 

โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนนกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

จัดสไลด์ (Slide Setup) 10 6 7 7 0 0 

แบบตัวอักษร (Font) 10 6 10 10 0 0 

จัดตัวอักษร (Text Alignment) 10 7 10 10 0 0 

ช่องหัวข้อ (Title) 5 5 5 5 0 0 

ช่องข้อความ (Text) 5 5 5 5 0 0 

ล าดับเลข (Numbering) 10 8 10 10 0 0 

ฉากหลัง (Background) 10 0 10 10 0 0 

ใส่สี (Coloring) 10 7 9 9 0 0 

จัดตาราง (Table Setup) 10 0 8 8 0 0 

ใส่รูป (Insert Picture) 10 0 10 10 0 0 

การพิมพ์ (Typing) 10 6 9 7 0 0 

             รวม 100 50 93 91 0 0 

 



  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากตารางที่ 4.14 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง
มทีักษะในการสร้างผลงานน าเสนอ โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ที่มีความสามารถใน
การท าแบบทดสอบได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องตามที่ก าหนด  จ านวน 2 คน ได้คะแนนอยู่ในระดับ
ดีมาก (ร้อยละ 91 และ 93) มีจ านวน 1 คน อยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 50) และจ านวน 1 คน อยู่ใน
ระดับควรปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 49) โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนและระดับคุณภาพ ที่ประเมิน
จากแบบทดสอบทักษะการใช้งานโปรแกรมการน าเสนอข้อมูล  โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint จากบทที่ 3 ตารางที่ 3.4 

 

4.4.1.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะการบันทึก
ผลงาน การจัดเก็บ การค้นคืน และการพิมพ์ผลงานที่ท า ดังนี ้

ตารางที่ 4.15  แสดงระดับคะแนนการใช้งานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างครู 
โรงเรียนสาธิต 1 

ทักษะ คะแนน 
คะแนนกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนสาธิต1 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 

การบันทึก 20 20 20 20 20 20 
การจัดเก็บไว้ที่ 

ฮาร์ดดิสก์ 15 15 15 15 15 15 
ซีดี 15 0 15 10 0 0 

        ยูเอสบีไดรฟว์ 15 15 15 15 15 15 
การค้นคืน 15 15 15 15 15 15 
การพิมพ์ 20 15 15 15 15 10 

รวม 100 80 95 90 80 75 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากตารางที่ 4.15 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีทักษะการใช้งานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล ได้คะแนนอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก โดยมีครู
จ านวน 4 คน ได้คะแนนอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 95, 90 และ 80) จ านวน 1 คนอยู่ในระดับดี    
(ร้อยละ 75) โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนและระดับคุณภาพ ที่ประเมินจากแบบทดสอบทักษะการ
ใช้งานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล จากบทที่ 3 ตารางที่ 3.5 
 



4.4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
เบื้องต้นของครูระดับมัธยมของโรงเรียนสาธิต 2 มีดังนี ้

 

4.4.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบทดสอบทักษะการพิมพ์
เอกสาร โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 4.16 แสดงระดับคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบทักษะการพิมพ์เอกสาร โดยใช้โปรแ กรม 
Microsoft Word ของกลุ่มตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิต 2 

แบบทดสอบทักษะการพิมพ์เอกสาร  
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนนกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

จัดหน้ากระดาษ (Page Setup) 10 7 5 5 10 6 

แบบตัวอักษร (Font) 5 5 5 5 5 2 

ขีดเส้นใต้ (Underline) 5 5 5 5 5 0 

ตัวหนา (Bold) 5 5 5 0 5 0 

ล าดับเลข (Numbering) 10 10 10 10 10 10 

หัวกระดาษ (Header) 5 5 5 0 5 0 

เชิงอรรถ (Footnote) 10 2 0 0 10 0 

เลขหน้า (Page Number) 10 0 0 0 0 0 

จัดตัวอักษร (Text Alignment) 10 8 5 5 10 5 

ตาราง (Table) 10 10 10 10 10 10 

จัดตาราง (Table Setup ) 10 5 10 10 8 10 

การพิมพ์ (Typing) 10 9 7 9 9 6 

                 ร้อยละ     100 71 67 59 87 49 

 



ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากตารางที่ 4.16 แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 1 คน มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ได้คะแนน
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก (ร้อยละ 87) มีครูจ านวน 1 คนอยู่ในระดับ ดี (ร้อยละ 71) มคีรูจ านวน 2 คน อยู่
ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 59 และ 67) มีครูจ านวน 1 คน อยู่ในระดับควรปรับปรุง (ร้อยละ 49) โดย        
ใช้เกณฑ์การให้คะแนนและระดับคุณภาพ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word จากบทที่ 3    
ตารางที่ 3.2 

 
 
 

4.4.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบทดสอบ ทักษะการสร้าง
ตารา ง  และการค านวณอย่างง่าย โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel 

 
ตารางที่ 4.17  แสดงระดับคะแนนท่ีได้จากแบบแบบทดสอบทักษะการสร้างตาราง โดยใช้ โปรแกรม 

Microsoft Excel ของกลุ่มตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิต 2 

แบบทดสอบทักษะการสร้างตาราง  
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนนกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

จัดตาราง (Table Setup ) 15 12 14 15 0 0 

ล าดับเลข (Numbering) 10 10 10 10 0 0 

รวมช่องตาราง (Merge) 10 10 10 5 0 0 

จัดตัวอักษร (Text Alignment) 10 10 10 10 0 0 

เรียงตัวอักษร (Sort) 15 0 0 15 0 0 

บวกเลข (Sum) 15 15 15 15 0 0 

หาค่าเฉลี่ย (Average) 15 15 0 15 0 0 

การพิมพ์ (Typing) 10 9 8 9 0 0 

รวม  100 81 67 94 0 0 

 



  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากตารางที่ 4.17 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 2 คน ได้คะแนนอยู่ในระดับดีมาก  (ร้อยละ 81 และ 94) ครูจ านวน 1 คน อยู่ในระดับพอใช้ 
(ร้อยละ 67) และครูที่เหลือจ านวน 2 คน อยู่ในระดับควรปรับปรุง (ร้อยละ 0) โดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนนและระดับคุณภาพ ที่ประเมินจากแบบทดสอบทักษะการค านวณอย่างง่าย โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel จากบทที่ 3 ตารางที่ 3.3 
 
 
 
 
 
 

4.4.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบทดสอบทักษะการสร้าง
ผลงานการน าเสนอ  โดยใช้โปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 
 

ตารางที่ 4.18  แสดงระดับคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบทักษะการสร้างผลงานการน าเสนอ โดยใช้
โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของกลุ่มตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนสาธิต 2 

แบบทดสอบทักษะสร้างผลงานน าเสนอ 

โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนนกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

จัดสไลด์ (Slide Setup) 10 10 10 8 10 7 

แบบตัวอักษร (Font) 10 7 8 7 8 8 

จัดตัวอักษร (Text Alignment) 10 8 8 8 8 7 

ช่องหัวข้อ (Title) 5 2 5 2 5 5 

ช่องข้อความ (Text) 5 3 5 5 5 5 

ล าดับเลข (Numbering) 10 10 10 10 10 10 

ฉากหลัง (Background) 10 0 10 10 10 5 

ใส่สี (Coloring) 10 0 10 10 10 8 

จัดตาราง (Table Setup) 10 0 10 10 10 10 



ใส่รูป (Insert Picture) 10 10 10 10 10 10 

การพิมพ์ (Typing) 10 7 8 8 7 7 

             รวม 100 57 94 88 93 82 

 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากตารางที่ 4.18 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีทักษะในการสร้างผลงานน าเสนอโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint มี
ความสามารถในการท าแบบทดสอบได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องตามที่ก าหนด  จ านวน 4 คน        
ได้คะแนนอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 82, 88, 93 และ 94) และมีจ านวน 1 คน อยู่ในระดับพอใช้   
(ร้อยละ 57) โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนและระดับคุณภาพ ที่ประเมินจากแบบทดสอบทักษะการ
ใช้งานโปรแกรมการน าเสนอข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint จากบทที่ 3 ตารางที่ 
3.4 
 

4.4.2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะการบันทึก
ผลงาน การจัดเก็บ การค้นคืน และการพิมพ์ผลงานที่ท า 

 
ตารางที่ 4.19  แสดงระดับคะแนนการใช้งานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างครู    

โรงเรียนสาธิต 2 

ทักษะ คะแนน 
คะแนนกลุ่มตัวอย่าง สาธิต 2 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 
การบันทึก 20 20 20 20 20 20 
การจัดเก็บไว้ที่ 

ฮาร์ดดิสก์ 15 15 15 15 15 15 
ซีดี 15 0 0 0 15 0 

        ยูเอสบีไดรฟว์ 15 15 15 15 15 10 
การค้นคืน 15 15 15 15 15 15 
การพิมพ์ 20 15 20 15 10 10 

รวม 100 80 85 80 90 70 
 



  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากตารางที่ 4.19 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีทักษะการใช้งานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล ได้คะแนนอยู่ในระดับดี ถึง ดีมาก โดยมีครู
จ านวน 4 คน ได้คะแนนอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 80, 85 และ 90) ครูจ านวน 1 คนอยู่ในระดับดี 
(ร้อยละ 70) โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนและระดับคุณภาพ ที่ประเมินจากแบบทดสอบทักษะ      
การใช้งานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล จากบทที่ 3 ตารางที่ 3.5 
 

4.4.3 ผลการวิเ คราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
เบื้องต้นของครูระดับมัธยมของโรงเรียนสาธิต 3 มีดังนี ้

 
 
 
 
 

 

4.4.3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบทดสอบทักษะการพิมพ์
เอกสาร โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 

 

ตารางที่ 4.20  แสดงระดับคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบทักษะการพิมพ์เอกสาร โดย ใช้โปรแกรม 
Microsoft Word ของกลุ่มตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิต 3 

แบบทดสอบทักษะการพิมพ์เอกสาร  
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนนกลุ่มตัวอย่าง 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

จัดหน้ากระดาษ (Page Setup) 10 8 8 9 8 10 

แบบตัวอักษร (Font) 5 5 5 5 5 5 

ขีดเส้นใต้ (Underline) 5 5 5 5 5 5 

ตัวหนา (Bold) 5 5 5 5 0 5 

ล าดับเลข (Numbering) 10 10 10 10 10 10 

หัวกระดาษ (Header) 5 0 0 0 0 0 

เชิงอรรถ (Footnote) 10 0 5 0 0 4 

เลขหน้า (Page Number) 10 10 10 0 0 10 

จัดตัวอักษร (Text Alignment) 10 8 10 7 7 10 



ตาราง (Table) 10 10 10 10 10 0 

จัดตาราง (Table Setup ) 10 10 10 10 6 0 

การพิมพ์ (Typing) 10 9 9 9 8 10 

                 ร้อยละ 100 80 87 70 59 69 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากตารางที่ 4.20 แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม

ตัวอย่าง มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word จ านวน 3 คน ได้คะแนน
อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก (ร้อยละ 70, 80 และ87) มีครูจ านวน 1 คนอยู่ในระดับ ดี (ร้อยละ 70) และครู
จ านวน     1 คน อยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 59) โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนและระดับคุณภาพ การ
ใช้งานโปรแกรม Microsoft Word จากบทที่ 3 ตารางที่ 3.2 

 

4.4.3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบทดสอบ ทักษะการสร้าง
ตารา ง  และการค านวณอย่างง่าย โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel 

 
ตารางที่ 4.21  แสดงระดับคะแนนที่ได้จากแบบแบบทดสอบทักษะการสร้างตาราง โดยใช้ โปรแกรม 

Microsoft Excel ของกลุ่มตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษาของ            โรงเรียนสาธิต 
3 

แบบทดสอบทักษะการสร้างตาราง  
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนนกลุ่มตัวอย่าง 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

จัดตาราง (Table Setup ) 15 15 15 15 10 15 

ล าดับเลข (Numbering) 10 10 10 10 10 10 

รวมช่องตาราง (Merge) 10 0 10 10 0 10 

จัดตัวอักษร (Text Alignment) 10 10 10 10 5 10 

เรียงตัวอักษร (Sort) 15 0 0 0 0 0 

บวกเลข (Sum) 15 0 15 15 0 0 

หาค่าเฉลี่ย (Average) 15 0 0 15 0 0 

การพิมพ์ (Typing) 10 8 10 15 5 9 



รวม  100 43 70 90 30 54 

 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากตารางที่ 4.21 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 1 คน ได้คะแนนอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 90) ครูจ านวน 1 คน อยู่ในระดับดี (ร้อยละ 70) 
ครูจ านวน 1 คน อยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 54) และครูจ านวน 2 คน อยู่ในระดับควรปรับปรุง    
(ร้อยละ 43 และ 30) โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนและระดับคุณภาพ ที่ประเมินจากแบบทดสอบ
ทักษะการค านวณอย่างง่าย โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel จากบทที่ 3 ตารางที่ 3.3 
 
 
 
 
 

4.4.3.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบทดสอบทักษะการสร้าง
ผลงานการน าเสนอ  โดยใช้โปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 
 

ตารางที่ 4.22  แสดงระดับคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบทักษะการสร้างผลงานการน าเสนอ โดยใช้
โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของกลุ่มตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษาของ 
โรงเรียนสาธิต 3 

แบบทดสอบทักษะสร้างผลงานน าเสนอ 

โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนนกลุ่มตัวอย่าง 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 

จัดสไลด์ (Slide Setup) 10 10 10 10 10 9 

แบบตัวอักษร (Font) 10 8 9 8 9 10 

จัดตัวอักษร (Text Alignment) 10 10 10 7 9 10 

ช่องหัวข้อ (Title) 5 5 5 3 5 5 

ช่องข้อความ (Text) 5 5 5 3 5 5 

ล าดับเลข (Numbering) 10 10 10 10 10 10 

ฉากหลัง (Background) 10 10 10 10 0 10 

ใส่สี (Coloring) 10 10 10 10 10 10 



จัดตาราง (Table Setup) 10 10 10 10 10 10 

ใส่รูป (Insert Picture) 10 5 10 10 10 0 

การพิมพ์ (Typing) 10 8 9 8 8 10 

             รวม 100 91 98 89 86 89 

 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากตารางที่ 4.22 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีทักษะในการสร้างผลงานน าเสนอ โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint                    
มีความสามารถในการท าแบบทดสอบได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องตามที่ก าหนด  ทั้งหมดจ านวน     
5 คน ได้คะแนนอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 86, 89, 91 และ 98) โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนน และ
ระดับคุณภาพ ที่ประเมินจากแบบทดสอบทักษะการใช้งานโปรแกรมการน าเสนอข้อมูล  โดยใช้
โปรแกรม Microsoft PowerPoint จากบทที่ 3 ตารางที่ 3.4 

 

4.4.3.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะการบันทึก
ผลงาน การจัดเก็บ การค้นคืน และการพิมพ์ผลงานที่ท า 

 
ตารางที่ 4.23  แสดงระดับคะแนนการใช้งานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างครู       

ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสาธิต 3 

ทักษะ คะแนน 
คะแนนกลุ่มตัวอย่าง สาธิต 3 

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 
การบันทึก 20 20 20 20 20 20 
การจัดเก็บไว้ที่ 

ฮาร์ดดิสก์ 15 15 15 15 15 15 
ซีดี 15 15 15 15 15 15 

        ยูเอสบีไดรฟว์ 15 15 15 15 15 15 
การค้นคืน 15 15 15 15 15 15 
การพิมพ์ 20 20 20 20 20 20 

รวม 100 100 100 100 100 100 
 



  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากตารางที่ 4.23 แสดงให้เห็นว่า พบว่า      
กลุ่มตัวอย่างมีทักษะการใช้งานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล ได้คะแนนอยู่ในระดับดีมาก โดย         
กลุ่มตัวอย่างครูทั้งหมดจ านวน 5 คน ได้คะแนนอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 100) โดยใช้เกณฑ์การ
ให้คะแนนและระดับคุณภาพ ที่ประเมินจากแบบทดสอบทักษะการใช้งานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล 
จากบทที่ 3 ตารางที่ 3.5 
 

4.4.4   ผลการวิเคราะห์ข้อ มูลจากแบบทดสอบทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
เบื้องต้นของครูระดับมัธยมของโรงเรียนสาธิต รวม 3 แห่ง มีดังนี ้
 

4.4.4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบทดสอบทักษะการพิมพ์
เอกสาร โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 

 

ตารางที่ 4.24  แสดงผลการวิเคราะห์ ระดับคะแนนที่ รวบรวมได้จากแบบทดสอบทักษะการ พิมพ์
เอกสาร โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ของกลุ่มตัวอย่าง ครูระดับ
มัธยมศึกษาจ านวน 15 คนของโรงเรียนสาธิต รวม 3 แห่ง  

แบบทดสอบทักษะการพิมพ์เอกสาร 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 

คะแนน  
เต็ม 

โรงเรียน 1 
คะแนนเฉลี่ย 

โรงเรียน 2 
คะแนนเฉลี่ย 

โรงเรียน 3 
คะแนนเฉลี่ย 

จดัหน้ากระดาษ (Page 
Setup) 

10 6.8 6.6 8.6 

แบบตัวอักษร (Font) 5 5 4.4 5 

ขีดเส้นใต้ (Underline) 5 5 4 5 

ตัวหนา (Bold) 5 5 3 4 

ล าดับเลข (Numbering) 10 9.2 10 10 

หัวกระดาษ (Header) 5 0 3 0 

เชิงอรรถ (Footnote) 10 1.2 2.4 1.8 

เลขหน้า (Page Number) 10 4 0 6 

จัดตัวอักษร (Text Alignment) 10 7.2 6.6 8.4 

ตาราง (Table) 10 10 10 8 



จัดตาราง (Table Setup ) 10 6.8 8.6 7.2 

การพิมพ์ (Typing) 10 8.4 8 9 

                 ร้อยละ 100 68.8 66.6 73 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากตารางที่ 4.24 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง 
มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word จ านวนรวม 15 คนของ
โรงเรียนสาธิต รวม 3 แห่ง  ได้คะแนน โดยรวม อยู่ใน ระดับ  ดี คือ ครู ท างานได้ถูกต้อง เกือบ
ครบถ้วน  และเสร็จตรงเวลา  ได้คะแนนร้อยละ 73 และ อยู่ในระดับพอใช้ ถึงเกือบดี  ท างานได้
ถูกต้องบางส่ว น     แต่ไม่เสร็จทันเวลาที่ก าหนด  ได้คะแนน ร้อยละ 66.6 และ 68.6 ซึ่งเป็นระดับที่
ใกล้ 70 โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนและระดับคุณภาพ การใช้งานโปรแกรม  Microsoft Word 
จากบทที่ 3 ตารางที่ 3.2 

