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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องการใชคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจจํานวนและการใชงานคอมพิวเตอรของคณะศึกษาศาสตร เพื่อศึกษานโยบาย
การใชคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา และเพื่อศึกษาความรูและประสบการณ ความคิดเห็น ปญหา และ
ความตองการ ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆ ในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยคือ ผูบ ริห ารและอาจารยผูสอนวิชาที่เ กี่ย วกับคอมพิวเตอร จํานวน 10 คน และนัก ศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา จํานวน 234 คน และระดับปริญญาบัณฑิต จํานวน 107 คน ของคณะศึกษาศาสตร ที่
กําลังศึก ษาในภาคการศึกษาตน ปก ารศึ ก ษา 2543 รวมจํานวน 341 คน สถิติที่ใ ชใ นการวิจัย คือ
จํานวนและรอยละ คามัชฉิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. คณะศึกษาศาสตรมีจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมด จํานวน 89 เครื่อง สวนใหญใช
ประโยชนเพื่อเปนอุปกรณการเรียนการสอน จํานวน 45 เครื่อง คิดเปนรอยละ 50.56 รองลงมาใชเพื่อ
งานธุรการและงานพิมพเอกสาร จํานวน 34 เครื่อง คิดเปนรอยละ 38.2 และในจํานวนนี้มีเครื่องที่
เชื่อมตอเครือขายอินเทอรเ น็ตเพื่อใชงานบุคลากร งานทะเบียนนักศึกษาระดับปริญญาบัณ ฑิต การ
สืบคนขอมูลดวยตนเอง การติดตอสื่อสาร จํานวน 15 เครื่อง มีเครื่องที่เชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ต
เพื่อให นักศึกษาสืบคนขอมูลดวยตนเอง การติดตอสื่อสาร จํานวน 10 เครื่อง คิดเปนรอยละ 11.24
2. คณะศึกษาศาสตรนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อการศึกษา 5 ดานคือ มีการใชคอมพิวเตอร 1)
เพื่อการบริหาร 2)การจัดการเรียนการสอน 3)ใชเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 4)อุปกรณการเรียน
การสอน ตลอดจนการสืบคนขอมูล แตยังมีการใชประโยชนทั้ง 5 ดานนอย ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรของ
คณะสวนใหญขาดความรูความสามารถและความชํานาญเฉพาะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
3. นักศึกษาสวนใหญมีความรูและประสบการณการใชคอมพิวเตอร โดยนักศึกษาในระดับ
ปริญญาบัณฑิตสวนใหญมีความรูและประสบการณการใชคอมพิวเตอรระหวาง 3-4 ป ในเรื่องความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร โดยศึกษาจากหลักสูตรในสถาบันการศึกษา รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาก
ที่สุด คือ รายวิชาไมโครคอมพิวเตอรประยุกต 1 นักศึกษาสวนใหญใชประโยชนตอการศึกษาในเรื่องงาน
ค

