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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่เขตติดตอกับประเทศเพื่อนบานคือ ประเทศกัมพูชา และในป& 2558
มีการเป*ดเสรีทางดานเศรษฐกิจและสังคมภูมิภาคอาเซียน หรือ AEC ดังนั้นในการพัฒนาครูที่ทําหนาที่
สอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร6และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองมีการพัฒนาอยางกาวกระโดด เพื่อใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล เพราะเด็กนักเรียนในยุคนี้จะตองมีความพรอมกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะตองสามารถรับการแขงขันที่สูงขึ้นอีกหลายเทาตัวจากป;จจุบัน ซึ่งจะมี
ผลเป=นทางบวกหากสามารถสรางคนที่มีความสามารถพรอมทางดานสาขาคอมพิวเตอร6 ซึ่งเป=นสวน
หนึ่งของคุณสมบัติที่พึงประสงค6 ของตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 (Lee A.Scott, 2017) ดังนั้นการ
ที่จะผลิตครูที่มี คุณภาพตามความมุงหมายดั งกลาวนั้น ตองเริ่มจากการมองสิ่งที่เป= นอยูในป;จจุบั น
เพื่อใหทราบสถานะวาอยูในระดับใด เพื่อเป= นแนวทางในการพัฒนาใหเพิ่ม ศักยภาพดานตางๆ ให
สูงขึ้นและมีความพรอมกับการแขงขันที่เกิดขึ้น
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2553) ครูที่จะออกไปสอนนักเรียนในอนาคต
นั้นหากไมไดรับการพัฒนาที่ดีพอก็จะมีผลโดยตรงตอคุณภาพการเรียนการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ
ทําใหประเทศขาดคนที่มีความสามารถในการแขงขัน ซึ่งก็เป=นที่นาเสียดายไมสามารถควาโอกาสนี้มา
ใชใหเกิดประโยชน6ตอการพัฒนาความเจริญกาวหนาทางดานการศึกษาหากคนในประเทศขาดความ
พรอมกับการเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสเป=นไปไดอยางสูงที่ประเทศเพื่อนบานจะเขามาแยงชิงโอกาสที่ดี
ไป แนวทางหนึ่งในการพัฒ นาอยางกาวกระโดด คือ การเลียนแบบหรื อการศึก ษา ผูที่มี ระดับของ
ทรัพยากรในดานตางๆ ที่ใกลเคียงกัน แตสามารถใหผลลัพธ6ทางการเรียนการสอนที่ดีกวา
เป= นที่ นาสัง เกตวาทําไมโรงเรี ยนในเขตการศึก ษาที่อ ยู นอกตั วเมือ งบางแหงสามารถผลิ ต
นักศึกษาที่มีผลการเรียนอยูในระดับที่ดีกวาโรงเรียนในระดับเดียวกันที่อยูในเขตเมืองได ทําใหเป=นที่
นาสนใจวาเป= นเพราะอะไร เชน โปรแกรมวิ ชาในการเรี ยนการสอน เป= นตน มี ความเป= นไปไดวา
ตําแหนงที่ตั้งของโรงเรียน ไมสงผลกระทบตอความสามารถในการเรียน หรือความสําเร็จของนักศึกษา
ในการเรี ยนวิชาทางดานคอมพิวเตอร6 ซึ่งจะเป= นผลดีในการพั ฒนาครูผูสอนคอมพิ วเตอร6ที่จ ะตอง
ออกไปพบกับ สถานการณ6 จ ริ ง คื อ ป; ญ หาตางๆ ที่ เ กี่ ยวกั บ การเรียนการสอน สถานที่ เครื่ อ งมื อ
อุปกรณ6 โดยจะเป=นแนวทางใหนักศึกษาครูสามารถพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ตามสภาพของโรงเรียนดวยความเหมาะสม เพื่อใหไดผลลัพธ6ที่ดีออกมา คือ นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู สูงขึ้นเป=นประโยชน6ตอเนื่องถึงความสามารถในการเรียนของนักเรียนในการที่จะเขา
ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นตอไป
ดังนั้นในการวิจัย เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ6ของป;จจัยทางดานภูมิหลังทางการศึกษาตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร6ศึกษา ในเขตจังหวัดจันทบุรีดวยระบบ
สารสนเทศภู มิ ศาสตร6 แลวแสดงผลเป= นขอมู ลพื้ นที่เ ชิ ง ประจั กษ6 ทํ าใหงายตอการนํ าขอมู ลไปใช
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ประโยชน6 ทั้งในสวนของมหาวิทยาลัยที่สามารถนําขอมูลเหลานี้ไปใชเป=นขอมูลพื้นฐานในการบริการ
วิชาการ เพื่อใหตรงกับความตองการ สงผลใหนักศึกษามีความพรอมในการเรียน และมีโอกาสที่จะ
ประสบความสําเร็จในการเรียนมากขึ้น อีกสวนหนึ่งคือผู บริหารสถานศึก ษาสามารถนําขอมูลที่ได
เป=นพื้นฐานในการพัฒนาแนวทางการสอน การจัดวัสดุอุปกรณ6 เครื่องมือ ประกอบการสอน ครูที่สอน
คอมพิวเตอร6ของแตละโรงเรียนก็จะมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเป=นประโยชน6สําหรับ
การพัฒนาทองถิ่นโดยตรง ในการพัฒนาเด็กนักเรียนใหสามารถเขาสูการแขงขันได