 

4.4.4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบทดสอบทักษะการสร้าง
ตาราง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

 

ตารางที่ 4.25  แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนที่รวบรวมได้จากแบบทดสอบทักษะการท า
ตารางและค านวณอย่างง่าย โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของกลุ่มตัวอย่าง
ครูระดับมัธยมศึกษาจ านวน 15 คนของโรงเรียนสาธิต รวม 3 แห่ง  

แบบทดสอบทักษะการสร้างตาราง  
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

คะแนน  
เต็ม 

โรงเรียน 1 
คะแนนเฉลี่ย 

โรงเรียน 2 
คะแนนเฉลี่ย 

โรงเรียน 3 
คะแนนเฉลี่ย 

จัดตาราง (Table Setup ) 15 5 8.2 15 

ล าดับเลข (Numbering) 10 3.6 6 10 

รวมช่องตาราง (Merge) 10 2 5 0 

จัดตัวอักษร (Text Alignment) 10 3 6 10 

เรียงตัวอักษร (Sort) 15 3 3 0 

บวกเลข (Sum) 15 3 9 0 

หาค่าเฉลี่ย (Average) 15 3 6 0 



การพิมพ์ (Typing) 10 3.4 5.2 8 

ร้อยละ  100 26 48.4 43 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากตารางที่ 4.25 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างครู 
จ านวน 15 คน รวมทั้ง 3 โรงเรียน ได้คะแนนอยู่ในระดับควรปรับปรุง คือได้ต่ ากว่าร้อยละ 49 
ท างานไม่ได้  หรือท าไม่ถูกต้องตามที่ก าหนด (ร้อยละ 48.4, 43 และ 26) โดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนนและระดับคุณภาพ การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel จากบทที่ 3 ตารางที่ 3.3 
 

4.4.4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบทดสอบทักษะการสร้าง
ผลงานการน าเสนอ  โดยใช้โปรแกรม Microsoft 

PowerPoint 
 

ตารางที่ 4.26  แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนที่รวบรวมได้จากแบบทดสอบทักษะ การสร้าง
ผลงานการน าเสนอ  โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของกลุ่ม
ตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษาจ านวน 15 คนของโรงเรียนสาธิต รวม 3 แห่ง  

แบบทดสอบทักษะสร้างผลงาน
น าเสนอโดยใช้ Microsoft PowerPoint 

คะแนน  
เต็ม 

โรงเรียน 1 
คะแนนเฉลี่ย 

โรงเรียน 2 
คะแนนเฉลี่ย 

โรงเรียน 3 
คะแนนเฉลี่ย 

จัดสไลด์ (Slide Setup) 10 4 9 9.8 

แบบตัวอักษร (Font) 10 5.2 7.6 8.8 

จัดตัวอักษร (Text Alignment) 10 5.4 7.8 9.2 

ช่องหัวข้อ (Title) 5 3 3.8 4.6 

ช่องข้อความ (Text) 5 3 4.6 4.6 

ล าดับเลข (Numbering) 10 5.6 10 10 

ฉากหลัง (Background) 10 4 7 8 

ใส่สี (Coloring) 10 5 7.6 10 

จัดตาราง (Table Setup) 10 3.2 8 10 



ใส่รูป (Insert Picture) 10 4 10 7 

การพิมพ์ (Typing) 10 4.4 7.4 8.6 

             ร้อยละ 100 46.8 82.8 90.6 

 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากตารางที่ 4.26 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง
คร ูจ านวน 15 คน รวมทั้ง 3 โรงเรียน ส่วนใหญ่ได้คะแนนอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 82.8 และ 
90.6) แสดงว่า ครูส่วนใหญ่มีทักษะในการสร้างผลงานน าเสนอ มีความสามารถในการท า
แบบทดสอบ   ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องตามที่ก าหนด มีส่วนน้อยที่ได้คะแนนอยู่ในระดับควร
ปรับปรุง       (ร้อยละ 48.6) โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนและระดับคุณภาพ การใช้งานโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint จากบทที่ 3 ตารางที่ 3.4 

 

4.4.4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะการจัดการ
ข้อมูล ได้แก่ การบันทึกผลงาน การจัดเก็บ การค้นคืน และการ
พิมพ์ผลงานที่ท า 
 

ตารางที่ 4.27 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับคะแนนที่รวบรวมได้จากแบบทดสอบทักษะการจัดการ
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างครูระดับมัธยมศึกษาจ านวน 15 คนของโรงเรียนสาธิต        
รวม 3 แห่ง  

ทักษะ 
คะแนน  
เต็ม 

โรงเรียน 1 
คะแนนเฉลี่ย 

โรงเรียน 2 
คะแนนเฉลี่ย 

โรงเรียน 3 
คะแนนเฉลี่ย 

การบันทึก 20 20 20 20 
การจัดเก็บไว้ที่ ฮาร์ดดิสก์ 15 15 15 15 

                 ซีดี 15 5 3 15 
                        ยูเอสบีไดรฟว์ 15 15 14 15 
การค้นคืน 15 15 15 15 
การพิมพ์ 20 14 14 20 

รวม 100 84 81 100 
  



 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากตารางที่ 4.27 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างครู 
จ านวน 15 คน รวมทั้ง 3 โรงเรียน มีทักษะการใช้งานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับดีมาก คือ ร้อยละ 81, 84 และ 100 หมายถึง ท างานได้ถูกต้อง ครบถ้วน และเสร็จตรงเวลา    
โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนและระดับคุณภาพ ที่ประเมินจากแบบทดสอบทักษะการใช้งานเกี่ยวกับ
การจัดการข้อมูล จากบทที่ 3 ตารางที่ 3.5 
 

4.4.5   สรุปผล การวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลแบบทดสอบ
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของ กลุ่มตัวอย่างครูระดับมัธยมของโรงเรียน
สาธิต รวม 3 แห่ง รวม  4 ส่วน มีดังนี ้

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 4 ส่วน 

ได้แก่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของครูระดับ
มัธยมศึกษา รวม 3 ด้าน สรุปได้ว่า ในงานวิจัยฉบับนี้ กลุ่มตัวอย่างครู    
ทุกคนมีความคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์เพราะมีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเอง
ทุกคน รู้จักและมีความคุ้นเคยกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็นอย่าง
ดี มีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจ าสม่ าเสมอ โดยไม่สัมพันธ์กับเพศ อายุ 
วุฒิการศึกษา และวิชาที่สอน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศของครู รวม 4 ด้าน  
กลุ่มตัวอย่างครูส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่
ในระดับ ดีมาก ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติของครูระดับมัธยมศึกษาที่มี
ต่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ รวม 4 ด้าน กลุ่ม
ตัวอย่างครมูเีจตคติในทิศทางเชิงบวกต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้
คอมพิวเตอร์ที่สูงมากในทุกด้าน และต้องการได้รับการอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะและเพิ่มพูนความรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
เบื้องตน้ของครู กลุ่มตัวอย่างครูมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดย
ใช้โปรแกรม Microsoft Word ในระดับดี โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Excel ไม่ดีนักอยู่ในระดับควรปรับปรุง โดยใช้โปรแกรม  Microsoft 
PowerPoint อยู่ในระดับดีมาก และมีทักษะการใช้งานเกี่ยวกับการ
จัดการข้อมูลอยู่ในระดับด ี  



 
จากผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูลรวม 3 ส่วนแรก ได้แก่ ในส่วนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพ

ทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่วนที่ 3 เจตคติ
ของครูระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อเทคโนโลยี สารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้มาจากเครื่องมือวิจัย 3 แบบ คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน ซึ่ง
ข้อมูลที่ไดน้ั้นรวบรวมมาจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างครูเป็นข้อมูลที่รับรู้ (Perception Data) 
ของครหูลังจากกลุ่มตัวอย่างครูได้ลงมือปฏิบัติจริงกับแบบทดสอบ ด้วยเครื่องมือวิจัยแบบที่ 4 ท่ี
เป็นแบบทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ซึ่งเป็นข้อมูลแสดงศักยภาพ (Performance 
Data) ของคร ูผู้วิจัยพบว่า ข้อมูลที่รับรู้ (Perception Data) ของคร ูกลุ่มตัวอย่างทุกคนท่ีมี
ความคุ้นเคยกับคอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์เป็นของตัวเองทุกคน และรู้จักโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พื้นฐานเป็นอย่างดี ครูส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับดีมาก 
และมเีจตคติในทิศทางเชิงบวกต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ที่สูงมากในทุกด้าน
น้ัน เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงศักยภาพ (Performance Data) ซึ่งปรากฏผล
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนที่ 4 สรุป แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างครูมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
เบื้องต้นที่ดีทุกด้าน ยกเว้นโปรแกรมการสร้างตารางและการค านวณโปรแกรมเดียวที่ควรปรับปรุง 
สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกันกับผลการวิเคราะห์ที่รับรู้จาก 3 ส่วนแรก 

 
 ทั้งนี้ การแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดที่ปรากฏในตารางและรายงาน

ผลวิเคราะห์ ในบทนี้ เป็นไป ตรงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ คือ  เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของครูระดับมัธยมศึกษา   เพื่อศึกษา
เจตคติของครูระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์  และเพื่อสร้าง
เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมินความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น โดยผู้วิจัยจะน าผล ที่ได้จากการศึกษาและ เรียนรู้จากผลการ วิเคราะห์ข้อมูล ดังกล่าว ใน
งานวิจัยฉบับนี้ ได้แก่ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของครูระดับมัธยมศึกษา รวม 3 
ด้าน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของครู  รวม  4 ด้าน   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติของครูระดับมัธยม ศึกษาที่มีต่อเทคโนโลยี  
สารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์  รวม 4 ด้าน และผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบทดสอบทักษะ
ในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ของครู มาสรุปสาระส าคัญที่พบและ น าเสนอเป็นสรุปผลการวิจัย ใน
บทที่ 5 ซึ่งเป็นบทสุดท้ายในล าดับต่อไป 
  



บทที่ 5 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของครูระดับมัธยมศึกษา   เพื่อศึกษาเจตคติของครูระดับ

มัธยมศึกษาที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์  และเพื่อสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการ
ประเมินความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โดยน าเสนอผล

วิจัยโดยสรุป ดังนี้ 

  

5.1 สรุปผลวิจัย 
 

การสรุปผลการวิจัย จะสรุปตามล าดับผลการวิจัย 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของ ครู รวม 3 ด้าน 

ได้แก่ 
(1) สถานภาพส่วนบุคคลทั่วไป 
(2) สถานภาพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(3) สถานภาพการศึกษาอบรมการใช้งานโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 
ส่วนที่ 2   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ความ

เข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศของครูระดับมัธยมของโรงเรียน
สาธิต รวม 4 ด้าน คือ  
(1)  ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
(2)  ด้านการติดต่อสื่อสารทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ 

อีเมล (Electronic Mail or e-mail)  
(3)  ด้านสังคม จริยธรรม สิทธิส่วนบุคคล และลิขสิทธิ์  



(4)  ด้านศักยภาพของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่นที่
เกีย่วข้อง 

ส่วนที่ 3   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติของครูระดับมัธยมที่มีต่อเทคโนโลยี  
สารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ รวม 4 ด้าน ดังนี้ 
1) ระดับความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์ 
2) ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์ 
3) ปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญแล ะ

ต้องการแก้ไขมากที่สุด 3 อันดับแรก  
4) บทเรียน หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต้องการได้รับการ

อบรม 
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะในการใช้

คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของครูระดับมัธยม รวม 4 ด้าน ดังนี้ 
(1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะการพิมพ์

เอกสาร โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 
(2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะการสร้าง

ตาราง โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
(3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะการสร้าง

ผลงานการน าเสนอ  โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
PowerPoint 

(4) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะการบันทึก
ผลงาน การจัดเก็บ การค้นคืน และการพิมพ์ผลงานที่ท า 
 

 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 



5.1.1 ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของครู  
 

(1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้าน สถานภาพส่วนบุคคลทั่วไป ของครูกลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 15 คน พบว่า ครูส่วนใหญ่  (ร้อยละ 80) เป็นเพศหญิง มี
อายุน้อยสุดอยู่ในระหว่าง 21-29 ปี และอายุมากสุดในระหว่าง  50 - 59 ปี 
วุฒิการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาโท ประสบการณ์การสอนสูงสุด 15 ปีขึ้น
ไป และต่ าสุด  1-2 ปี วิชาที่สอนมากสุด 2 วิชาได้แก่ สังคมศึกษา และ
กิจกรรมแนะแนว รองลงมาเป็น วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศส นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ การงานและอาชีพ  

(2)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถานภาพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  พบว่า ครูกลุ่ม
ตัวอย่างทุกคน มีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง  มีประสบการณ์ ใช้
คอมพิวเตอร์  นาน 5 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านเป็นประจ า
ทุกวัน ส่วนใหญ่ใช้วันละ 1 - 3 ชั่วโมง กลุ่มตัวอย่างทุกคนมีคอมพิวเตอร์
ใช้ที่โรงเรียน ครู ใช้งานทั่วไป มากกว่าใช้ในการสอน ใช้ สม่ าเสมอเป็น
ประจ าทุกวัน ส าหรับการใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่  (ร้อยละ 51.85) จะใช้
ที่โรงเรียน มากกว่าที่ บ้าน  และที่ร้านอินเทอร์เน็ต โดยใช้อินเทอร์เน็ต
เฉลี่ยใช้วันละ 1-3 ชั่วโมง  

(3) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านสถานภาพการศึกษาอบรมการใช้งาน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พบว่า ก ลุ่มตัวอย่างครูเคยศึกษาหรือผ่านการ
อบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารรวม  14 ชนิด 3 
อันดับสูงสุด ได้แก่ Microsoft Word มากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
PowerPoint และ Microsoft Excel ส่วนใหญ่ศึกษาโปรแกรมด้วยตนเอง
สูงที่สุด รองลงมาเป็นการศึกษาจากมหาวิทยาลัย โรงเรียนสอน
คอมพิวเตอร์  ที่ท างาน และหน่วยงานของรัฐ ตามล าดับ ใช้เวลาศึกษา
ต่ าสุด 1 วันสูงสุด 1 ภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 



5.1.2    ส่วนที่ 2  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัม ภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศของคร ูรวม 4 ด้าน คือ 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล รวม  4 ด้าน  ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ด้านการติดต่อสื่อสารทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือ Electronic Mail (e-mail) ด้านสังคม 
จริยธรรม สิทธิส่วนบุคคล และลิขสิทธิ์ ด้านศักยภาพของคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง พบว่า ครู กลุ่มตัวอย่าง มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน และการเรียนการสอนได้
เป็นอย่างดี ทุกคนใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการสอน  ติดต่อสื่อสารด้วย e-
mail และตระหนักดีในเร่ืองการเคารพสิทธิผู้อ่ืน มีความ คุ้นเคยกับ
เทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง บ้างเล็กน้อย  กล่าวโดยสรุปว่า ครู มีความรู้ความ
เข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับดี  

 
 5.1.3  ส่วนที่ 3  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติของครูระดับมัธยมที่มีต่อเทค โนโลยี 

สารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ รวม 4 ด้าน ดังนี ้
 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเจตคติของครูระดับมัธยมที่มี

ต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์  พบว่าครูกลุ่มตัวอย่าง  

มีระดับความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์  อยู่ในระดับคุณภาพที่ดีมาก  
คิดเป็นร้อยละ 40.00 และพบว่า ครูกลุ่มตัวอย่าง มีปัญหาหรืออุปสรรค
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญและต้องการแก้ไขมากที่สุด  คือ คอมพิวเตอร์
ติดไวรัส ฮาร์ดแวร์ขาดการดูแลบ ารุงรักษา เคร่ืองท างานค่อนข้างช้า  และ
อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต้องการได้รับการอบรม
มากที่สุด  ได้แก่ การผลิตสื่อการเรียนการสอน / SPSS/ Microsoft 
PowerPoint/ Microsoft Excel และ Photoshop และครูมีเจตคติในทิศทาง
เชิงบวกต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ที่สูงมาก 

 
 



5.1.4   ส่วนที่ 4  สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะในการใช้  
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของครูระดับมัธยม รวม 4 ด้าน ดังนี้ 

(1)  สรุปผล การวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะในการ พิมพ์เอกสาร ของครู  โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Word พบว่า ส่วนใหญ่ครูมีทักษะในระดับพอใช้   

(2)   สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะในการ สร้างตาราง โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Excel พบว่า ครูส่วนใหญม่ีทักษะในระดับควรปรับปรุง  

(3)   สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทักษะในการสร้างผลงานการน าเสนอ  โดยใช้
โปรแกรม Microsoft PowerPoint พบว่า ครูส่วนใหญ่มีทักษะในระดับดี
มาก 

(4) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะในการจัดการข้อมูลโดยสามารถ บันทึก
ผลงาน การจัดเก็บ การค้นคืน และการพิมพ์ ผลงานที่ท า  ครูส่วนใหญ่มี
ทักษะด้านน้ีในระดับดีมาก  

  
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ ข้างต้น สามารถตอบค าถามวิจัยที่ก าหนดไว้  ได้ 