พิมพมากที่สุดและใชคอมพิวเตอรที่หองปฏิบัติก ารของศูน ยคอมพิวเตอรของมหาวิท ยาลัย สําหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนมีความรูและประสบการณการใชคอมพิวเตอร โดยสวนใหญมีความรู
และประสบการณฯ ระหวาง 1-2 ป ในเรื่องความรูทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอร โดยการศึกษาคนควาดวย
ตนเอง รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมากที่สุด คือ รายวิชาคอมพิวเตอรกราฟกสําหรับสื่อการเรียนการสอน
นักศึกษาสวนใหญใชประโยชนตอการศึกษาในเรื่องงานพิมพมากที่สุด และใชคอมพิวเตอรที่เปนเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนตัว
4. นักศึกษามีความเห็นวาคณะศึกษาศาสตรมีปญหาในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
ดานตาง ๆ ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา นักศึกษามีความเห็นวา
คณะศึกษาศาสตรมีปญ หาในดานอุปกรณคอมพิวเตอร (Hardware) สูงที่สุด ไดแก จํานวนเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน การสืบคนขอมูลและอุปกรณตอพวงตาง ๆ มีปริมาณไมเพียงพอ
โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
5. นักศึกษามีความตองการในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาดานตาง ๆ ในภาพรวม มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เมื่อจําแนกเปน รายดานพบวา นักศึกษาระดับปริญญาบัณ ฑิตมีความ
ตองการเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอรสูงที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ที่ สุ ด และนั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ค วามต อ งการเกี่ ย วกั บ อุ ป กรณ ค อมพิ ว เตอร ข องคณะ
(Hardware) และดานวัสดุคอมพิวเตอรของคณะ (Software) สูงที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
6. แนวทางในการวางแผนพัฒนา ตลอดจนขอเสนอแนะในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
พบวา 1)ดานอุปกรณคอมพิวเตอร (Hardware) ควรเพิ่มจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรใหเพียงพอกับความ
ตองการและสอดคลองกับจํานวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น 2)ดานวัสดุคอมพิวเตอร(Software) ของคณะ ควร
จัดเตรียมโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทันสมัย เพียงพอตอการใชงานและความตองการ มีความหลากหลาย
และมีประโยชนตอการเรียนการสอนมากขึ้น 3)ดานหลักสูตรและการเรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
ควรปรั บ ปรุ งหลัก สูตรหรื อเพิ่ มรายวิช าที่มี ก ารเรี ย นการสอนเกี่ ย วกับ คอมพิว เตอรม ากขึ้น เพื่ อให
เหมาะสมกับความตองการของตลาดแรงงานและการนําไปใชประโยชนในชีวิตจริงไดมากขึ้น 4)ด า น
บุคลากรที่เ กี่ย วของ ควรมีบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญเกี่ย วกับ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สามารถถายทอดความรูใหกับนัก ศึกษาได ใหคําปรึกษาแกนักศึก ษาไดตลอดเวลา และสามารถจัด
อบรมให ค วามรู โ ปรแกรมต า ง ๆ ได ทั้ ง ในและนอกเวลาราชการ 5)ด า นการบริ ก ารและสภาพ
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรของคณะ ควรเพิ่มเวลาในการเปดใหบริการหองคอมพิวเตอรของคณะใหกับ
นักศึกษาไดมีโอกาสเขาไปใช ไดมากขึ้น
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Abstract

The objectives of the research were to survey the number and the use of
computers of the Faculty of Education, Silpakorn University, to study the policy on the use of
computer for education, and to study the knowledge and experience, opinions, problems,
needs and suggestions in using computers for education. The research samples were 10
administrators and lecturers in the subjects related to computer, and 234 undergraduate and
107 graduate students of the first semester, academic year 2000. Statistics used were
frequency, percentage, means and standard deviation.
The findings were as followed :
1. There were 89 computers in Faculty of Education. They were used mostly for
instructional tools (50.56%). The rest were used as follows: For general administration and
printing, personnel data base, course registration, and information searching and
communication for staffs (38.2%); For internet search and communication for students
(11.24%)
2. Faculty of Education utilized computers for education in 5 aspects, namely, a) for
administration b) for instruction management, c) for computer assisted instruction, d) for
instructional tool, and e) for information searching. However, they were used less because
most faculty personnel lacked knowledge, capability and skills in computer.
3. Most students had knowledge and experience with computer. Especially, most
undergraduate students had 3 – 4 years experience in using computer, with general
knowledge about computer from taking courses in offered educational institutions. The
course registered most was Applied Microcomputer I. Most students used computer for
จ

printing at the computer center on campus. All graduate students had knowledge and
experience in computer. Most had 1 – 2 years experience in general knowledge about
computer by self – study. The course registed most was Graphic Computer for Instructional
Media. Most students used computer for printing, most computers are personal
computers(PC.).
4. On the average, the students viewed that the Faculty of Education had problems
concerning using computer for education in all aspects at high level. When classified by types
of problems, the faculty had a problem in computer hardware (insufficient computers for
instructional and teaching purposes) at the highest level. They also viewed that there were not
enough computers and accessories for internet connection and search at a high level.
5. The students wanted to use computer for education in overall aspects at the high
level on the average. When classified, the graduate students wanted curriculum and
instruction concerning computer the most at the highest level on the average. And they
wanted the faculty to provide both computer hardware and software the most at the highest
level on the average.
6. The development plan and suggestions in using computer for education were
as follows : a) hardware - the number of computer should be increased to meet the demand
and in accordance with the increasing number of students; b) software – up to date
computer programs should be provided enough for the use and demand, diverse and useful
for instruction; c) curriculum and instruction on computer – the curriculum should be revised
or the number of courses concerning computer should be increased to meet the labor market
demand and real life use; d) concerned personnel – they should be more knowledgeable,
skillful in computer programs, capable of transferring knowledge and experience, giving
consultation and providing training on various programs, both in and off official time to the
students; e) computer service and availability – the service time of computer rooms should
be maximized for the students’ use.
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