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บทที่ 5 
 

สรุป  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 
สรุป 

    การวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาความพรอมในการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษา  อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ในดานความพรอมดานแนวคิดในการจัดการ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา และความพรอมดานสภาพการใชเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ของครูที่รับผิดชอบเทคโนโลยีและครูผูสอน  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เปนผูบริหาร
สถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบเทคโนโลยีและครูผูสอน จากโรงเรียนจํานวนทั้งสิ้น 35 โรง ใชทดสอบ
เครื่องมือในการวิจัย จํานวน 4 โรง โดยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย และใชเปนกลุมตัวอยางเพื่อเก็บ
ขอมูล จํานวน 31โรง  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นเอง และได
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยแบงออกเปน 2 ชุด เปนแบบสอบถามผูบริหาร
สถานศึกษา 1 ชุด เปนแบบสอบถามครูผูรับผิดชอบเทคโนโลยีและครูผูสอนมี 1 ชุด วิเคราะหขอมูล
โดยการแจกแจงความถี่ หาคารอยละ การหาคามัชฌิมเลขคณิตและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย  สรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามผูบริหาร
สถานศึกษา เกี่ยวกับความพรอมดานแนวคิดในการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบวา 

ความพรอมในดานการวางแผนการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี ดานความตระหนัก
เกี่ยวกับเทคโนโลยีทําใหการรับขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วอยูในระดับมาก สําหรับความพรอมที่
ผูตอบแบบสอบถามเห็นวามีความพรอมนอยที่สุด คือ ความเพียงพอดานงบประมาณเกี่ยวกับ

เทคโนโลยี สอดคลองกับ  สวนความพรอมโดยเฉลี่ยรวมอยูในระดับปานกลาง 
ความพรอมในการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานเทคโนโลยีโดยเฉลี่ยอยูในระดับปาน

กลาง โดยมีการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานเทคโนโลยีอยูในระดับนอยตามลําดับ คือการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทคโนโลยีของโรงเรียน การบํารุงรักษาสื่อเทคโนโลยีใหใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และการจัดทําแผนเกี่ยวกับเทคโนโลยีของโรงเรียน  
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ความพรอมในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเทคโนโลยีเฉลี่ยอยูในระดับนอย

ตามลําดับ คือดานการประเมินผลการใชเทคโนโลยีของครู การประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาเทคโนโลยี และการนําเอาผลการประเมินเปนขอมูลเพื่อพัฒนาการใชเทคโนโลยี 
   ดานปญหาและความตองการในการบริหาร  จากการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ พบวา 
โรงเรียนสวนใหญขาดเครื่องคอมพิวเตอร  รองลงมา คือบุคลากรขาดทักษะและความรูในการใช
งานเทคโนโลยี  และสวนหนึ่งอุปกรณเทคโนโลยีที่มีอยูเกา ชํารุด ไมมีประสิทธิภาพ  สวนความ
ตองการในดานการบริหารเทคโนโลยีในโรงเรียน พบวาโรงเรียนสวนใหญ มีความตองการดาน
งบประมาณในการจัดซื้อส่ือและซอมบํารุงสื่อเทคโนโลยี รองลงมาคือความตองการจัดใหมีการ
ฝกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี 

สวนผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามครูผูรับผิดชอบเทคโนโลยีและครูผูสอน

เกี่ยวกับความพรอมดานสภาพการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  สรุปไดดังนี้ 
ความพรอมในดานการใชเทคโนโลยี สวนใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง โดยมี

ความพรอมดานมีความรูและทักษะในการใชวิทยุเทป อยูในระดับมากกวาทุกรายการ รองลงมา คือ 
ความรูและทักษะในการใชโทรทัศน สําหรับความพรอมที่ผูตอบแบบสอบถามเห็นวามีความพรอม
นอยกวาทุกรายการ คือ ความรูและทักษะดานการซอมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร 

ดานปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีในโรงเรียน จากการแสดงความคิดเห็น
โดยอิสระ ที่พบมากที่สุด คือ  ปญหาโรงเรียนขาดงบประมาณและเครื่องคอมพิวเตอร รองลงมา คือ
บุคลากรขาดทักษะและความรูในการใชงานเทคโนโลยี  สวนความตองการในการใชเทคโนโลยีที่
พบมากที่สุด คือ ความตองการจัดใหมีการฝกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร รองลงมา 
คือ  ตองการงบประมาณสนับสนุน และตองการบุคลากรที่มีความสามารถทางดานเทคโนโลยี 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาความพรอมในการจัดการเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษา อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน  มีผลการศึกษาบางประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายผลได 
ดังนี้ 

สภาพของโรงเรียน พบวาสวนใหญเปนโรงเรียนที่อยูหางจากไกล สภาพการคมนาคม
เปนไปดวยความยากลําบาก บางสวนยังประสบปญหาดานกระแสไฟฟาและสัญญาณโทรศัพท  จึง
ไมสามารถใชคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตไดอยางมีประสิทธิภาพ จะเห็นไดวาที่ผานมาหลาย
โรงเรียนยังมีขอจํากัดในการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เนื่องจากสภาพความกันดารหางไกล 
สภาพภูมิศาสตรเต็มไปดวยภูเขาสูงชัน แตในปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดพยายามสงเสริม
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สนับสนุนงบประมาณ ดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหกับทางโรงเรียน แตหลายโรงเรียนการ
พัฒนาอาจเปนไปอยางลาชา เนื่องจากมีขอจํากัดหลายประการ  จึงเปนหนาที่ของผูบริหาร
สถานศึกษา คณะครู และชุมชน ที่จะรวมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในทองถ่ินของ
ตนเอง  

ความพรอมในดานการวางแผนการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี มีปญหาดานงบประมาณ
ไมเพียงพอสอดคลองกับกองวิจัยทางการศึกษา. กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ(2544, บทคดัยอ) 
จากการศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน พบวา
โรงเรียนมีงบประมาณไมเพียงพอที่จะนํามาใชในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  และผูบริหาร
บางสวนมีความตระหนักในดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแตยังไมเห็นความสําคัญในการจัดทํา

แผนพัฒนาเทคโนโลยีของโรงเรียน  สอดคลองกับงานวิจัยของกรมวิชาการ (2541:10) เกี่ยวกับ

ปญหาการใชคอมพิวเตอรในโรงเรียนแกนนําปฏิรูปการศึกษา พบวาผูบริหารขาดความสนใจ   
ความพรอมในการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานเทคโนโลยี เฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

เกี่ยวกับการสนับสนุนใหครูใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน  การใชเทคโนโลยีพัฒนากระบวนการ
เรียนรู  การใชเทคโนโลยีดําเนินการดานขอมูลสารสนเทศ  การพัฒนาความรูและทักษะของครูใน
การใชเทคโนโลยี จะเห็นไดวาการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานยังไมดีเทาที่ควร สอดคลองกับ 

วราวุฒิ  วุฒิ (2542:73) พบวาการปฏิบัติตามแผนการใชหองปฏิบัติการทางภาษา มีปญหา
เกี่ยวกับความรู ความชํานาญ และ ทักษะของครูในการใชเทคโนโลยี 

ความพรอมในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเทคโนโลยีเฉลี่ยอยูในระดับนอย

ตามลําดับ คือดานการประเมินผลการใชเทคโนโลยีของครู  การประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาเทคโนโลยี และการนําเอาผลการประเมินเปนขอมูลเพื่อพัฒนาการใชเทคโนโลยี   
สอดคลองกับวราวุฒิ  วุฒิ (2542 :78) พบวาการประเมินผลการใชหองปฏิบัติการทางภาษา ไมมีการ
ประเมินผล 

ความพรอมในดานการใชเทคโนโลยีของครูผูรับผิดชอบเทคโนโลยีและครูผูสอน สวน
ใหญมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และดานที่เปนปญหาสําหรับครู คือความรูและทักษะในการใช
และซอมบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร สอดคลองกับศุจีภรณ  นาคเสียว (2539, บทคัดยอ) ที่ได
ศึกษาสภาพและความตองการดานการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของโรงเรียน  พบวาครูไมมี
ความรู ความเขาใจ ในการใชเทคโนโลยี  

อยางไรก็ตามเมื่อประมวลโดยภาพรวมแลว ในดานการบริหารพบวาอยูในระดับปาน
กลางจนถึงระดับนอย อาจทําใหสงผลตอการใชเทคโนโลยีของครู  และแสดงถึงความพรอมในการ
จัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียน   
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะทั่วไปในการนําผลการศึกษาไปใช จากการคนพบในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษา

มีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.  ควรมีการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอรใหกับโรงเรียนทุกโรง 
 2.  ควรมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับบํารุงซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอรใหกับโรงเรียน 
 3.  ศูนยประสานงานของอําเภอ และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1  ควร
ทําหนาที่เปนสื่อกลาง ประสานงานกับหนวยงานไฟฟาและโทรศัพท เพื่อชวยเหลือโรงเรียนที่ขาด
แคลน 

4.  ควรจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชคอมพิวเตอร  การบํารุงรักษา ใหกับผูบริหาร
สถานศึกษา  ครูผูรับผิดชอบเทคโนโลยี และครูผูสอน 
 5.  ควรจัดใหหนวยเคล่ือนที่  สําหรับซอมแซม  บํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร หมุนเวียน
ไปตามโรงเรียนตาง ๆ  เพื่อใหทางโรงเรียนทุกโรงสามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอยูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และยืดอายุการใชงานใหคุมคา 
  

 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 ควรมีการศึกษาสภาพการใชคอมพิวเตอรของโรงเรียนประถมศึกษา  เพื่อพัฒนาการใช
คอมพิวเตอรในงานวิชาการและงานสนับสนุนวิชาการใหมีประสิทธิภาพ 
 
 


	สรุป 
	    การวิจัยในครั้งนี้ เพื่อศึกษาความพร้อมในการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในด้านความพร้อมด้านแนวคิดในการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา และความพร้อมด้านสภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ของครูที่รับผิดชอบเทคโนโลยีและครูผู้สอน  ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบเทคโนโลยีและครูผู้สอน จากโรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 35 โรง ใช้ทดสอบเครื่องมือในการวิจัย จำนวน 4 โรง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย และใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูล จำนวน 31โรง  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นเอง และได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด เป็นแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา 1 ชุด เป็นแบบสอบถามครูผู้รับผิดชอบเทคโนโลยีและครูผู้สอนมี 1 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ การหาค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  นำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับความพร้อมด้านแนวคิดในการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พบว่า 
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