ดังนี้  

1)   ครูระดับมัธยมศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับใด 
ค าตอบที่ได้จากผลการวิจัย  คือ ครูกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจใน
เทคโนโลยีสารสนเทศรวม 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ด้านการติดต่อสื่อสารทาง e-mail 
ด้านสังคม จริยธรรม สิทธิส่วนบุคคล และลิขสิทธิ์  ด้านศักยภาพ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับดี  

2)  ครูระดับมัธยมศึกษามีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นอยู่ในระดับใด 
ค าตอบที่ได้จากผลการวิจัย  คือ ครูกลุ่มตัวอย่างมีทักษะการพิมพ์เอกสาร 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ในระดับดี มีทักษะการท าตาราง
ค านวณอย่างง่าย โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel อยู่ในระดับควร
ปรับปรุง มีทั กษะการน าเสนอ โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
อยู่ในระดับดีมาก และมีทักษะการใช้งานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล  อยู่ใน
ระดับดี 



3)   ครูระดับมัธยมศึกษามีเจตคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้
คอมพิวเตอร์ในแง่มุมต่าง ๆ อย่างไร  
ค าตอบที่ได้จากผลการวิจัย  คือ ครูกลุ่มตัวอย่างมีเจตคติในทิศทางเชิง
บวกต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ที่สูงมากในทุก
ด้าน และต้องการได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 

 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย   
  
 การอภิปรายผลการวิจัย เรียงตามล าดับหัวข้อ ดังนี ้

(1) ความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศของครู 
(2) เจตคติของครูระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้

คอมพิวเตอร์ 
(3) ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของครู 
(4) การสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างครูในระหว่างด าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูล 
 

5.2.1 ความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศของคร ู
 

ผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารใน 4 ด้านของครูได้แก่ ด้านการติดต่อสื่อสารทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ Electronic Mail (e-mail) ด้านสังคม จริยธรรม 
สิทธิส่วนบุคคล และลิขสิทธิ์  ด้านศักยภาพของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  พบว่า ครูกลุ่มตัวอย่าง มีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยี
สารสนเทศ อยู่ในระดับดี และจากสถานภาพทั่วไปของครู กลุ่มตัวอย่าง ที่
พบว่าครูกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 เป็นเพศหญิง ครูมีอายุ น้อยอยู่ใน
ระหว่าง 21-29 ปี และอายุมากในระหว่าง 50 – 59 ปี นั้น เฉพาะในงานวิจัยนี้
ผู้วิจัยพบว่า เพศ และ อายุ ของครูไม่มีผลต่อความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยี
สารสนเทศ  สอดคล้องกับการศึกษาของ Hassan (1998) ที่ไม่พบความ
แตกต่างระหว่างเพศในการใช้คอมพิวเตอร์  ขัดแย้งกับ Ocak and Akdemir 



(2008) ที่พบว่า  ความแตกต่างของเพศของครู มีผลต่อการใช้คอมพิวเตอร์
เป็นเคร่ืองมือในการช่วยสอน  นอกจากนี้ครูที่สอนวิชาที่มีสาระเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือ คอมพิวเตอร์ 
อาจท าให้เข้าใจว่าเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศมากกว่า
ครูที่สอนวิชาอ่ืน  สอดคล้องกับการศึกษาของ  Thomas (2001) และ Ocak 
and Akdemir (2008) แต่จากผลการวิจัยนี้ พบว่า ครูที่สอนวิชาที่ไม่เกี่ยวข้อง
เหล่านั้นสามารถมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี  

 
นอกจากนี้ผล การวิจัยสถานภาพของครูเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์    

ที่พบว่าครูส่วนใหญ่คุ้นเคยและมีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอร์สูง   
ทุกคน คือ ครู กลุ่มตัวอย่างทุกคน มีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง                     
มีประสบการณ์ ใช้คอมพิวเตอร์  นาน 5 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ใช้วันละ  1 - 3 
ชั่วโมง ทุกคนมีคอมพิวเตอร์ใช้ที่โรงเรียน และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80.00) ใช้
สม่ าเสมอเป็น ประจ าทุกวัน โดยใช้แต่ละคร้ังนาน 1-3 ชั่วโมง ครูใช้
อินเตอร์เน็ตสม่ าเสมอ โดยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยใช้วันละ 1-3 ชั่วโมง  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Demiralay & Sirin (2010) ที่พบว่า การที่ครู         
มีโอกาสเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต บ่อย ส่งผลอย่างมีนัยส าคัญ     
ต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ผลการวิจัยนี้พบว่า ครูมีความ สนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และอินเทอร์เน็ต ในระดับสูง  ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่า การน าผลการวิจัย
พฤติกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยว กับ ความรู้  ทักษะ และ
ประสบการณ์เข้ามาประกอบ อาจช่วยในด้านการพัฒนาการสอนของครู ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Johnston and Webber 
(2006) 

 
5.2.2 เจตคติของครูระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้

คอมพิวเตอร์  
 

จากการศึกษาในงานวิจัยนี้ ผลการวิจัยพบว่า ครู กลุ่มตัวอย่าง  พบ
ปัญหาและอุปสรรคระหว่างใช้งานคอมพิวเตอร์บ่อยถึงบ่อยมาก  อย่างไรก็



ตามผลวิจัยการศึกษา เจตคติของครูที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้
คอมพิวเตอร์  พบว่าครู กลุ่มตัวอย่าง  มีระดับความพึงพอใจในการใช้
คอมพิวเตอร์ อยู่ ในระดับคุณภาพที่ดี มาก คิดเป็นร้อยละ 40 .00  ครูกลุ่ม
ตัวอย่างมีคะแนนรวมที่แสดงเจตคติเชิงบวก  คิดเป็นร้อยละ 90.00แสดงว่า
กลุ่มตัวอย่างครูมีเจตคติเชิงบวกต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้
คอมพิวเตอร์ ในระดับสูง มาก สอดคล้องกับการศึกษาของนักวิชาการหลาย
คน ได้แก่ กรรณิการ์ พิมพ์รส  (2546)  Hassan (1998) Agyei and Voogt 
(2011) ครูจึงมีความตั้งใจที่จะหาทางแก้ไข โดยระบุ ปัญหาหรืออุปสรรค
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญและต้องการแก้ไขมากที่สุด  แต่ปัญหาและ
อุปสรรคเหล่านั้นต้องอาศัยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วย เพราะเป็นสิ่งที่เกิน
ความสามารถของครูที่จะด าเนิน การเองได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ถวิล 
อรัญเวศ (2552 ) ที่พบว่า ครูไม่มีความรู้ความสามารถในการดูแลรักษา
บ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  และข้อมูลที่พบนี้ควรได้รับการ
สนใจจากผู้บริหารโรงเรียน  

ส าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ ครูต้องการได้รับการอบรมมาก
ที่สุด ได้ แก่ การผลิตสื่อการเรียนการสอน  การค านวณทางด้านสถิติเพื่อใช้
ในงานวิจัย และในส่วน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ครูมีทักษะไม่เพียงพอ  คือ 
โปรแกรม Microsoft Excel ผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้บริหารโรงเรียน 
สถาบันการศึกษา สามารถน าข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณา ท าการทดสอบให้
เห็นจริง  และจัดหลักสูตรอบรม ให้แก่ครูที่ยังขาดทักษะ และเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนควรมี
นโยบายการจัดท าฐานข้อมูล หรือการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ โดย
สนับสนุนให้ครูมีส่วนร่วมด้วย เป็นการกระตุ้นและให้ครูได้มีโอกาสฝึกฝน
ให้เกิดทักษะ น อกจากนี้โรงเรียนสามารถก าหนดทักษะการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์เป็นส่วนหน่ึงของคุณสมบัติของครูที่จะรับเข้าท างานต่อไปใน
อนาคต โดยก าหนดเกณฑ์ขึ้นตามที่เห็นสมควรซึ่งขึ้นอยู่กับสาระวิชาหรือ
สื่อการสอนที่ต้องการ หรือเป็นรายบุคคลได้ 

 
 
 



5.2.3 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของครูระดับมัธยมศึกษา 
 

จากการทดสอบ ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เบื้องต้นของครู ใน
การใช้โปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft 
PowerPoint (Açıkalın, 2010 ; เกศยาภรณ์ สุริยันต์ , 2548 ; อัจฉรา งามเถื่อน , 
2547) ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานส าหรับการใช้งานทั่วไปของครู  ผลการวิจัย
นี้ พบว่า ครูส่วนใหญ่มีทักษะในการใช้โปรแกรม  Microsoft Word ระดับ
ปานกลาง  ส าหรับทักษะในการใช้โปรแกรม  Microsoft Excel ครูส่วนใหญ่ 
มีทักษะ อยู่ในระดับควรปรับปรุง  ส าหรับ ทักษะในกา รใช้โปรแกรม  
Microsoft PowerPoint ครูส่วนใหญ่มีทักษะอยู่ในระดับดีมาก ส าหรับทักษะ
ในการจัดการข้อมูล ครูส่วนใหญ่มีทักษะระดับดีมาก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Açıkalın (2010) และ เกศยาภรณ์ สุริยันต์ (2548) 

 
ผู้วิจัยพบว่า ทักษะเบื้องต้นในการใช้คอมพิวเตอร์ของกลุ่มตัวอย่าง

ครูนั้นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ครูมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในด้านการจัดการ
กับข้อมูลหรือใช้งานค าสั่ง คอมพิวเตอร์ ทั่วไปได้ เป็นอย่างดี  ทั้งจาก
ประสบการณ์ที่ใช้คอมพิวเตอร์มานานทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ตลอดจน
กลุ่มตัวอย่าง ครูทุกคนมีคอมพิวเตอร์เป็นของตนเองและได้ผ่ านการเรียนรู้
หรืออบรมมาแล้วบ้าง  แต่ยังขาดทักษะความสามารถในการใช้โปรแกรม
พื้นฐาน ครูจะเน้นหนักไปในด้านการผลิตงานเพื่อน าเสนอหรือใช้ในการ
เรียนการสอน  (Microsoft PowerPoint) และการพิมพ์งานเอกสารทั่วไป  
(Microsoft Word) มากกว่าการใช้งานด้านค านวณและสร้างตารางโปรแก รม 
Microsoft Excel ซึ่งครูส่วนใหญ่มีทักษะอยู่ในระดับควรปรับปรุง จึงเป็นที่
น่าสังเกตว่า ครูเหล่านั้นอาจไม่เคย ใช้งานจริงหลังจากได้ศึกษามา ไม่เคย
สร้างหรือจัดเก็บข้อมูลด้านตัวเลข เช่น สร้างสื่อการสอน เก็บคะแนน 
ค านวณคะแนน เรียงล าดับคะแนน หรืองานทะเบียน อย่างเป็ นระบบ 
อย่างไรก็ตาม หากครูทุกคนสามารถ ยกระดับการ ใช้งานโปรแกรม 
Microsoft Excel เบื้องต้น ให้สูงขึ้น ในระดับดี ครูก็จะสามารถน ามาใช้
สนับสนุนการท างานในโรงเรียนให้สมบูรณ์ขึ้นเพิ่มเติมอีกส่วนหน่ึงได้ 



ผลจากการวิจัย อีกประการหนึ่ง  ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างครูทุกคนได้
ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาแล้ว โดยศึกษา Microsoft Word, Microsoft 
Excel และ Microsoft PowerPoint เป็น 3 อันดับสูงสุด ผู้วิจัยเห็นว่า 
การศึกษาโปรแกรมด้วยตนเองและ อาจใช้เวลาไม่เพียงพอ หรืออาจมีปัจจัย
อ่ืนอีก เช่น สภาพแวดล้อม การลองผิดลองถูก การใช้งานผิดวิธี ที่อาจท า ให้
ครูมีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ อาจเป็นสาเหตุ
ท าให้ครูไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควร ให้     
การอบรมที่เหมาะสมแก่ครู (สพฐ, 2547 ; วิลาวรรณ ผคังทิว , 2548 ; ไชยยศ 
เรืองสุวรรณ , 2551 ;  Michael and Johnson, 1996 ; Srisakdi Charmonman, 
2010) 

 
5.2.4 การสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างครูในระหว่างด าเนินการเก็บรวบรวม

ข้อมูล 
 

ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) (สุภางค์ 
จันทวานิช, 2549) ในการสังเกตพฤติกรรมของ     กลุ่มตัวอย่างครูในระหว่าง ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยมีข้อสังเกตดังนี้  

 
ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าในระหว่างที่ กลุ่มตัวอย่างครู ก าลังตอบแบบสอบถามสถานภาพทั่วไป 

และแบบประเมินเจตคติของกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้เครื่องมือวิจัยที่ 1 และ 3 นั้น กลุ่มตัวอย่างครูทุกคน
แสดงความตั้งใจในการตอบ โดยไม่แสดงอาการลังเล หรือกังวลใจ นอกจากมีบางค าถามที่เกี่ยวกับ
ปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างใช้คอมพิวเตอร์ ครูบางคนถามว่าสิ่งที่ ครูสงสัยนั้น ๆ ถือว่าเป็น
ปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่ กล่าวได้ว่ากลุ่มตัวอย่างครูให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี 

 
ในระหว่างที่ กลุ่มตัวอย่ างครูซึ่งเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์ ก าลังตอบแบบสัมภาษณ์เรื่อง ความรู้

ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน 4 ด้านของครูกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้เครื่องมือ
วิจัยที่ 2 ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างครู ทุกคนแสดงความ ตั้งใจในการสนทนา และไม่ได้แสดง
อาการว่ามีความกดดันเช่นกัน มีครูบางคนที่พยายามจะตอบค าถามที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงใช้เวลาคิดเล็กน้อย และไม่ค่อยแน่ใจว่าจะตอบถูกต้อง  แต่ในขณะที่ครูบางคน  (7 ใน 15) จะตอบ
ว่าไม่ทราบ โดยเลี่ยงที่จะตอบแบบไม่แน่ใจ ส าหรับค าถามด้านอ่ืนที่เกี่ยวกับการสื่อสาร การใช้สื่อ
ดิจิทัล การละเมิดสิทธิต่าง ๆ กลุ่มตัวอย่างครูทุกคนตอบได้ทันทีโดยไม่ใช้เวลาคิดนาน 

  
ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าในระหว่างที่ กลุ่มตัวอย่างครู ท าแบบทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

เบื้องต้นโดยใช้เครื่องมือวิจัยที่ 4 นั้น กลุ่มตัวอย่างครูส่วนใหญ่ (13 ใน 15) ให้ความร่วมมือดี มีความ
ตั้งใจที่จะพิมพ์งานตามที่ก าหนด แสดงความกระตือรื อร้นที่จะท างานให้ส าเร็จ  และกลุ่มตัวอย่างครู



ทุกคนไม่ถามถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือรุ่นของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ว่าจะมีผลกับผลงาน
หรือไม่ กลุ่มตัวอย่างครูบางคน ( 3 ใน 15) ที่แจ้งว่าจ าเป็นต้องรีบท าให้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด จึง
เกรงว่าผลงานของตนจะออกมาไม่ดีพอ กลุ่มตัวอย่างครู บางคนแสดงความจริงใจที่ต้องการให้เห็น
ผลส าเร็จของงาน ในขณะที่ไม่มีเครื่องพิมพ์ในห้ อง แต่จะน างานไปพิมพ์ที่ห้องอ่ืนซึ่งให้ผู้วิจัยตามไป
ด้วย อีกกรณีที่ผู้วิจัยสังเกตเห็นคือ การพิมพ์งานน าเสนอที่ท าด้ วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 
ที่มีการน ารูปภาพมาใส่บนสไลด์ ครูจะเปลี่ยนเครื่องพิมพ์ (Printer) จากเครื่องพิมพ์หมึกสีขาว-ด า ไป
ใช้เครื่องพิมพ์หมึกสีแทน เนื่องจากต้องการให้ผลงานออกมามีสีสันที่สวยงาม แสดงให้เห็นถึงความ
ตั้งใจจริงในผลงานที่ท า 

 
ในการศึกษาเร่ือง การประเมินความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะการ

ใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของครูระดับมัธยมศึกษา ผู้วิจัยพบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์เป็นส่วนส าคัญหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอนของครู  สืบเนื่องจากผล
การศึกษาและการอภิปรายผลการวิจัย ผล การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า ผลการศึกษาที่รับรู้จากครู 
ประเมิน) กับ ผลการศึกษาที่ได้จากการทดสอบทักษะด้วยการปฏิบัติจริง (Performance Data) ซึ่งมา
จากเคร่ืองมือวิจัยส่วนที่ 4 (แบบทดสอบ) มีความแตกต่างกันบางอย่าง สืบเนื่องจากผลการศึกษาการ
รับรู้ของครู พบว่า ครูมีคว ามรู้ความสามารถจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นประจ าในการท างานและ
การใช้ประกอบสอน มีประสบการณ์การใช้งานมาเป็นเวลานาน และครูได้ผ่านการศึกษาหรืออบรม
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หลักทั้ง 3 โปรแกรม (ในการจัดท าเอกสารโดยใช้ Microsoft Word ใน
การท าตารางและการค านวณ Microsoft  Excel และ การน าเสนอผลงาน Microsoft PowerPoint) 
จากผลการศึกษาในการรับรู้และการปฏิบัติจริงของครูเกี่ยวกับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
บ่งชี้ว่า 1) ทักษะการจัดท าเอกสารโดยใช้ Microsoft Word ในการรับรู้ของครูและการปฏิบัติจริงมี
ความแตกต่างกันเล็กน้อย  2) ทักษะในการท าตารางและการค านวณโดยใช้ Microsoft  Excel ในการ
รับรู้และการปฏิบัติงานจริงของครูมีความแตกต่างกัน  และ 3) ทักษะการน าเสนอผลงานโดยใช้ 
Microsoft PowerPoint ในการรับรู้ของครูและการปฏิบัติจริงไม่แตกต่างกัน 
 

ผลการวิจัยมีนัยส าคัญส าหรับบริบทของโรงเรียนและการเรียนการสอน ดังน้ี 
 

1) ครูที่ผ่านการทดสอบว่ามีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้คะแนนในระดับต่ า     
ควรได้รับการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในโปรแกรมนั้น ๆ  