1.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาความสัมพันธ6ระหวางภูมิหลังทางการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร6ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
1.2.2 เพื่อประยุกต6ใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร6ในการวิเคราะห6 และแสดงความสัมพันธ6
ป;จจัยทางดานภูมิหลังทางการศึกษา และตําแหนงที่ตั้งของโรงเรียนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1.3.1 ประชากร
1) ครูหรือผูบริห ารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดจันทบุรีและ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร6ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 58 คน
2) นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร6ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ระดับชั้นป&
ที่ 2, 3 และ 4 ที่เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดจันทบุรี จํานวน 62 คน
1.3.2 กลุมตัวอยาง
ใชวิธีการจั บฉลากโดยอางอิง จากตารางสํ าเร็จ รูป ของทาโร ยามาเน ที่ ระดับ ความ
เชื่อมั่น 95 % โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) ผูบริหารหรือครูของโรงเรียนดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดจันทบุรีโดย
จะตองเป=นโรงเรียนที่มีศิษย6เกาเขามาเป=นนักศึกษาของสาขาวิชาคอมพิวเตอร6ศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏรําไพพรรณี ซึ่งอยูในระดับชั้นป&ที่ 2, 3 และ 4 จํานวน 50 คน
2) นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร6ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ระดับชั้นป&
ที่ 2, 3 และ 4 ที่เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตจังหวัดจันทบุรี จํานวน 54 คน

1.4 ประโยชน!ที่คาดว+าจะได-รับ
1.4.1 เพื่ อ เผยแพรผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห6 อ อกมาอยู ในรู ป แบบการแสดงผลเชิ ง แผนที่
ผานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร6 ทําใหงายแกการทําความเขาใจของบุคคลทั่วไป เพื่อการนําไปใช
ประโยชน6ตอไป
1.4.2 เพื่อเป=นขอมูลประกอบการพิจารณาในการใหบริการวิชาการ หรือการแนะแนวทาง
การศึกษาใหแกโรงเรียนในเขตจังหวัดจันทบุรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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1.4.3 ทําใหทราบถึงตัวแปรทางดานภูมิหลังการศึกษาที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา
1.4.4 ทําใหเป=นประโยชน6ในการพัฒนาครูใหมีระดับความรูความสามารถ โดยเฉพาะวิชาชีพ
เฉพาะที่เกี่ยวกับสาขาคอมพิวเตอร6 ใหมีความกาวหนามากยิ่งขึ้น
1.4.5 เพื่ อเป=นขอมูลพื้ นฐานใหผูบริห ารโรงเรียนนํ าไปประกอบการพิ จารณา ในการหา
แนวทางพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียนใหมากขึ้น

1.5 นิยามศัพท!เฉพาะ
1.5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ชั้นป&ที่ 1 ของ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร6ศึกษา คณะครุศาสตร6 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
1.5.2 ภูมิหลังทางการศึกษา หมายถึง ประวัติการศึกษาของนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ไดแก เกรด โปรแกรมวิชาที่ เรี ยน ผลการเรียนรายวิชาคณิ ตศาสตร6 และภาษาอั งกฤษ
สัดสวนของจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร6ตอนักเรียน ความถี่และจํานวนชั่วโมงเรี ยนรวมในการเรียน
รายวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร6ตอสัปดาห6 ระยะทางจากโรงเรียนถึงเขตอําเภอเมือง จํานวน สัดสวน
และวุฒิการศึกษาของครูที่สอนคอมพิวเตอร6 ระยะเวลาในการเดินทางมาเรียน