2) โรงเรียนให้ความสนใจในการเปรียบเทียบการรับรู้ของครู  (Perception)      
ด้านทักษะความสามารถทางคอมพิวเตอร์  กับ ทักษะการปฏิบั ติงาน  



(Performance) ที่เกิดขึ้นจริงใน 3 โปรแกรมหลัก โดยอาศัยการทดสอบมาช่วย 
ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการรับรู้เพียงอย่างเดียว  

3) ทั้งครูและโรงเรียนสามารถให้ความร่วมมือในท าการประเมินและท าการ
ทดสอบ เพื่อหาผลที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพครู สามารถน าผลที่ได้ใช้ใน
การประเมินผลงานของครู ตลอดจนจัดท าหลักสูตรหรือก าหนดเกณฑ์
ความสามารถที่วัดได้จริง มาใช้เป็นบรรทัดฐานก าหนดขีดความสามารถของ
บุคลากรครูในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในโรงเรียน 

 
ในการศึกษาครั้งน้ี ผู้วิจัยได้พบข้อจ ากัดในการด าเนินการ 2 ประการ ด้วยกันดังน้ี 
 

1) ในด้านความร่วมมือของโรงเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่จะเข้าไปเก็บข้อมูล พบว่า 
ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจยังเล็งเห็นความส าคัญของประเด็นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การใช้คอมพิวเตอร์ที่มีต่อครูน้อยเกินไป ท าให้บางโรงเรียนไม่สะดวกให้เข้า
ไปเก็บข้อมูล 

2) ในด้านการ เก็บข้อมูลด้วยเคร่ืองมือแบบทดสอ บ พบว่า อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์บันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี  ในบางโรงเรียน ยังไม่พร้อมใช้ คือ 
คอมพิวเตอร์บางเคร่ืองไม่มีโปรแกรมบันทึก ข้อมูลลงแผ่น ซีดี หรือไม่มี
อุปกรณ์ส่วนควบที่ใส่แผ่นซีดี  

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

ผลการวิจัยของการประเมินความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสา รสนเทศและทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของครูระดับมัธยมศึกษา  การศึกษาเจตคติของครูระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์  และเคร่ืองมือที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปใช้ในการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้ น และศึกษาเจตคติของครู
ระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ ในครั้งนี้  ผู้วิจัยขอเสนอแนะ   
ต่อหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการน าผลการวิจัยและเคร่ืองมือการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี ้

 
 ส าหรับโรงเรียนและผู้บริหารสถานศึกษา เป็นหน่วยงานและผู้ที่มีบทบาทด้านควบคุม
คุณภาพครูอาจารย์ที่ท าหน้าทีใ่นการสอน  สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังน้ี 



 
1) น าข้อมูลจากการวิจัย เป็นแนวทางไป ใช้ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์เพื่อท า

การประเมินขีดความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู
ที่ควรมีในการเรียนการสอน ด าเนิ นการควบคุมคุณภาพของทรัพยากรใน
โรงเรียน เช่น ทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศทุกประเภท ได้แก่ คอมพิวเตอร์ สื่อการสอน ข้อมูล โปรแกรม
ซอฟต์แวร์ อินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์  อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนโรงเรียน
ควรมีความจริงจังในการพัฒนาด้านวิชาการของโรงเรียน 

2) น าผลการวิจัยเป็นแนวทางไปใช้ก าหนดนโยบาย  หลักเกณฑ์เพื่อประเมินขีด
ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของครู และเสนอให้
เป็นนโยบายระดับ กระทรวงศึกษาธิการที่ให้ โรงเรียนมีหน้ าที่พัฒนาครูด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

3) ใช้เป็นเคร่ืองมือที่สามารถประเมินความรู้และทักษะของครู โดยไม่จ ากัด
ระดับชั้นและวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 
(Child-Centered) และให้ทันกับศักยภาพของนักเรียนที่ก้าวหน้าขึ้นทุกวัน  

4) น าเคร่ืองมือวิจัยที่ได้จากงานวิจัยนี้ ตลอดจนเกณฑ์ประเมินที่ก าหนดไว้ ไป
ประยุกต์ให้เหมาะสมกับ บริบทของโรงเรียนเพื่อประ เมินครู โดยไม่จ ากัด
ระดับชั้น และไม่จ ากัดผู้ใดเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูล เน่ืองจากเป็น
เคร่ืองมือที่ใช้งานง่าย เพียงแต่ผู้วิเคราะห์ข้อมูลหรือผู้ให้คะแนนจะต้องเป็นผู้
มีความรู้หรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ ให้ได้ผลการ
วิเคราะห์ที่ถูกต้อง และโรงเรียนจะได้ ข้อมูลไปประกอบการ พิจารณาการ
บริหารจัดการในโรงเรียนต่อไป 

 

5.4   ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
 

ผู้วิจัยขอเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยและเครื่องมือกา รวิจัยไปใช้ในก ารศึกษา
วิจัยต่อไป ดังนี ้

 



1) ควรน าผลการวิจัยนี้ไปศึกษาวิจัยต่อเกี่ยวกับด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการศึกษาที่ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ประเภท อ่ืน  ๆ ที่นิยมใช้ในการเรียนการสอนของครู  เช่น 
ส าหรับใช้ผลิตสื่อการสอน  e-Learning การใช้ Internet การใช้ e-mail เป็น
ต้น นอกเหนือจากโปรแกรมที่ใช้ศึกษาในงานวิจัยนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติม
และกว้างขวางขึ้นต่อไป 

2) ควรน าผลการวิจัยนี้ไปพัฒนาเพิ่มเติมในด้านเคร่ืองมือวิจัย โดยเมื่อน าไปใช้
ควรมีการปรับปรุงและพัฒนา ข้อมูลเกี่ยวกับ เทคโนโล ยีให้ทันสมัยเป็น
ปัจจุบัน เสมอ เน่ืองจากเทคโนโลยี สารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้ง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา  เมื่อเวลา
ผ่านไปท าให้สิ่งที่ระบุในแบบประเมิน  แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ หรือ
แบบประเมิน บางอย่างอาจเลิกใช้ ไปแล้ว  หรือบางอย่ างอาจเกิดขึ้นมาใหม่   
ก็ได ้ 

3) ในด้านการให้คะแนน (Scoring) ควรมีผู้ประเมินท าการให้คะแนนมากกว่า 1 
คน อาจเป็นสามคน เพื่อความชัดเจนและเป็นธรรม เป็นการปรับปรุงวิธีการ
ให้คะแนนให้น่าเชื่อถือมากขึ้น หรือผู้วิจัยควรมีผู้ร่วม วิจัย  (Partner) 
ด าเนินการเป็นผู้ช่วยร่วมกันให้คะแนน  

4) ควรน าผลการวิจัยนี้ไปศึกษาต่อ ถึงประโยชน์ของงานวิจัยในประเด็นความ
เป็นไปได้ในการร่วมมือระหว่างโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตครู ให้ครูมีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศและมีทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน โดยด าเนิน การพัฒนา
เน้ือหาหลักสูตรและการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ให้แก่ครูอย่าง
เป็นรูปธรรม 

 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถได้ผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ได้แก่ ผลการ
ประเมินความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ   ผลประเมินการศึกษาเจตคติของครูระดับ
มัธยมศึกษาที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์  และผลการทดสอบทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของครูระดับมัธยมศึกษา ครบถ้วนดังปรากฏผลที่แสดงไว้ใน สรุปผลการวิจัย
ข้างต้น และ ได้เคร่ืองมือวิจัยที่ใช้ ส าหรับ เก็บรวบรวมข้อมูล ครบ 4 ประเภท ดังตัวอย่างปรากฏใน
ภาคผนวก ข. .และผลการวิจัยท าให้สามารถตอบค าถามวิจัยที่ตั้งไว้ตั้งแต่เบื้องต้นได้  



  
 สิ่งที่ผู้วิจัยได้ เรียนรู้ จากการศึกษาวิจัย คร้ังนี้ คือ การศึกษาวิจัย ช่วยสร้างความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นตอน ท าให้เกิดความคิดสืบเนื่อง เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่าง ที่ท าวิจัย  และนอกจากนี้ ผลการวิจัยท าให้ความต้องการที่จะ
ค้นคว้าหาข้อมูลและสาระที่เกี่ยวข้องทั้งหลายบรรลุเป้าหมาย  
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ภาคผนวก ข. 
ตัวอย่างเครื่องมือวิจัย จ านวน 4 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เครื่องมือวิจัยที่สร้างขึ้น มีทั้งหมด 4 ส่วน ประกอบด้วย 
 

ส่วนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2  แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเจตคติของครูที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้
คอมพิวเตอร์  

ส่วนที่ 4  แบบทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค าช้ีแจง 
1. แบบประเมินนี้จัดท าขึ้นเพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศแล ะทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นของครูระดับ

มัธยมศึกษา และศึกษาเจตคติของครูที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ 
2. แบบประเมิน มีทั้งหมด 4 ส่วน ได้แก ่

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนที่ 2 แบบสมัภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเจตคติของครูที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร ์ 
ส่วนที่ 4 แบบทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น  

3. ส าหรับแบบสอบถาม โปรดตอบค าถามโดยเติมข้อความในช่องวา่ง หรือโปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน     หน้าค าตอบทีท่่านเลือก 
หรือ เลือกเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยมีความหมายเรียงจากน้อยไปมาก เช่น 

        1 หมายถึง น้อยมาก/ 2 หมายถึง น้อย / 3 หมายถึง พอใช้ / 4 หมายถึง มาก / 5 หมายถึง มากที่สุด 
4. ส าหรับแบบทดสอบ โปรดปฏิบัติตามค าสั่งที่ก าหนดไว ้ 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
โปรดท าเครื่องหมาย ลงใน     หน้าค าตอบที่ท่านเลือก และตอบค าถามโดยเติมข้อความลงในช่องวา่ง 
 เพศ ปัจจุบันท่านมีอายุ (ปี) อายุงาน(ปี)  วิชาที่สอน สอนชั้น     

สถานภาพครู o ชาย 
o หญิง 

o 21 – 29 
o 30 – 39 
o 40 – 49 
o 50 – 59 
o 59 ขึ้นไป 

o 1 - 2 
o 3 - 5 
o 6 - 10 
o 11- 15 
o 15 ขึ้นไป 

o  คณิตศาสตร ์
o วิทยาศาสตร ์
o ภาษาอังกฤษ 
o อ่ืนๆ ได้แก ่

........................... 

o ม. 1 - 3 
o ม. 4 - 6 

 

ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษาที่จบ 
o ต่ ากว่าปริญญาตร ี
o ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
o ปริญญาโท  
o ปริญญาเอก 

……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
……………………………………….. 

…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 

ท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของตนเองหรือไม่                                                                                 o  มี    o ไม่มี 
ถ้ามี เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่เป็นชนิดใด o  ตั้งโต๊ะ (Desktop) o โน้ตบุ๊ค/ แล็ปท็อป 
ท่านมีประสบการณ์ในการใช้คอมพิวเตอรม์านานกี่ป ี o  1 – 2  ปี o 3 – 5  ปี o 5 ปี ขึ้นไป 
ความสม่ าเสมอในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน 
o เป็นประจ าทุกวัน 
o สัปดาห์ละ 3 - 4 วัน 
o สัปดาห์ละ 1- -2 วัน 
o ไม่บ่อย นานๆ ใช้ครั้ง 

ใช้ครั้งละประมาณ  
o ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
o 1 -  3 ชั่วโมง 
o 3 -  5  ชั่วโมง 
o มากกว่า 5 ชั่วโมง 

โรงเรียนของท่านมีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ท่านใช้หรือไม่ o มี    o ไม่มี 



ถ้ามี คอมพิวเตอรน์ั้นมไีว้ส าหรับท างานอะไร o ใช้งานทั่วไป    o เพ่ือการสอน 
ความสม่ าเสมอในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียน 
o เป็นประจ าทุกวัน 
o สัปดาห์ละ 3 - 4 วัน 
o สัปดาห์ละ 1- -2 วัน 
o ไม่บ่อย นานๆ ใช้ครั้ง 

ใช้ครั้งละประมาณ  
o ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 
o 1 -  3 ชั่วโมง 
o 3 -  5  ชั่วโมง 
o มากกว่า 5 ชั่วโมง 

ท่านใช้อินเทอร์เน็ตที่ใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
เฉลี่ยวันละประมาณกี่ชั่วโมง 

ไม่เกิน 1 ชม. 1-3 ชั่วโมง 3-5 ชั่วโมง มากกว่า 5ชม. 

o บ้าน     

o โรงเรียน     

o อ่ืนๆ .......................................      

ท่านเคยศึกษาหรือผ่านการอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรบ้าง จากที่ใด  และใช้เวลานานเท่าใด 
โปรแกรม ศึกษาจาก (โปรดระบุสถาบันหรือบุคคล) ระยะเวลาศึกษา/อบรม 

o Microsoft Word   

o Microsoft Excel   

o Microsoft Powerpoint   

o Photoshop   

o Front Page   

o Access   

o DreamWeaver   

o Anti-Virus   

o Moodles   

o Internet    

o e-mail   

o MediaPlayer   

o WinZip/WinRAR   

o Windows Live Messenger (MSN)   

o SPSS   

o Authorware   

o Flash   

o อ่ืนๆ ..........................................   

o ไม่เคย   



  
ส่วนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทศของครู 
       ก. ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

1. ในความคิดเห็นของท่าน ค าว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความหมายว่าอะไร 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 
 

2. โปรดยกตัวอย่าง ข้อมูลสารสนเทศ มีอะไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

3. ท่านคิดว่าการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์อย่างไรต่อการศึกษาในยุคปัจจุบัน 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………...  

4. โปรดให้นิยามของค าว่า ‘อินเทอร์เน็ต’ สั้น ๆ 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 
5. ท่านใช้บริการ Browser อะไรในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 
6. ท่านใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือวัตถุประสงค์ใด  

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 
 

7. โรงเรียนของท่านมีเว็บไซต์หรือไม่ ถ้ามี เว็บไซตช์ื่ออะไร 

………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 

8. ท่านสื่อสารในวงสังคมดิจิทัล โดยใช้สื่อใดบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 
 

9. ท่านใช้เว็บไซต์อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการสอนในชั้นเรียน 

………………………………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………………….......... 
 



10. ท่านเข้าไปในเว็บไซต์อะไรเป็นประจ า เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการสืบค้นหาข้อมูลที่ท่านต้องการ 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 
ข.  ด้านการติดต่อส่ือสารทาง Electronic Mail (e-mail) 

11. ท่านเคยใช้ e-mail หรือไม่ ถ้าเคย ใช้บ่อยแค่ไหน 
………………………………………………………………………………………………………………... 

12. ท่านใช้ e-mail ของโรงเรียน หรือ ภายนอกโรงเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………... 

13. วัตถุประสงค์ที่ท่านใช้ e-mail เพ่ืออะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………... 

14. มีสิ่งใดบ้างที่เป็นข้อควรระวังในการใช้ e-mail 

………………………………………………………………………………………………………………... 

ค. ด้านสังคม จริยธรรม สิทธิส่วนบุคคล และลิขสิทธิ์  
15. ท่านคิดว่าข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆ มีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพราะเหตุใด  

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

16. หากท่านน าข้อมูลที่ได้มาจากเว็บไซต์มาใช้ ถือเป็นการแอบอ้างข้อมูลของคนอ่ืนมาใช้หรือไม่ และท่านมีวิธีการแก้ไขหรือป้องกัน

การกระท าผิดอย่างไร   

………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………... 

17. เม่ือได้รับข้อมูลสารสนเทศรูปแบบใดก็ตาม ท่านพิจารณาก่อนส่งต่อให้ผู้อ่ืนหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

18. ท่านคิดว่าการแสดงความเห็นในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นสิ่งที่ทุกคนมีเสรีภาพท าได้ เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

19. การแสดงความคิดเห็นอย่างไร ในความคิดเห็นของท่านที่เป็น ‘การไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคล’ 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 



20. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสิทธิความเป็นเจ้าของสารสนเทศหรือไม่ ถ้ามี มีในเรื่องใดบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 
21. ท่านคิดว่าคนที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในสารสนเทศที่มีเจ้าของถูกต้องตามกฎหมายควรถูกด าเนินคดีหรือไม่ ท าไม 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 
       ง.  ด้านศักยภาพของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง 
22. ท่านใช้คอมพิวเตอร์ในการเตรียมการเรียนสอนบ้างหรือไม่ 

………………………………………………………………………………………………………………... 

23. ท่านเตรียมเอกสารประกอบการสอนด้วยคอมพิวเตอร์บ้างหรือไม่ 

………………………………………………………………………………………………………………... 

24. ในการศึกษาหาความรู้ไปใช้ประกอบการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ท่านหาจากเว็บไซตใ์ดบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………... 

25. ปัญญาประดิษฐ ์(Artificial Intelligent) หรือ AI หมายถึงอะไร 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 

26. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Database) หมายถึงอะไร 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 
27. ท่านคิดว่า e-Learning หมายความว่าอะไร 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 
28. ท่านคิดว่าคนเราเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบ e-Learning จะสัมฤทธิ์ผลหรือไม่ เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………... 
29. ท่านคิดว่าข้อมูลที่ค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ตมีประโยชนอ์ย่างไรกับการท างานของท่าน 

………………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 



ค าถามต่อไปนี้ อาจมีได้หลายค าตอบ 

30. ในโรงเรียนของท่าน คอมพิวเตอร์ใช้ระบบปฏิบัติการแบบใด 

o Windows XP o Windows 2000 o Windows NT 

o Windows Vista o Windows 98 o Linux 

o Windows ME o MacOS o ไม่ทราบ 

o อ่ืนๆ ...................................................... ........................ 
31. โรงเรียนมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) กี่เครื่อง ...............เครื่อง o ไม่ทราบ  

32. เครื่อง Server ใช้งานอะไรบ้าง 

o FTP Server o Print Server o Database Server 

o DHCP Server o DNS Server o Web Server 

o อ่ืนๆ ...................................................... ........................ o ไม่ทราบ 
33. โรงเรียนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทใดบ้าง 

o Microsoft Word o Microsoft Excel o Microsoft Powerpoint 

o Photoshop o Front Page o Video Conference 

o DreamWeaver o Access o Authorware 

o Internet  o Anti-Virus o SPSS 

o e-mail o Flash o Games 

o MediaPlayer o e-Learning o Messenger (MSN) 

o Dictionary o Moodles o WinZip/WinRAR 

o อ่ืนๆ ...................................................... ........................ o ไม่ทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเจตคติของครูที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ 
           

โปรดอ่านข้อความต่อไปนี้ แล้วพิจารณาเลือก โดยกาเครื่องหมาย ลงใต้หมายเลข 5, 4, 3, 2 หรือ 1 เพ่ือแสดงระดับการ
ประเมินความพึงพอใจ หรือความเห็นของท่าน 
( 5 หมายถึง พอใจหรือเห็นด้วยอย่างยิ่ง/ 4 หมายถึง พอใจหรือเห็นด้วยมาก / 3 หมายถึง พอใจหรือเห็นด้วย/               2 

หมายถึง พอใจหรือเห็นด้วยน้อย / 1 หมายถึง ไม่พอใจหรือไม่เห็นด้วย) 
ค าถาม 5 4 3 2 1 

1. รู้สึกม่ันใจในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ไม่จ ากัดสถานที่ เช่นโรงเรียน บ้าน 
และสถานทีท่ั่วไป 

     

2. รู้สึกล าบากใจเม่ือใช้คอมพิวเตอร์      

3. คิดว่าคอมพิวเตอร์มีส่วนท าประโยชน์ให้กับการท างานของท่านด้าน
การสอน 

     

4. พอใจที่จะใช้คอมพิวเตอร์ในการท างานที่โรงเรียน และใน
ชีวิตประจ าวัน 

     

5. พอใจในศักยภาพที่คอมพิวเตอร์ให้ ในด้านความเป็นส่วนตัว  เช่น การ 
Log-in ที่มี User name และ Password การลงทะเบียนใช้งาน 
(Registration) การสมัครสมาชิก (Membership) 

     

6. พอใจในความปลอดภัย เม่ือ Log-in ด้วยชื่อและรหัสผ่านของตนเอง 
ไม่ใช้ของผู้อื่นและไม่ให้ผู้อ่ืนใช้ของท่าน 

     

7. เห็นด้วยที่ว่า คนควรรบัผิดชอบต่อการใช้คอมพิวเตอร ์หากเกิด
ข้อผิดพลาดในการใช้ โดยที่คอมพิวเตอร์ไม่ต้องรับผิดชอบ 

     

8. นึกถึงคอมพิวเตอร์ก่อนเสมอ เม่ือมีความต้องการหาข้อมูล       

9. นึกถึงคอมพิวเตอร์ก่อนเสมอ เม่ือมีความต้องการติดต่อสื่อสาร       

10. ม่ันใจในตนเองเม่ือใช้คอมพิวเตอร์หน้าชั้นเรียน หรือต่อหน้าผู้อ่ืน      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          โปรดเลือกโดยกาเครื่องหมาย ลงใน     ตามความคิดเห็นของท่าน เพียงค าตอบเดียว 
         (5 หมายถึง บ่อยที่สุด/  4 หมายถึง บ่อยมาก/ 3 หมายถึง บ่อย/  2 นานๆ ครั้ง/ /1 หมายถึง น้อยครั้ง) 

รายการเกี่ยวกับปัญหาที่ท่านพบเม่ือใช้คอมพิวเตอร์ 
(ปัญหา หมายถึง อุปสรรคความขัดข้องทุกประเภทที่เกิดกับ
คอมพิวเตอร์ ท าให้ท่านไม่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
ตามปกติ) 

5 4 3 2 1 

1. พบปัญหาเม่ือใช้คอมพิวเตอร์      

2. ปัญหาเกิดจากการใช้งานของตัวท่านเอง      

3. ปัญหาเกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์)      

4. ปัญหาเกิดจากโปรแกรม (ซอฟต์แวร์)      

5. ปัญหาเกิดจากระบบการสื่อสารหรือด้านเทคนิค      

6. เม่ือเกิดปัญหาขึ้น ท่านรู้สึกกลัวและกังวล      

7. เม่ือเกิดปัญหาขึ้น ท่านหาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง      

8. เม่ือเกิดปัญหาขึ้น ท่านหาผู้เช่ียวชาญหรือช่างมาช่วยแก้ไข      

9. เม่ือเกิดปัญหาขึ้น ท่านให้เพ่ือนหรือคนที่อยู่ใกล้ตัวมาช่วยแก้ไข      

10. เม่ือเกิดปัญหาขึ้น ท่านไม่ทราบสาเหต ุ      

11. คอมพิวเตอรท์ี่ใช้งาน ขาดการดูแล บ ารุงรักษา      

12. พบการติดไวรัสคอมพิวเตอร์      

13. พบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้า (เกินกว่า 2 - 3 นาที)      

14. พบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร      

15. คอมพิวเตอรท์ี่มี ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน      

16. พบผู้อ่ืนใช้คอมพิวเตอร์ผิดวัตถุประสงคใ์นการสอน      

17. อ่ืนๆ .................................................................................. ..      

       โปรดระบุปัญหาหรืออุปสรรคที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนที่ส าคัญและต้องการแก้ไขมากที่สุด   
อันดับหนึ่ง คือ 
อันดับสอง คือ 
อันดับสาม คือ 

 

โรงเรียนมีการสนับสนุนครูให้ได้รับการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์หรือไม่                            o มี o ไม่มี 
ต้องการให้ครูได้รับการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมในเรื่องใดบ้าง 

1.  

2.   

 
 
 
 



ส่วนที่ 4 แบบทดสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีท้ังหมด 4  ชุด 

ชุดที่ 1  โปรดจัดพิมพ์เอกสารโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word (.doc หรือ .docx) หรือโปรแกรม  Open-source ตามตัวอย่าง และ
ท าตามข้อก าหนดข้างล่างนี้ 

 ใช้กระดาษขนาด A4 
 ใช้รูปแบบอักษรตัวพิมพ ์ชื่อ Cordia New ขนาดตัวอักษร 16 pt. 
 วางรูปหน้ากระดาษ ห่างจากขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว ด้านล่าง 1 นิ้วห่างจากขอบซ้าย 1.5” ขวา 1” 
 ระยะห่างบรรทัดเป็นแบบ Single spacing ให้พิมพ์โดยไม่เว้นบรรทัด 
 จัดข้อความแบบ Justified alignment (จัดชิดขอบซ้ายและขวา) 
 ย่อหน้าให้ห่างจากขอบซ้าย 0.5 นิ้ว หรือ 8 ช่วงตัวอักษร 
 ให้ใส่เลขหน้า ด้านล่างกึ่งกลางของกระดาษ (footer) ยกเว้นหน้าแรก (หน้า 1) ไม่ต้องใส่เลขหน้า  
 ให้พิมพ์ข้อความในพื้นที่หัวกระดาษด้านบน (header) ของหน้าแรก (โรงเรียน.........พิมพ์ช่ือโรงเรียนของท่าน) 
 พิมพ์ข้อความตามแบบ เช่น รูปแบบตัวอักษรธรรมดา หนา เอน ขีดเส้นใต้  
 พิมพ์ ย่อหน้า เรียงหัวข้อ เชิงอรรถ และท าตาราง ตามตัวอย่าง 
 เม่ือพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึก (save) เก็บไว้ที่ (1) ฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (2) เก็บไว้ที่แผ่น CD-

ROM /หรือ DVD-ROM และ (3) เก็บไว้ที่ USB Flash Drive  
 ให้เวลาท า 15 นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



 ค าว่า e-Learning1 นั้นมีค าที่ใช้ได้ใกล้เคียงกันอยู่หลายค าเช่น  Distance Learning (การเรียน
ทางไกล) Computer based training (การฝึกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ หรือเรียกย่อ ๆ ว่า CBT) 
Online Learning (การเรียนทางอินเทอร์เน็ต ) เป็นต้น ดังนั้น  สรุปได้ว่า  ความหมายของ     e-

Learning คือ รูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์  หรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการถ่ายทอดเรื่องราว และเ นื้อหา  โดยสามารถมีสื่อในการน าเสนอบทเรียนได้
ต้ังแต่ 1 สื่อขึ้นไป และการเรียนการสอนน้ันสามารถที่จะอยู่ในรูปของการสอนทางเดียว  หรือการ
สอนแบบปฏิสัมพันธ์ได้ 

ประโยชน์ของ e-Learning : 
1. ยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเนื้อหา และ สะดวกในการเรียน 
2. เข้าถึงได้ง่าย 
3. ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยกระท าได้ง่าย 
4. ประหยัดเวลา และค่าเดินทาง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                    
1 http://www.thaiedunet.com/ten_content/what_elearn.html 

http://www.thaiedunet.com/ten_content/what_elearn.html


ประโยชน์ของการเรียนแบบออนไลน์เมื่อเทียบกับการฝึกอบรมในห้องเรียน  : 

 ห้องเรียน/สถานที่อบรม เครือข่ายออนไลน์ 

การเข้าถึง จ ากัด (ขึ้นอยู่กับขนาดของห้องเรียน ) / 
ระยะเวลาที่เปิดสอนต่อวัน 

24 ชั่วโมงต่อวัน และ 7 วันต่อสัปดาห์ 

การวัดผล 
วัดผลด้วยต นเอง หรือครูผู้สอน เป็นผู้
วัดผล 

อัตโนมัติ หรือครูผู้สอน 

การจดจ า 
จ ากัด ไม่สามารถทวนซ้ าได้ อาจจะต้อง
ใช้การจดบันทึกแทน 

สูง เพราะสามารถทวนซ้ าได้หลายๆ 
ครั้ง เท่าที่ต้องการ  

ค่าใช้จ่าย สูง เพราะค่าจ้างผู้สอนต่อครั้ง ต่ า ค่าจ้างครูผู้สอนครั้งเดียวในการ
ผลิตเนื้อหา 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ชุดที่ 2  โปรดจัดพิมพ์เอกสารโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel (.xls หรือ .xlsx) หรือโปรแกรม  Open-source และท าตาม
ข้อก าหนดข้างล่างนี้ 

 ใช้กระดาษขนาด A4 ตั้งหน้ากระดาษแบบแนวตั้ง (Portrait) 
 ใช้รูปแบบอักษร ตัวพิมพช์ื่อ Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 pt. 
 ให้พิมพ์โดยไม่เว้นบรรทัด 
 พิมพ์ข้อความตามแบบ เช่น รูปแบบตัวอักษรธรรมดา วางกลางช่องของตาราง ชิดขอบซ้าย 
 พิมพ์ แบ่งหัวข้อตามแบบ หัวข้อ ก ถึง ง  ให้แบ่งช่องขนาดเท่าๆ กันทั้ง 4 ช่อง 
 ค านวณ บวกคะแนนรวม และหาค่าเฉลี่ย 
 ให้จัดเรียงล าดับชื่อนักเรียนตามตัวอักษร ก-ฮ ใหม่ โดยค่าคะแนนของนักเรียนถูกต้อง 
 ใส่สีของบรรทัดตามแบบ เลือกสีตามใจชอบ 
 ใช้ตัวอย่างข้อมูลข้างล่างนี ้
 เม่ือพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึก (save) เก็บไว้ที่ (1) ฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (2) เก็บไว้ที่แผ่น CD-

ROM /หรือ DVD-ROM และ (3) เก็บไว้ที่ USB Flash Drive 
 ให้เวลาท า 15 นาที 

   
 

ล าดับ รายช่ือนักเรียน 
คะแนนท่ีได้ 

ก ข ค ง รวม 

1 ญาดา  17 23 19 28  

2 สุดารัตน ์ 16 21 12 26  

3 ประสพโชค  18 19 22 27  

4 วันเฉลิม  19 24 18 26  

5 ชัยพร  11 20 16 23  

6 ณัฐฐา  17 17 24 28  

7 กฤษณะ  13 18 21 22  

8 สุรภาณ ี 18 23 20 21  

9 สิริลักษณ ์ 15 22 17 24  

10 ศราวุธ  12 16 23 25  

 
ค่าเฉลี่ย      

 
 
 
 
 
 
 



ชุดที ่3  โปรดจัดพิมพ์เอกสารโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint (.ppt หรือ .pptx) หรือโปรแกรม  Open source และท าตาม
ข้อก าหนดข้างล่างนี้ 

 ใช้กระดาษขนาด A4  
 เลือกรูปแบบสไลด์ รูปแบบตัวอักษร สี และขนาด ตามใจชอบ บรรจุรูปภาพตามต้องการ เลือกใส่พื้นฉากหลัง 

(background) ของสไลด์ตามใจชอบ 
 ให้จัดท าการน าเสนอ จ านวน 4 สไลด ์ 
 ให้ตั้งค่าการน าเสนอสไลด์แบบออโตเมติก เปลีย่นสไลด์ทุก 3 วินาท ีและให้ตั้งค่า Transitional ให้แสดงข้อความขึ้นที

ละบรรทัด 
 ใช้ตัวอย่างข้อมูลสไลด์ที่ 1-4 ข้างล่างนี้ 
 เม่ือพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึก (save) เก็บไว้ที่ (1) ฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (2) เก็บไว้ที่แผ่น CD-

ROM /หรือ DVD-ROM  และ(3) เก็บไว้ที่ USB Flash Drive  
 ให้เวลาท า 15 นาที 

สไลด์ที่ 1  เลือกใส่พื้นฉากหลัง (background) ของสไลด์ตามใจชอบ 
Title การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ 
Text ศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา เวสารัชช์  

28 ตุลาคม 2552 
สไลด์ที่ 2  ใส่ข้อมูลเป็นหัวข้อ 

 Title ปรับทัศนคติต่อการสร้างผลงานวิชาการ 

Text 
 เป็นเร่ืองสนุก เป็นความภูมิใจ 
 ทุกคนท าได้ ท าได้ไม่ยาก 
 ช่วยเพ่ิมมูลค่าชีวิต 
 ยกมาตรฐานคุณภาพตัวเอง 

สไลด์ที่ 3  ใส่ข้อมูลต่อไปนี้ในรูปแบบ ตาราง หรือกราฟิก เพื่อเปรียบเทียบ 

 Title การวิเคราะห์ข้อมูล  
Text  

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
 สถิติวิเคราะห ์  ไม่ใช้สถิติวิเคราะห ์
 จุดมุ่งหมายการวิจัย  ใช้วิธีสังเกต สัมภาษณ ์
 ชนิดของข้อมูล  บรรยาย อธิบาย 

สไลด์ที่ 4  ใส่รูปภาพประกอบ และจัดวางต าแหน่งตามใจชอบ 

Title ค าคมเกี่ยวกับการศึกษา 
Text ‚The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but 

those who cannot learn, unlearn, and relearn.‛ ……. Alvin Toffler  
 
 



ชุดที่ 4  โปรดค้นคืนเอกสารที่จัดท าและเก็บบันทึกไว้ แล้วพิมพ์เอกสารนั้น โดยท าตามล าดับดังน้ี 

 เอกสารชุดที่ (1) ที่บันทึก (save) เก็บไว้ที่ ฮาร์ดดิสก์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เรียกคืนมา และ สั่งพิมพ์ (print) 1 ชุด 
 เอกสารชุดที่ (2) ที่เก็บไว้ที่แผ่น CD-ROM /หรือ DVD-ROM เรียกคืนมา และ สั่งพิมพ์ (print) 1 ชุด 
 เอกสารชุดที่ (3) ที่เก็บไว้ที่ USB Flash Drive เรียกคืนมา และ สั่งพิมพ์ (print)  สไลด์แบบ Handouts หน้าละ 4 

สไลด์ โดยเรียงล าดบัจากบนลงล่างเป็นแนวตั้ง 1 ชุด 
 ให้เวลา 15 นาที 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มทดลอง และการทดสอบเครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มทดลอง และการทดสอบเครื่องมือวิจัย  
 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มทดลอง 
  
 การที่ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากความคิดเห็นและการทดสอบทักษะความสามารถของ
ครูระดับมัธยมศึกษา ในภาคการศึกษาต้น ของปีการศึกษา 2553 จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่ง
หนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร เป็นกลุ่มทดลองเคร่ืองมือ จ านวน 5 คน ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
และน าเสนอข้อมูล โดยไม่ระบุชื่อของครูและชื่อโรงเรียน ผู้วิจัยใช้ตัวอักษรแทนชื่อโรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาแห่งนี้ด้วย ‚P‛ และ ใช้ตัวเลขแทนที่กลุ่มทดลองครูมัธยมศึกษา   คนที่ 1 – 5 ของโรงเรียน
ดังกล่าว ดังนี้ 
 
                                      กลุ่มทดลอง        ครูของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
    ครูคนที่ 1    P1 
    ครูคนที่ 2   P2 
    ครูคนที่ 3   P3 
    ครูคนที่ 4   P4 
    ครูคนที่ 5   P5 
      รวม                      5 
 
 ผลวิเคราะห์จากข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการทดลองเคร่ืองมือของครูกลุ่มทดลองนี้ 
ได้มาจากเคร่ืองมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 4 ประเภท ได้แก่แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ และ
แบบประเมิน จ าแนกตามข้อมูลที่ต้องการออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของครูกลุ่มทดลองของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รวม 3 ด้าน โดยใช้แบบสอบถาม ดังนี้ 
(4) สถานภาพส่วนบุคคลทั่วไป 
(5) สถานภาพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
(6) สถานภาพการศึกษาอบรมการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

 
 



ตารางที่ ค.1  แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพส่วนบุคคลทั่วไปของกลุ่มทดลองครูระดับ  
มัธยมศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

สถานภาพส่วนบุคคล จ านวนกลุ่มทดลอง (คน) ร้อยละ 

เพศ 

           หญิง 

                   ชาย 
        อายุ 

      50 - 59 ปี 
      21 - 29 ปี 

วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 
ประสบการณ์การท างาน 

     15  ปีขึ้นไป 

            1 - 2 ปี 
วิชาที่สอน 

คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ 

          ภาษาไทย 

          นาฏศิลป์ 

 
4 
1 
 

3 
2 
 

4 
1 
 

3 
2 
 

1 
1 
1 
1 
1 

 
80 
20 

 
60 
40 

 
80 
20 

 
60 
40 

 
20 
20 
20 
20 
20 

รวม 5 100 
 
   จากตารางที่ ค.1  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองนี้ มีเพศหญิงมากกว่าชาย 
(ร้อยละ 80) มีครูอายุระหว่าง 50-59 ปี (ร้อยละ 60) มากกว่าครูอายุ 21-29 ปี (ร้อยละ 40) จบ
การศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี (ร้อยละ 80) มากกว่าระดับปริญญาโท (ร้อยละ20) มีประสบการณ์
ท างานจ านวนปีสูง 15 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 60) มากกว่า อายุงาน 1-2 ปี (ร้อยละ 40) และกลุ่มทดลองทั้ง 
5 คนสอนวิชาที่แตกต่างกันทุกคนไม่ซ้ ากันเลย 
 
 



ตารางที่ ค.2  แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ของกลุ่มทดลองครู 
ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

สถานภาพการใช้คอมพิวเตอร์ จ านวนกลุ่มทดลอง (คน) ร้อยละ 

มีคอมพิวเตอร์ของตนเอง  

  แบบตั้งโต๊ะ* 

          โน้ตบุ๊ค/แล็ปท็อป* 

5 
4 
3 

100 
57.14 
42.86 

ประสบการณ์ใช้คอมพิวเตอร์ 

5 ปีขึ้นไป 

3-5 ปี 
ไม่ระบุ 

 
3 
1 
1 

 
60 
20 
20 

ความสม่ าเสมอในการใช้
คอมพิวเตอร์ที่บ้าน 

เป็นประจ าทุกวัน 

ไม่บ่อย นานๆ ใช้คร้ัง 

 
 

3 
2 

 
 

60 
40 

ใช้คร้ังละประมาณ   
ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 

1 -  3 ชั่วโมง 

 
3 
2 

 
60 
40 

โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้ 
มี 

 

5 

 

100 

มีไว้ส าหรับ* 

ใช้งานทั่วไป    
เพื่อการสอน 

 

5 

3 

 

100 

60 

ความสม่ าเสมอในการใช้
คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียน  

เป็นประจ าทุกวัน 

สัปดาห์ละ 1- -2 วัน
สัปดาห์ละ 3 - 4 วัน 

 
 

1 
2 
2 

 
 

20 
40 
40 

ใช้คอมพิวเตอร์คร้ังละ  
ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 

1 -  3 ชั่วโมง 

 
2 
3 

 
40 
60 



ตารางที่ ค.2  แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ของกลุ่มทดลองครู 
ระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ต่อ) 

สถานภาพการใช้คอมพิวเตอร์ จ านวนกลุ่มทดลอง (คน) ร้อยละ 

ใช้อินเทอร์เน็ต ที่ * 

บ้าน 

โรงเรียน 

ร้านอินเทอร์เน็ต 

 
4 
2 
1 

 
57.14 
28.57 
14.29 

ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ      
            ไม่เกิน 1 ชม. 

1-3 ชั่วโมง 

 
2 
3 

 
40 
60 

รวม 5 100 

(หมายเหตุ: * กลุ่มทดลองเลือกมากกว่า 1 รายการ) 
 
   จากตารางที่ ค.2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองทั้งหมดมีคอมพิวเตอร์เป็น
ของตนเอง (ร้อยละ 100) ใช้แบบตั้งโต๊ะ (ร้อยละ 57.14) มากกว่าโน้ตบุ๊ค (ร้อยละ 42.86)                มี
ประสบการณ์ใช้คอมพิวเตอร์ นาน 5 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 60) มากกว่า นาน 3-5 ปี (ร้อยละ 20)     ส่วน
ใหญ่ใช้คอมพิวเตอร์ที่บ้านเป็นประจ าทุกวัน วันละประมาณไม่เกิน 1 ชั่วโมง (ร้อยละ 60)  กลุ่ม
ทดลองมีคอมพิวเตอร์ใช้ที่โรงเรียนทุกคน(ร้อยละ 100) ครูทั้งหมดจ านวน 5 คนใช้งานทั่วไป     
(ร้อยละ 100) มากกว่าใช้ในการสอน (ร้อยละ 60) ใช้สัปดาห์ 1-2 วันและ 3-4 วัน (ร้อยละ 40)        
ใช้ประจ าทุกวันน้อยกว่า (ร้อยละ 20) โดยใช้แต่ละคร้ังนาน 1-3 ชั่วโมง (ร้อยละ 60) มากกว่า         
ใช้คร้ังละไม่เกิน 1 ชั่วโมง (ร้อยละ 40) ส าหรับการใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะใช้ที่บ้าน            (ร้อย
ละ 57.14) มากกว่าที่โรงเรียน (ร้อยละ 28.57) และยังมีครู 1 คนใช้เพิ่มที่ร้านอินเทอร์เน็ต      อีกด้วย 
(ร้อยละ 14.29)  โดยใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 1-3 ชั่วโมง (ร้อยละ 60) มากกว่าใช้วันละ  ไม่เกิน 1 
ชั่วโมง (ร้อยละ 40) 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ค.3 แสดงร้อยละของกลุ่มทดลองครูระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่เคย
ศึกษาหรือผ่านการอบรมใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ /ระบบสื่อสาร แหล่งที่ได้รับ
การศึกษา และระยะเวลาศึกษา 

(หมายเหต:ุ อักษรย่อ ม. หมายถึง มหาวิทยาลัย/  ทง. หมายถึง ที่ท างาน) 
 
  จากตาราง ค.3  แสดงให้เห็นว่า กลุ่มทดลองครูของโรงเรียน           
เตรียมอุดมศึกษา เคยศึกษาหรือผ่านการอบรมใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสาร    
รวม 7 ชนิด ศึกษาโปรแกรม Microsoft Word/ Microsoft Excel/ Microsoft PowerPoint และ 
Internet มากที่สุด (ร้อยละ 80) รองลงมา ได้แก่ e-mail (ร้อยละ 60) เคยศึกษา Windows Live 
Messenger และ SPSS น้อยที่สุด (ร้อยละ 20) ส่วนใหญ่ศึกษาโปรแกรมด้วยตนเอง (ร้อยละ 75) 
รองลงมาเป็นมหาวิทยาลัย และที่ท างาน ใช้เวลาศึกษาต่ าสุด 1 ชั่วโมง สูงสุด 1 เทอม                  
(ภาคการศึกษา) 
  

 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรม 
จ านวน 
(คน) 

 ร้อยละ            ศึกษาจาก  
ระยะเวลาศึกษา 
ต่ าสุด/สูงสุด 

1. Microsoft Word 4 80 ม./ตนเอง/ 1ชม./1 เดือน/ 1 เทอม 

2. Microsoft Excel 4 80 ตนเอง/ ทง. 1ชม./ 1 วัน 
3. Microsoft PowerPoint 4 80 ตนเอง/ ทง. 1 ชม./ 1-3 ชม. 
4. Internet  4 80 ตนเอง 1 ชม. 
5. e-mail 3 60 ตนเอง 0 
6. Messenger  1 20 ตนเอง 0 
7. SPSS 1 20 ม. 1 ภาคการศึกษา 
 รวม      5 100  1 ชม./ 1 เทอม 



ส่วนที่ 2   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจใน
เทคโนโลยีสารสนเทศของครูกลุ่มทดลอง รวม 4 ด้าน คือ 
(ก) ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ข) ด้านการติดต่อสื่อสารทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ Electronic 

Mail (e-mail) 
(ค) ด้านสังคม จริยธรรม สิทธิส่วนบุคคล และลิขสิทธิ์ 
(ง) ด้านศักยภาพของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
 โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความถี่ของกลุ่มทดลองครูจ านวน 5 คน
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่ตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามตารางที่แสดงในแต่ละด้าน ดังนี้ 
 

2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับความรู้ความ
เข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ รวม  4  ด้านขอ งกลุ่ม ทดลอง ครูระดับ
มัธยมศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีดังนี ้

 
 

2.1.1 ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

กลุ่ม ทดลอง ส่วนใหญ่ให้ ความหมาย ของ ค าว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศ ได้แต่ยังไม่ครบถ้วน มีความคิดเห็นว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นสิ่งทันสมัย พัฒนาสู่ สากล ระบบสื่อสารคมนาคม  
การรวบรวมข้อมูลโดยใช้ไอทีมาช่วย กลุ่ม ทดลอง  2 ใน 5 
สามารถยก ตัวอย่าง ได้ ส าหรับ ตัวอย่าง ข้อมูลสารสนเทศ ที่กลุ่ม
ทดลอง ยกขึ้นมา ได้แก่ ข้อมูล ประชาชน ประวัติการท างาน 
ค าศัพท์ที่ใช้สอน Dictionary กลุ่มทดลองครูทุกคน คิดว่าการรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการศึกษาในยุคปัจจุบัน เป็น
อย่างมาก เพราะ การเข้าอินเทอร์เน็ตท าให้เรียนรู้มากขึ้น  ค้นคว้า
และศึกษาได้กว้างไกลขึ้น ช่วยพัฒนาสิ่งที่ไม่ดีให้ดีขึ้น ช่วยให้
สะดวก รวดเร็วขึ้น  กลุ่มทดลองครู  (2 ใน 5) ให้นิยามค าว่า  
อินเทอร์เน็ต เหมือนกัน ว่าเป็น ระบบที่สา มารถติดต่อสื่อสาร ได้



ทั่วโลก  กลุ่มทดลองทั้ง 5 คนไม่ สามารถตอบได้ว่า ใช้บริการ  
Browser ของอะไร ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  ส าหรับ
วัตถุประสงค์ในการใช้อินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่จะใช้ไปในแนวทาง
เดียวกันหมด คือ ใช้สืบค้นข้อมูล เพื่อการเรียนการสอน และใช้
ติดต่อสื่อสาร กลุ่มทดลองครู  ทุกคนทราบว่า โรงเรียนของ ตนมี
เว็บไซต์  แต่จ าชื่อ เว็บไซต์ไม่ได้ กลุ่มทดลองครู ส่วนใหญ่  (4 ใน 
5) รู้จักการใช้สื่อเพื่อสื่อสาร ในสังคมดิจิทัล เป็นอย่างดีเหมือน ๆ 
กันและคละกัน โดย ใช้ โทรศัพท์มือถือ (2 ใน 5) อีเมล (2 ใน 5) 
อินเทอร์เน็ต (3 ใน 5)  กลุ่มทดลองครูส่วนใหญ่  (13 ใน 15) ไม่
จ าชื่อเว็บไซต์ที่ตนเองใช้ เกี่ยวข้องกับการสอนในชั้นเรียน  แต่จะ
ใช้ Search Engine ช่วยในการค้นหาก่อน กลุ่มทดลองครู ส่วน
ใหญ่ (3 ใน 5) ไม่ใช้การติดต่อกันในสังคมออนไลน์  (Social 
Networking) กลุ่มทดลอง 2 ใน 5 ใช้เหมือนกันและคละกันได้แก่ 
Hotmail, Facebook  และ Hi5 กลุ่มทดลองครูทุกคนใช้ Google 
เป็นประจ าเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการสืบค้น 

 

2.1.2  ด้านการติดต่อสื่อสารทาง Electronic Mail (e-mail) หรือ อีเมล 

 

กลุ่มทดลองครูส่วยใหญ่ (3 ใน 5) มีอีเมลใช้ โดยใช้อีเมลส่วนตัว 
กลุ่มทดลองครู 2 ใน 5 ใช้อีเมลเป็นประจ า ทุกวัน อีกหนึ่งคนใช้ 1 
คร้ังต่อสัปดาห์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการใช้เหมือนกัน คือใช้
ติดต่อสื่อสารกับเพื่อนและใช้ส่งงานระหว่างกัน กลุ่มทดลองครู  3 
ใน 5 มีความระมัดระวังและเข้าใจดีเกี่ยวกับอีเมล  ส าหรับสิ่งที่พึง
ระวังในการใช้อีเมล ตอบว่าไวรัสคอมพิวเตอร์ ความสุภาพในการ
ใช้ การล่วงละเมิดผู้อ่ืน  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

2.1.3 ด้านสังคม จริยธรรม สิทธิส่วนบุคคล และลิขสิทธิ์  
 

กลุ่มทดลองครู ทุกคน คิดว่าข้อมูลในเว็บไซต์ต่าง ๆ มีความ
น่าเชื่อถือ เพียงบางส่วนเท่านั้นไม่เต็มร้อย อย่างมาก 50 
เปอร์เซ็นต์ เ พราะไม่ทราบ ว่าผู้ใด เป็นผู้ใส่ ข้อมูล  ข้อมูลไม่เ ป็น
ความจริง แต่ถ้าเป็นการศึกษา ก็จะน่าเชื่อถือกว่า แต่เมื่อน าข้อมูล
จากเว็บไซต์มาใช้ กลุ่มทดลองครู มีความเห็นที่แตกต่างกัน        (3 
ใน 5) คิดว่า  ไม่เป็นการแอบอ้าง ข้อมูลของคนอ่ืนมาใช้  แต่ควร
อ้างอิงแหล่งที่มา   ส่วนใหญ่ (4 ใน 5) คิดว่าไม่ มีวิธีการป้องกัน  
กลุ่มทดลองครูทุกคนเมื่อได้รับข้อมูลสารสนเทศรูปแบบใด        ก็
ตาม จะพิจารณาก่อนส่งต่อให้ผู้อื่น  และส่วนใหญ่ (4 ใน 5)     จะ
ไม่ส่งต่อ ลบทิ้ง กลุ่มทดลองที่เหลือ (1 ใน 5) ดูก่อนว่าเป็น
ประโยชน์ถึงจะส่งต่อ กลุ่มทดลองครู ทุกคน คิดว่าการแสดง
ความเห็นในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นสิ่งที่ทุกคนมีเสรีภาพ  ท า
ได้ แต่ต้องไม่ท าให้ผู้อ่ืน เสียหาย ควรค านึงถึงความถูกต้อง และ
ไม่ควรละเมิดผู้อ่ืน ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับ ‘การไม่เคารพสิทธิ
ส่วนบุคคล’ กลุ่มทดลองครูส่วนใหญ่ (4 ใน 5) ตระหนักดีในเร่ือง
นี้และมีความคิดเห็นว่า เป็นการ ไม่ท าในกรอบ ละเ มิดสิทธิของ
ผู้อ่ืน การว่าร้าย ผู้อ่ืน การน ารูปภาพ ผู้อ่ืนไปท าในทางเสียหาย 
ละเมิดโดยใช้ ข้อความเท็จ ใส่ร้ายผู้อ่ืน ทั้งนี้ กลุ่มทดลองครู ส่วน
ใหญ่  (4 ใน 5)ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสิทธิความ
เป็นเจ้าของสารสนเทศ  บางคน (1 ใน 15) พอทราบเร่ืองเทป ซีดี
เถื่อนละ เมิดลิขสิทธิ์  กลุ่มทดลองครู ทุกคน คิดว่าคนที่ละเมิด
ลิขสิทธิ์ในสารสนเทศที่มีเจ้าของถูกต้องตามกฎหมาย   ควรถูกจับ
ด าเนินคดี ให้เหตุผลว่า เพื่อผู้อ่ืนจะได้ไม่ท าตาม และให้ดูรูปแบบ
การท าว่าเป็นเจตนาหรือมักง่าย 

 
 
 
 



 
 
 

2.1.4 ด้านศักยภาพของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

กลุ่มทดลองครู ส่วนใหญ่ (4 ใน 5) ใช้คอมพิวเตอร์ในการ
เตรียมการเรียนการสอน ใช้เตรียมเอกสารประกอบการสอน  และ
ในการศึกษาหาความรู้ไปใช้ประกอบการสอนและกิจกรรมการ
เรียนการสอน  โดย กลุ่มทดลองครู ทุกคนได้ หาจากเว็บไซต์  
Google ก่อนแล้วจึงค้นหาไปที่เว็บไซต์อ่ืน ๆ เหมือน กัน กลุ่ม
ทดลองครูทุกคนไม่รู้จัก  ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) 
หรือ AI กลุ่มทดลองครูส่วนใหญ่ (4 ใน 5) ไม่ทราบความหมาย 
ค าว่า  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Database) บางคน (1 ใน 5) 
ตอบว่า หมายถึง  การเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ปรับ
ข้อมูลให้เป็นปัจจุ บันก่อนจะวิเคราะห์ กลุ่มทดลองครู ส่วนใหญ่ 
(4 ใน 5) สามารถบอกถึงความหมายของ e-Learning เหมือนกัน
ว่า  หมาย ถึง ระบบการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์ ผ่าน
อินเทอร์เน็ต หรือผ่านระบบสารสนเทศ ผู้เรียนไม่ต้องไปเรียนที่
ห้องเรียน และกลุ่มทดลองครูทุกคนคิดว่า คนเราเรียนรู้ด้ วยตัวเอง
แบบ e-Learning จะสัมฤทธิ์ผลได้ ขึ้นอยู่กับความสนใจจริง ความ
เอาใจใส่ของผู้เรียน และเร่ืองที่ศึกษา เทคโนโลยีสามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่นักเรียนได้ แต่จะล าบากถ้าไม่มีครูสอนหรือชี้แนะ 
บางอย่างยากที่นักเรียนจะเข้าใจเอง กลุ่มทดลองครู ทุกคนให้
ความ คิด เห็นพ้อ งกัน ว่าข้อมูลที่ค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ตมี
ประโยชน์มากกับการท างาน  ท าให้เกิดความมั่นใจในการท างาน 
น ามาท าแบบเรียนประกอบกับหนังสืออ่ืนๆ มาใช้ในการเรียนการ
สอน ได้เห็นความหลากหลายของข้อมูล รู้มากขึ้น ช่วยการท
ท างาน ในด้านเป็นแหล่งข้อมูลใหม่ นอกเหนือจากหนังสือมา
ใช้ได้ ท าให้ได้ข้อมูลมากขึ้นจากที่มีอยู่  

 
 
 



 
 

2.1.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงปริมาณหาค่าความถี่ (Frequency) ที่ได้
จากแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี
สารสนเทศรวม 4  ด้านของกลุ่มทดลองครูระดับมัธยมศึกษาของ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา มีรายละเอียดตามตารางจ านวน           4 
ตาราง (ตาราง ที่ ค.4 ถึง ตารางที่ ค.7)  ดังนี ้

 
ตารางที่ ค.4 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าความถี่ของ กลุ่มทดลองครูจ านวน 5 คนของโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา  ที่ตอบแบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ค าถามในแบบสัมภาษณ์กลุ่มทดลองครู จ านวน 5 คน  
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

จ านวนครู
ทั้งหมด 

จ านวนครู
ที่ตอบได้ 

 ด้านความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    

1. ในความคิดเห็นของท่าน ค าว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความหมายว่าอะไร 

5 5 

2. โปรดยกตัวอย่าง ข้อมูลสารสนเทศ มีอะไรบ้าง 5 2 
3. ท่านคิดว่าการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์อย่างไร 
        ต่อการศึกษาในยุคปัจจุบัน 

5 5 

4. โปรดให้นิยามของค าว่า ‘อินเทอร์เน็ต’ สั้นๆ 5 3 
5. ท่านใช้บริการ Browser อะไรในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 5 0 

6. ท่านใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อวัตถุประสงค์ใด  5 5 
7. โรงเรียนของท่านมีเว็บไซต์หรือไม่ ถ้ามี เว็บไซต์ชื่ออะไร 5 5 
8. ท่านสื่อสารในวงสังคมดิจิทัล โดยใช้สื่อใดบ้าง 5 4 
9. ท่านใช้เว็บไซต์อะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการสอนในชั้นเรียน 5 5 
10. ท่านใช้เว็บไซต์อะไรในการติดต่อกันในสังคมออนไลน์ 

(Social Networking) 
5 2 

11. ท่านเข้าไปในเว็บไซต์อะไรเป็นประจ า  เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การสืบค้นหาข้อมูลที่ท่านต้องการ 

5 5 

 



 
ตารางที่ ค.5 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าความถี่ของ กลุ่มทดลองครูจ านวน 5 คนของโรงเรียน  

เตรียมอุดมศึกษา  ที่ตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ควา มเข้าใจในเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านการติดต่อสื่อสารทาง Electronic Mail (e-mail) 

ค าถามในแบบสัมภาษณ์กลุ่มทดลองครู จ านวน 5 คน  
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

จ านวนครู
ทั้งหมด 

จ านวนครู
ที่ตอบได้ 

ด้านการติดต่อสื่อสารทาง Electronic Mail (e-mail)   
1.   ท่านเคยใช้ e-mail หรือไม่ ถ้าเคย ใช้บ่อยแค่ไหน 5 3 
2.   ท่านใช้ e-mail ของโรงเรียน หรือ ภายนอกโรงเรียน  5 3 
3.   วัตถุประสงค์ที่ท่านใช้ e-mail เพื่ออะไรบ้าง 5 3 
4.   มีสิ่งใดบ้างที่เป็นข้อควรระวังในการใช้ e-mail 5 4 

 
ตารางที่ ค. 6   แสดง การวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าความถี่ของ กลุ่ม ทดลอง ครู จ านวน 5 คนของ    

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่ตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ             ใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม จริยธรรม สิทธิส่วนบุคคล และลิขสิทธิ์ 

ค าถามในแบบสัมภาษณ์กลุ่มทดลองครู จ านวน 5 คน  
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

จ านวนครู
ทั้งหมด 

จ านวนครู
ที่ตอบได้ 

 ด้านสังคม จริยธรรม สิทธิส่วนบุคคล และลิขสิทธิ์   
1.     ท่านคิดว่าข้อมูลในเว็บไซต์ต่างๆ มีความน่าเชื่อถือหรือไม่    

เพราะเหตุใด  
5 5 

2.     หากท่านน าข้อมูลที่ได้มาจากเว็บไซต์มาใช้ ถือเป็นการแอบอ้าง
ข้อมูลของคนอ่ืนมาใช้หรือไม่ และท่านมีวิธีการแก้ไขหรือ
ป้องกันการกระท าผิดอย่างไร   

5 5 

3.      เมื่อได้รับข้อมูลสารสนเทศรูปแบบใดก็ตาม ท่านพิจารณาก่อน
ส่งต่อให้ผู้อื่นหรือไม่ อย่างไร 

5 5 

4.     ท่านคิดว่าการแสดงความเห็นในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นสิ่งที่
ทุกคนมีเสรีภาพท าได้ เพราะเหตุใด 

5 5 

5.     การแสดงความคิดเห็นอย่างไร ในความคิดเห็นของท่านที่เป็น 
‘การไม่เคารพสิทธิส่วนบุคคล’ 

5 4 

6.    ท่านมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสิทธิความเป็นเจ้าของ 5 1 



สารสนเทศหรือไม่ ถ้ามี มีในเร่ืองใดบ้าง 
ตารางที่ ค. 6   แสดง การวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าความถี่ขอ งกลุ่ม ทดลอง ครู จ านวน 5 คนของ    

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่ตอบแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ             ใน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม จริยธรรม สิทธิส่วนบุคคล และลิขสิทธิ์ (ต่อ) 

ค าถามในแบบสัมภาษณ์กลุ่มทดลองครู จ านวน 5 คน  
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

จ านวนครู
ทั้งหมด 

จ านวนครู
ที่ตอบได้ 

7.     ท่านคิดว่าคนที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในสารสนเทศที่มีเจ้าของถูกต้อง
ตามกฎหมายควรถูกด าเนินคดีหรือไม่ ท าไม 

5 5 

 
ตารางที่ ค. 7  แสดงการวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าความถี่ของ กลุ่มทดลองครูจ านวน 5 คนของโรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา  ที่ตอบแบบสัมภ าษณ์ เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านศักยภาพของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง 

ค าถามในแบบสัมภาษณ์กลุ่มทดลองครู จ านวน 5 คน  
ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

จ านวนครู
ทั้งหมด 

จ านวนครู
ที่ตอบได้ 

ด้านศักยภาพของคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง   
1.    ท่านใช้คอมพิวเตอร์ในการเตรียมการเรียนสอนบ้างหรือไม่  5 4 
2.    ท่านเตรียมเอกสารประกอบการสอนด้วยคอมพิวเตอร์บ้างหรือไม่  5 4 
3.    ในการศึกษาหาความรู้ไปใช้ประกอบการสอนและกิจกรรม       

การเรียนการสอน ท่านหาจากเว็บไซต์ใดบ้าง 
5 5 

4.    ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent) หรือ AI หมายถึงอะไร 5 0 
5.    ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Database) หมายถึงอะไร 5 1 
6.    ท่านคิดว่า e-Learning หมายความว่าอะไร 5 4 
7.    ท่านคิดว่าคนเราเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบ e-Learning จะสัมฤทธิ์ผล

หรือไม่เพราะเหตุใด 
5 5 

8.    ท่านคิดว่าข้อมูลที่ค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์อย่างไร
กับการท างานของท่าน 

5 5 

9.   ในโรงเรียนของท่าน คอมพิวเตอร์ติดตั้งระบบปฏิบัติการแบบใด  5 3 
10.  โรงเรียนมีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ (Server) หรือไม่ ถ้ามี มีกี่เคร่ือง                         5 1 
11.  เคร่ือง Server ใช้งานอะไรบ้าง 5 0 
12.  โรงเรียนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทใดบ้าง    5 5 



 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากข้อ 2.1.1 ถึง 2.1.4 และผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและหาค่าความถี่  (Frequency) ข้อ 2.1.5 ตามตารางที่ ค.4 ถึง ค.7 เกี่ยวกับ
ความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีสารสนเทศรวม 4 ด้าน  มีดังนี้  กลุ่มทดลอง ครูไม่สามารถให้ค า
จ ากัดความของค าว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรืออินเทอร์เน็ต ได้ถูกต้องสมบูรณ์  กลุ่มทดลองส่วน
น้อย (2 ใน 5) ยกตัวอย่างของข้อมูลสารสนเทศได้ แม้ว่ากลุ่มทดลองทุกคนไม่รู้จัก Browser ที่ตนเอง
ใช้เข้าอินเทอร์เน็ตก็ตาม กลุ่มทดลอง ครูก็มีความสามารถในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
ชีวิตประจ าวัน ใช้อินเทอร์เน็ต  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเรียนการ สอน ใช้เพื่อติดต่อสื่อสาร
ในเครือข่ายสังคมดิจิทัล กลุ่มทดลองทุกคนทราบว่าโรงเรียนของตนมีเว็บไซตแ์ต่จ าชื่อไม่ได้        ใช้ 
Google เพื่อหาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการ เรียนสอนในชั้นเรียน  มีกลุ่มทดลองส่วนน้อย (2 ใน 5) ใช้
เว็บไซต์  Hotmail Facebook  และ Hi5 ในการติดต่อกันในสังคมออนไลน์  (Social Networking)   
กลุ่มทดลองครูส่วนใหญ่ (3 ใน 5) มีอีเมลและใช้เป็นประจ า เพื่อติดต่อสื่อสารในการท างาน      กลุ่ม
ทดลองครู (2 ใน 5) มีความระมัดระวังภัยจากไวรัสคอมพิวเตอร์   

 
กลุ่มทดลองครูทุกคนมีความเห็นว่าข้อมูลในเว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือ เพียง

บางส่วนเท่านั้น เ มื่อน าข้อมูลมาใช้ควรอ้างอิงแหล่ง ที่มา  มีการพิจารณาก่อนส่งข้อความต่อให้ผู้อื่น  
และกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ (4 ใน 5) คิดว่าทุกคนมีเสรีภาพแสดงความเห็น                              ในสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้ แต่ต้องไม่ท าให้ผู้อ่ืนเสียหาย กลุ่มทดลองครูทุกคนตระหนักดี         ในเร่ือง
การเคารพสิทธิส่วนบุคคล  และมีความคิดเห็นว่า ไม่ควรใช้ข้อความเท็จ หรือข้อความที่ท าให้ผู้อ่ืน
เดือดร้อน ส่วนใหญ่  (4 ใน 5) ไม่ มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองสิทธิความ เป็นเจ้าของ
สารสนเทศ  แต่ทุกคนคิดว่าคนที่ละเมิดลิขสิทธิ์ควรถูก เพื่อไม่ให้ผู้อ่ืนท าตาม  กลุ่มทดลองครูส่วน
ใหญ่ (4 ใน 5) ทุกคนใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการสอน  กลุ่มทดลองครูทุกคนใช้ Google เพื่อหา
เว็บไซต์อ่ืน ส่วนใหญ่ (4 ใน 5) ยังไม่คุ้นเคยกับ เทคโนโลยี อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ไม่ รู้จักปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligent) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Database) และเซิร์ฟเวอร์ (Server) กลุ่มทดลอง
ครูส่วนใหญ่ (4 ใน 5) สามารถบอกถึงความหมายของ e-Learning ได้แต่แตกต่างกัน กลุ่มทดลองทุก
คนคิดว่า คนเราเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบ e-Learning จะสัมฤทธิ์ผล ได้  แต่ขึ้นอยู่กับตัวผู้เรียน     กลุ่ม
ทดลองครูทุกคน คิดว่าข้อมูลที่ค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์ มากกับการท างาน     เพราะได้
ข้อมูลที่หลากหลาย การเรียนการสอนได้ดี และช่วยให้ท างานได้เร็วขึ้น  ผู้วิจัยสามารถ     น าข้อมูลที่
เป็นเนื้อหาเชิงคุณภาพและค่าความถี่เชิงปริมาณ มาหาข้อสรุป ดังนี้  

 



สรุป ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ แสดงให้เห็นว่า  กลุ่มทดลองครู
ระดับมัธยมศึกษาจ านวนรวม 5 คน ของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจใน
เทคโนโลยีสารสนเทศรวม 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ด้านการติดต่อสื่อสารทาง  e-mail ด้านสังคม จริยธรรม   สิทธิส่วนบุคคล และลิขสิทธิ์  ด้าน
ศักยภาพคอมพิ วเตอร์และเทคโนโลยีอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยรวมอยู่ในระดับ ดีถึงดีมาก โดยมี     กลุ่ม
ทดลองครูส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก  
 

 ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเจตคติของกลุ่มทดลองที่มีต่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์  

  
เมื่อน าแบบประเมินเจตคติหนึ่งฉบับ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 

ค าถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์  จ านวน 10 ข้อ และปัญหาหรืออุปสรรคที่
พบในระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์  จ านวน 16 ข้อ ไปให้กลุ่มทดลอง จ านวน 5 คนตอบ แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า  จากนั้น  เก็บรวบรวมข้อมูล และ ตรวจให้คะแนนแต่ละข้อจนครบทุ กคนแล้ว 
ปรากฏผลคะแนนจ าแนกออกเป็น  2 ด้าน ดังนี ้

 
3.1  ด้านระดับความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์ 

 
ตารางที่ ค.8 แสดงคะแนนจากการประเมินเจตคติของกลุ่มทดลองที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การใช้คอมพิวเตอร์ ในด้านระดับความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์ 

ประเด็นเกี่ยวกับ 

ระดับความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง 

ค่า 

เฉลี่ย 

เห็นด้วย 
มาก
ที่สุด 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปาน
กลาง 

เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
น้อย
ที่สุด 

รู้สึกมั่นใจในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
ไม่จ ากัดสถานที่ 

1 2 - 2 - 3.40 

รู้สึกล าบากใจเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ - - 1 2 2 1.80 

คิดว่าคอมพิวเตอร์มีส่วนท าประโยชน์
ให้กับการท างานด้านการสอน 

2 2 1 - - 4.20 



ตารางที่ ค.8 แสดงคะแนนจากการประเมินเจตคติของกลุ่มทดลองที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การใช้คอมพิวเตอร์ ในด้านระดับความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์  (ต่อ) 

ประเด็นเกี่ยวกับ 

ระดับความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง 

ค่า 

เฉลี่ย 

เห็นด้วย 
มาก
ที่สุด 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปาน
กลาง 

เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
น้อย
ที่สุด 

พอใจที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการท างาน
ที่โรงเรียนและในชีวิตประจ าวัน 

2 1 1 1 - 3.80 

พอใจในศักยภาพที่คอมพิวเตอร์ให้ 
ในด้านความเป็นส่วนตัว   

2 1 2 - - 4.00 

พอใจในความปลอดภัย เมื่อ Log-in 
ด้วยชื่อและรหัสผ่านของตนเอง ไม่ใช้
ของผู้อ่ืนและไม่ให้ผู้อ่ืนใช้ของท่าน 

2 2 1 - - 4.20 

เห็นด้วยที่คนควรรับผิดชอบต่อการใช้
คอมพิวเตอร์หากเกิดผิดพลาด โดยที่
คอมพิวเตอร์ไม่ต้องรับผิดชอบ  

2 2 1 - - 4.20 

นึกถึงคอมพิวเตอร์ก่อนเสมอ เมื่อมี
ความต้องการหาข้อมูล 

1 3 - 1 - 3.80 

นึกถึงคอมพิวเตอร์ก่อนเสมอเมื่อมี
ความต้องการติดต่อสื่อสาร 

- 3 - 1 1 3.00 

มั่นใจในตนเองเมื่อใช้คอมพิวเตอร์
หน้าชั้นเรียน หรือต่อหน้าผู้อ่ืน 

- 1 2 1 1 2.60 

     รวม 10  ข้อ กลุ่มทดลอง5 คน 12 17 9 8 4 3.50 

   
  จากตารางที่ ค.8  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคิดเห็นจากกลุ่มทดลองทั้ง 5 คน 
พบว่ากลุ่มทดลองมีความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์มากถึง 6 รายการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์มีส่วน
ท าประโยชน์ให้กับการท างานด้านการสอน คนควรรับผิดชอบต่อการใช้คอมพิวเตอร์หากเกิด
ข้อผิดพลาดในการใช้ โดยที่คอมพิวเตอร์ไม่ต้องรับผิดชอบ และพอใจมากในความปลอดภัย       เมื่อ 
Log-in ด้วยชื่อและรหัสผ่านของตนเอง ไม่ใช้ของผู้อ่ืนไม่ให้ผู้อ่ืนใช้ของตน (ค่าเฉลี่ยเท่ากัน         3 
รายการ 4.20) พอใจมากในศักยภาพที่คอมพิวเตอร์ให้ในด้านความเป็นส่วนตัว (ค่าเฉลี่ย 4.00)  เห็น



ด้วยมากที่นึกถึงคอมพิวเตอร์ก่อนเสมอเมื่อมีความต้องการหาข้อมูล  และพอใจมากกับการใช้
คอมพิวเตอร์ท างานที่โรงเรียนและในชีวิตประจ าวัน(ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3.80) เห็นด้วยปานกลาง          3 
รายการ คือ รู้สึกมั่นใจในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ไม่จ ากัดสถานที่ (ค่าเฉลี่ย 3.40) นึกถึงคอมพิวเตอร์
ก่อนเสมอเมื่อมีความต้องการติดต่อสื่อสาร (ค่าเฉลี่ย 3.00) และมั่นใจในตนเองระดับปานกลางเมื่อ
ใช้คอมพิวเตอร์ต่อหน้าผู้อ่ืน (ค่าเฉลี่ย 2.60) รู้สึกล าบากใจในระดับน้อยเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 
1.80) โดยใช้การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากบทที่ 3 ตารางที่ 3.1 และค่าเฉลี่ยรวม 
เท่ากับ 3.50  
 
  3.2    ด้านปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์  

 

ตารางที่ ค.9 แสดงคะแนนจากการประเมินเจตคติของกลุ่มทดลองที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
การใช้คอมพิวเตอร์ ในด้านปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์  

ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในระหว่าง
การใช้คอมพิวเตอร์ 

ระดับความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง 

ค่า 

เฉลี่ย 

เห็นด้วย 
มาก
ที่สุด 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปาน
กลาง 

เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
น้อย
ที่สุด 

พบปัญหาเมื่อใช้คอมพิวเตอร์ 1 1 1 1 - 3.20 

ปัญหาเกิดจากการใช้งานของตัวเอง  - 1 3 1 - 3.00 

ปัญหาเกิดจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
(ฮาร์ดแวร์) 

- - 2 3 - 2.40 

ปัญหาเกิดจากโปรแกรม (ซอฟต์แวร์) - - 2 3 - 2.40 

ปัญหาเกิดจากระบบการสื่อสารหรือ
ด้านเทคนิค 

- 1 1 3 - 2.60 

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น รู้สึกกลัวและกังวล - 2 2 - - 2.80 

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น หาทางแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง 

1 - 2 1 1 2.80 

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น หาผู้เชี่ยวชาญหรือ
ช่างมาช่วยแก้ไข 

- 2 2 1 - 3.00 



ตารางที่ ค.9 แสดงคะแนนจากการประเมินเจตคติของกลุ่มทดลองที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
การใช้คอมพิวเตอร์ ในด้านปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์ 
(ต่อ) 

ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในระหว่าง
การใช้คอมพิวเตอร์ 

ระดับความคิดเห็นของกลุ่มทดลอง 

ค่า 

เฉลี่ย 

เห็นด้วย 
มาก
ที่สุด 

เห็นด้วย 
มาก 

เห็นด้วย 
ปาน
กลาง 

เห็นด้วย 
น้อย 

เห็นด้วย 
น้อย
ที่สุด 

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ให้เพื่อนหรือคนที่
อยู่ใกล้ตัวมาช่วยแก้ไข 

1 2 2 - - 3.40 

เมื่อเกิดปัญหาขึ้น ไม่ทราบสาเหตุ 1 2 1 1 - 3.60 

คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ขาดการดูแล 
บ ารุงรักษา 

- 1 1 2 1 2.40 

พบการติดไวรัสคอมพิวเตอร์ 1 2 1 1 - 3.60 

พบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้า  
(เกินกว่า 2 - 3 นาที) 

- 2 1 2 - 3.00 

พบว่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่
เสถียร 

1 - 1 3 - 2.80 

พบผู้อ่ืนใช้คอมพิวเตอร์ผิด
วัตถุประสงค์ในการสอน 

- - 1 3 1 2.00 

  รวม 16 ข้อ กลุ่มทดลอง 5 คน 12 17 9 8 4 2.86 

 
จากตารางที่ ค.9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นจากกลุ่มทดลอง    

ทั้ง  5 คน พบว่ากลุ่มทดลองมีความเห็นด้วยมาก ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยมากเป็นการติดไวรัสของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และไม่ทราบสาเหตุของปัญหา (ค่าเฉลี่ย 3.6) เห็นด้วยมากที่ต้องให้เพื่อนหรือคน
ใกล้ตัวมาช่วยแก้ไข (ค่าเฉลี่ย 3.4) พบปัญหาเมื่อใช้คอมพิวเตอร์บ่อยมาก (ค่าเฉลี่ย 3.2) ปัญหาเกิด
จากการใช้งานของตัวเองบ่อย ต้องหาผู้เชี่ยวชาญหรือช่างมาช่วยแก้ไขบ่อย เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้า 
(ค่าเฉลี่ย 3.0) เมื่อเกิดปัญหา รู้สึกกลัวและกังวล หาทางแก้ปัญหาด้วยตนเอง การเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตไม่เสถียรและมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน (ค่าเฉลี่ย 2.80) ค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด 
เท่ากับ 2.86 โดยใช้การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย บทที่ 3 ตารางที่ 3.1 หมายถึง กลุ่มทดลอง



พบปัญหาหรืออุปสรรคในระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีรายละเอียดการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยรายบุคคลของกลุ่มทดลอง ตามตารางที่ ค.10 และ ค.11 ดังนี้ 

 
ตารางที่ ค.10  แสดงค่าเฉลี่ยที่ได้จากแบบประเมิน เจตคติ ที่เกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในการใช้

คอมพิวเตอร์ จ านวน 10 ข้อ  
    ข้อที่       
คน      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม 
ค่า 
เฉลี่ย 

P1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3    37 0.74 

P2 2 3 4 3 3 4 3 4 1 1    28 0.56 

P3 4 1 5 5 5 5 5 4 4 4   42 0.84 

P4 5 1 5 5 5 5 5 5 4 3   43 0.86 

P5 2 2 3 2 3 3 4 2 2 2   25 0.50 

                 รวม  175 3.50 

 
ตารางที่ ค.11 แสดงค่าเฉลี่ยที่ได้จากแบบประเมินเจตคติที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคที่พบ
ในระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์ จ านวน 16 ข้อ 
ข้อที่   
 
  

คน    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 รวม 
ค่า 
เฉลี่ย 

P1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 4 4 2 2 2 2 41 0.51 

P2 2 3 3 3 3 4 1 4 5 5 1 3 2 2 1 1 43 0.54 

P3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 54 0.68 

P4 5 2 2 2 2 2 5 3 3 3 2 5 4 5 4 2 51 0.64 

P5 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 3 2 4 2 45 0.56 

                  รวม 234 2.93 
 
 



 จากตารางที่ ค .10  และ ค .11  สรุปได้ว่า กลุ่มทดลองมีเจตคติ                       
ที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้คอมพิวเตอร์ ในเชิงบวก  ด้าน มีความ พึงพอใจ และ             
การเห็นความส าคัญ ของ เทคโนโลยีสารสนเทศ  อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (คะแนนเ ฉลี่ย 3.50)  
ส าหรับด้าน ปัญหากับความสนใจในการแก้ปัญหา ในการใช้คอมพิวเตอร์  อยู่ในระดับพึงพอใจ     
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 2.93) โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้จาก           แบบ
ประเมินเจตคติของกลุ่มทดลอง จากบทที่ 3 ตารางที่ 3.1 

 
3.3 ปัญหาหรืออุปสรรคเกี่ย วกับคอมพิวเตอร์ที่ส าคัญและต้องการแก้ไขมาก

ที่สุด สรุปจากความคิดเห็นของครูกลุ่มทดลอง ของโรงเรียน               เตรียม
อุดมศึกษา 3 อันดับแรก ได้แก่ 

อันดับหน่ึง   คอมพิวเตอร์ติดไวรัสท าให้ท างานไม่สะดวก และ 
จ านวนเคร่ืองน้อยไม่พอใช้งาน 

อันดับสอง  คอมพิวเตอร์ค่อนข้างช้า  
อันดับสาม  คอมพิวเตอร์ขัดข้องบ่อย 
 

3.4 บทเรียนหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ต้องการได้รับการอบรมสรุปจากความ
คิดเห็นของครูกลุ่มทดลอง ของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้แก่  ต้องการให้
อบรมเร่ืองใหม่ ๆ เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์  และการผลิตสื่อการเรียน
การสอน 

 
ส่วนที่ 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ของกลุ่มทดลอง 
 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะการพิมพ์เอกสาร โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Word 

 
 
 
 



ตารางที่ ค.12  แสดงระดับคะแนนที่ประเมินจากแบบแบบทดสอบทักษะการพิมพ์เอกสาร         โดย
ใช้โปรแกรม Microsoft Word ของครูกลุ่มทดลอง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

แบบทดสอบทักษะการพิมพ์เอกสาร  
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนนกลุ่มทดลอง 

P1 P2 P3 P4 P5 

จัดหน้ากระดาษ (Page Setup) 10 7 10 10 10 0 

แบบตัวอักษร (Font) 5 5 5 5 5 0 

ขีดเส้นใต้ (Underline) 5 5 5 5 5 0 

ตัวหนา (Bold) 5 5 5 5 5 0 

ล าดับเลข (Numbering) 10 5 10 10 10 0 

หัวกระดาษ (Header) 5 0 0 2 2 0 

เชิงอรรถ (Footnote) 10 0 0 0 0 0 

เลขหน้า (Page Number) 10 10 0 10 10 0 

จัดตัวอักษร (Text Alignment) 10 8 8 10 8 0 

ตาราง (Table) 10 10 10 10 10 0 

จัดตาราง (Table Setup ) 10 7 9 9 9 0 

การพิมพ์ (Typing) 10 7 10 10 9 0 

                 ร้อยละ 100 65 72 86 83 0 

 
 จากตารางที่ ค.12 พบว่า ครูกลุ่มทดลองจ านวน  2 คน มีทักษะในการใช้

คอมพิวเตอร์ในการพิมพ์เอกสารทั่วไป โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word ได้คะแนนอยู่ในระดับดี
มาก (ร้อยละ 83 และ 86) มีจ านวน 1 คนอยู่ในระดับ ดี (ร้อยละ 72) จ านวน 1 คน อยู่ในระดับพอใช้ 
(ร้อยละ 65) และจ านวน 1 คน อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 49) โดยใช้เกณฑ์การให้
คะแนนและระดับคุณภาพ การใช้งานโปรแกรมการพิมพ์งานเอกสารทั่วไป โดยใช้โปรแกรม 
Microsoft Word จากบทที่ 3 ตารางที่ 3.2 

 
 
 
 



4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะการสร้างตาราง โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel 
 

ตารางที่ ค.13  แสดงระดับคะแนนที่ประเมินจากแบบทดสอบทักษะการค านวณอย่างง่าย โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Excel  

แบบทดสอบทักษะการสร้างตาราง  
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนนกลุ่มทดลอง 

P1 P2 P3 P4 P5 

จัดตาราง (Table Setup ) 15 0 0 15 10 0 

ล าดับเลข (Numbering) 10 0 0 10 8 0 

รวมช่องตาราง (Merge) 10 0 0 10 0 0 

จัดตัวอักษร (Text Alignment) 10 0 0 10 5 0 

เรียงตัวอักษร (Sort) 15 0 0 15 0 0 

บวกเลข (Sum) 15 0 0 15 0 0 

หาค่าเฉลี่ย (Average) 15 0 0 15 0 0 

การพิมพ์ (Typing) 10 0 0 10 7 0 

                รวม  100 0 0 100 30 0 

 
 จากตารางที่ ค.13 พบว่ากลุ่มทดลองส่วนใหญ่ขาดทักษะในการสร้าง
ตารางและค านวณอย่างง่าย โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel มีครูเพียง 1 คนเท่านั้นที่มี
ความสามารถในการท าแบบทดสอบได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับดีมาก (ร้อยละ 100) ที่เหลือจ านวน 4 คน อยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 49) โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนนและระดับคุณภาพ ที่ประเมินจากแบบทดสอบทักษะการค านวณอย่างง่าย โดย
ใช้โปรแกรม Microsoft Excel จากบทที่ 3 ตารางที่ 3.3 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะการสร้าง ผลงานการน าเสนอ  
โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 

 
 
 



ตารางที่ ค.14  แสดงระดับคะแนนที่ประเมินจากแบบทดสอบทักษะการสร้างผลงานการน าเสนอ 
โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ของครูกลุ่มทดลอง โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา 

แบบทดสอบทักษะสร้างผลงานน าเสนอ 

โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนนกลุ่มทดลอง 

P1 P2 P3 P4 P5 

จัดสไลด์ (Slide Setup) 10 7 0 10 5 0 

แบบตัวอักษร (Font) 10 6 0 10 6 0 

จัดตัวอักษร (Text Alignment) 10 7 0 10 7 0 

ช่องหัวข้อ (Title) 5 0 0 10 0 0 

ช่องข้อความ (Text) 5 2 0 10 2 0 

ล าดับเลข (Numbering) 10 5 0 10 0 0 

ฉากหลัง (Background) 10 5 0 10 0 0 

ใส่ส ี(Coloring) 10 7 0 10 0 0 

จัดตาราง (Table Setup) 10 8 0 10 5 0 

ใส่รูป (Insert Picture) 10 10 0 10 0 0 

การพิมพ์ (Typing) 10 8 0 10 5 0 

             รวม 100 65 0 100 30 0 

 
  จากตารางที่ ค.14 พบว่ากลุ่มทดลองส่วนใหญ่ขาดทักษะในการสร้าง
ตารางและค านวณอย่างง่าย โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint มีครูเพียง 1 คนเท่านั้นที่มี
ความสามารถในการท าแบบทดสอบได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้องตามที่ก าหนด ได้คะแนนอยู่ใน
ระดับดีมาก (ร้อยละ 100) มีจ านวน 1 คน อยู่ในระดับพอใช้ (ร้อยละ 65) มีจ านวน 3 คน อยู่ในระดับ
ต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 49) โดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนและระดับคุณภาพ ที่ประเมินจาก
แบบทดสอบทักษะการใช้งานโปรแกรมการน าเสนอข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 
จากบทที่ 3 ตารางที่ 3.4 
 
 

4.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบทดสอบทักษะการบันทึก ผลงาน การจัดเก็บ 
การค้นคืน และการพิมพ์ผลงานที่ท า 



 
ตารางที่ ค.15 แสดงระดับคะแนนการใช้งานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลของครูกลุ่มทดลอง   

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

ทักษะ คะแนน 
คะแนนกลุ่มทดลอง 

P1 P2 P3 P4 P5 

การบันทึก 20 20 20 20 20 0 

การจัดเก็บไว้ที่ 
ฮาร์ดดิสก์ 
ซีด ี

ยูเอสบีไดรฟว์ 

 

15 

15 

15 

 

15 

0 

15 

 

15 

0 

15 

 

15 

0 

15 

 

15 

0 

15 

 

0 

0 

0 

การค้นคืน 15 15 15 15 15 0 

การพิมพ์ 20 15 15 20 15 0 

รวม 100 80 80 85 80 0 

 
 จากตารางที่ ค.15 พบว่ากลุ่มทดลองส่วนใหญ่ จ านวน 4 คน มีทักษะ การ
ใช้งานเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล ได้คะแนนอยู่ในระดับดีมาก (จ านวน 3 คน ร้อยละ 80 และจ านวน 
1 คน ร้อยละ 85) ส่วนครูที่เหลือจ านวน 1 คนอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ต่ ากว่าร้อยละ 49) โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนนและระดับคุณภาพ ที่ประเมินจากแบบทดสอบทักษะการใช้งานเกี่ยวกับการ
จัดการข้อมูล จากบทที่ 3 ตารางที่ 3.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. การทดสอบเครื่องมือวิจัย 
 

ส าหรับการทดสอบหาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือวิจัยชุดนี้ ใช้สูตรหาความเชื่อมั่นแบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) ดังนี ้
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   α  = ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

   k   = จ านวนข้อในแบบสอบถาม 
   S i

2     = ผลรวมของค่าคะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ  
   S t

2
   = คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

  
 โดยใช้ทดสอบกับแบบประเมินเจตคติเจตคติของกลุ่มทดลองที่มีต่อเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการใช้คอมพิวเตอร์ เน่ืองจากเป็นแบบประเมินที่ใช้วิธี Rating Scale โดยที่แบบ
ประเมินเจตคติหน่ึงฉบับ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ค าถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจใน
การใช้คอมพิวเตอร์ จ านวน 10 ข้อ และปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์  

จ านวน 16 ข้อ มีรายละเอียดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ตารางที่ ค.16  แสดงการค านวณหาค่าความเชื่อมั่น แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค          

ของแบบประเมิน เจตคติ  ด้านระดับความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์  จ านวน      
10 ข้อ  

    ข้อที่       
คน      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   x     x2 

P1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3    37 1369 
P2 2 3 4 3 3 4 3 4 1 1    28 784 
P3 4 1 5 5 5 5 5 4 4 4   42 1764 

P4 5 1 5 5 5 5 5 5 4 3   43 1849 

P5 2 2 3 2 3 3 4 2 2 2   25 625 

 iX  19 91 79 84 91 91 77 53 39 13 175 6391 

 2

iX  65 19 91 79 84 91 91 77 53 39   

S2
i 1.44 0.56 0.56 1.36 0.8 0.56 0.56 0.96 1.6 1.04  

   S i

2 =   9.44                       
2

tS =   30.20               α = 0.95 

      
ตารางที่ ค.17  แสดงการค านวณหาค่าความเชื่อมั่น แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค          

ของ แบบประเมิน เจตคติ  ด้าน ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในระหว่างการใช้
คอมพิวเตอร์ จ านวน 16 ข้อ 

ข้อที่           
คน      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 x     x2 

P1 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 4 4 2 2 2 2 41 1681 

P2 2 3 3 3 3 4 1 4 5 5 1 3 2 2 1 1 43 1849 

P3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 54 2916 

P4 5 2 2 2 2 2 5 3 3 3 2 5 4 5 4 2 51 2601 

P5 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 2 2 3 2 4 2 45 2025 



 iX
 

16 15 12 12 13 16 14 16 19 18 12 18 15 14 14 10 234 11072 

 2

iX
 

58 47 30 30 37 54 48 54 75 70 34 73 49 46 46 22   

S i

2 =  13.96                        
2

tS =  30.20                   α = 0.49 

 จากตารางที่ ค.16 ค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ของแบบ

ประเมินเจตคติ ด้านระดับความพึงพอใจในการใช้คอมพิวเตอร์ ได้ค่า α = 0.95 หมายถึง       มี
ความเชื่อมั่นสูง และจากตารางที่ ค.17 ค่าความเชื่อมั่นแบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ของ

แบบประเมินเจตคติ ด้านปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในระหว่างการใช้คอมพิวเตอร์ ได้ค่า     α = 
0.49 หมายถึงมีความเชื่อมั่นปานกลาง โดยใช้เกณฑ์การแปลผลค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ จากบท
ที่ 3 ข้อ 3.7.3 
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 รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณราย ทรัพยะประภา  

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรุณลักษณ์ วิทยวิจิน  

รองอธิการบดี  Webster University 

 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กาญจนา จันทร์ประเสริฐ  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
 อาจารย์ พอสิทธิ์ ชัยมณี  

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 อาจารย์ วิชชากร สวนทรง   

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

 

 

 



 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ นางสุพินดา เลิศฤทธิ์ 
วัน เดือน ปีเกิด 25 พฤศจิกายน 2497 
สถานท่ีเกิด  กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย 
ประวัติการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปริญญาบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี การเงินและการ
ธนาคาร, 2519 

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ,  
2543 

 มหาวิทยาลัยรังสิต 
  ปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 2554 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 79/591 ถนนรามค าแหง 150  แขวงและเขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 
สถานท่ีท างาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์   

 


