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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียน
สั ง กัด เขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษาในจั ง หวั ด นครปฐม 2) ศึกษาปั ญ หาและอุป สรรคการใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครปฐม ประชากร คือ
โรงเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และ เขต 2 จานวน 250 โรงเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 152 โรงเรียน โดยผู้ให้ข้ อมูลทั้งหมดจานวน 304 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษา
และครูผู้ สอน เครื่องมือในการศึกษาและเก็บ รวบรวมข้อมู ล ได้ แก่ แบบสอบถาม และแบบสั ม ภาษณ์ การ
วิเคราะห์ข้อมู ลเชิ งปริม าณใช้ส ถิติ แจกแจงความถี่ ค่า ร้อยละ ค่า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ส่ วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปประเด็นสาคัญจากการสัมภาษณ์ ผลการวิจัยพบว่า
1) สภาพการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั ง กั ด เข ตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 2 ด้าน มีดังนี้ 1.1) ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตอยู่ในระดับมาก (
x = 4.00, S.D = .99 ) ใช้โปรแกรม Ms – Word พิมพ์เอกสารต่างๆในระดับมากที่สุด ( x = 4.60 , S.D
= .69) รองลงมาคือ ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างเสริมทักษะและฝึกฝนความรู้สาหรับตนเอง ( x = 4.22 , S.D
= .81 ) และมีความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตและใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ( x =4.18, S.D = .81 ) 1.2 )ด้านการนา
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนนั้นอยู่ในระดับปานกลาง( x = 3.44 ,S.D = 1.06 ) โดยในการจัดเก็บ
และวิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน ( x = 3.94,S.D = .94 ) รองลงมาคือใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มา
ช่วยสอน (CAI) ( x =3.55 ,S.D = 1.01 ) และใช้ในการเรียนด้วยซอฟต์แวร์บทเรียนสาเร็จรูป ( x = 3.42 ,S.D
= 1.10 )
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2) ปั ญ หาและอุป สรรคการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อการศึ กษาของโรงเรีย นสั ง กัด เขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครปฐม มี 4 ด้าน ดังนี้ 2.1) ด้านฮารด์แวร์นั้นอยู่ในระดับปานกลาง ( x =
3.07,S.D = 1.29 ) พบว่าปัญหาเกี่ยวกับไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆเช่น สแกนเนอร์หรือมีไม่เพียงพอและจานวน
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอนมีประสิทธิต่า ( x = 3.13 ,S.D = 1.24 และ 1.10 ) ตามลาดับ รองลงมา คือ จานวน
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษาไม่เพียงพอ ( x = 3.09 ,S.D = 1.2) 2.2) ด้านซอฟต์แวร์นั้นอยู่
ในระดับปานกลาง( x = 2.92 ,S.D = 1.17) พบว่าระบบเครือข่ายระหว่างเครื่องมีปัญหา ( x = 3.27 ,S.D =
1.23 ) ตามลาดับ รองลงมาคือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ล้าสมัย ( x = 2.9 ,S.D = 1.18)
2.3) ด้านบุคลากรนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.15 ,S.D = 1.45 ) พบว่าจานวนผู้ดูแลรักษา
และให้คาแนะนาเกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีไม่เพียงพอ ( = 3.38 ,S.D = 2.23) รองลงมาคือ บุคลากรมี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน้อย ( x = 3.15 ,S.D = 1.56 ) 2.4.) ด้านการใช้ระบบ
เครือข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นอยู่ในระดับปานกลาง( x = 3.33,S.D= 1.01) งบประมาณด้านการใช้
ระบบเครือข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีไม่เพียงพอ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.51 ,S.D = 1.31 ) รองลงมาคือ
ระบบเครือข่าย Internet ของโรงเรียนขัดข้องบ่อย ( x = 3.50 ,S.D = 1.21)
Abstract

The research objective of this study were 1) to study the use of information
technology for the education of schools under the district primary education in Nakhon
Pathom 2) study the barriers to using information technology to the study of schools. district
primary education in Nakhon Pathom.Population is the director of the academy. Teachers of
Elementary Education Area 1 and Area 2 SBM sample of 250 schools, 152 schools to 304
people. All information provided by 304 people, including the director of schools and teachers
in the study and data collection tools, including questionnaires and interviews. Quantitative
data analysis using frequency, percentage, average, standard deviation. Analysis of qualitative
data context analysis and summarize the key points from the interview.
The use of information technology for the education of schools under the district
primary education in Nakhon Pathom 1.1), the use of computers and the Internet in much( x =
4.00, S.D = .99 ) the program Ms- Word documents in very much ( x = 4.60 , S.D = .69),
followed by the use of computers to enhance their skills and knowledge for their own training
( x = 4.22, S.D = .81), and also found that the majority had no knowledge of the Internet and
Internet applications. ( x = 4.18,S.D= .81) 1.2) and computer application in teaching that are
moderate ( x = 3.44 ,S.D = 1.06 ) by the collection and analysis of student results ( x = 3.94,
S.D =. 0.94), followed by the use of computer-assisted instruction (CAI), (= 3.55, S.D = 1.01),
and the lesson learned by the software.
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Barriers to using information technology to the education of schools under the
district primary education in Nakhon Pathom province has four areas: 2.1) hardware is seen at
moderate ( x = 3.07,S.D = 1.29 ) levels found problems with no peripherals other. such as
scanners or are inadequate and the number of computers used in teaching effective low ( x =
3.13, S.D = 1.24 and 1.10), respectively, followed by the number of computers that use the
Internet in schools is not enough ( x = 3.09, S.D = 1.2) 2.2) software that is the medium ( x =
2.92 ,S.D = 1.17 ) that networking between problems ( x = 3.27, S.D = 1.23), respectively,
followed by the software they use is obsolete ( x = 2.9. , S.D = 1.18) 2.3) personnel that are
moderate ( x = 3.15 ,S.D = 1.45 ), the number of caregivers and advise on media, information
technology is not enough ( x = 3.38, S.D = 2.23), followed by the staff there. the ability to use
information technology ( x = 3.15, S.D = 1.56) 2.4.) The network of information technology is a
moderate budget ( x = 3.33 ,S.D = 1.01), the network of information technology at a high
level. There is not enough ( x = 3.51,S.D=1.31), followed by the network Internet. School of
frequent outages ( x = 3.5 ,S.D = 1.21)
บทนา

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 ให้ความสาคัญกับการพัฒนา
คุณภาพของเด็กวัยเรียน ให้มีความรู้ทางวิชาการ ทักษะและสติปัญญาที่สามารถศึกษาหาความรู้และ ต่อยอดองค์
ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันกับข่าวสารภายใต้บริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีที่รวดเร็ว จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาไปสู่ระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไป ซึ่งรัฐบาลได้เห็นถึง
ความสาคัญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ทาให้รัฐบาลได้เน้นเรื่องนโยบายด้านการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาให้ ทั ด เที ย มกั บ นานาชาติ เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาได้ มี ก ารพั ฒ นา และ
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตามการพัฒนาของเทคโนโลยี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2506 เป็นต้นมาจนถึงในยุคปัจจุบัน
ซึ่ ง เป็ น ยุ ค แห่ง สารสนเทศ ที่ เ ปิ ด กว้ า งทุ ก หนทุ กแห่ง แบบไร้พ รมแดน หรื อเรี ย กได้ ว่ า เป็ น ยุ ค “เทคโนโลยี
สารสนเทศ” ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยได้มีการนาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในวง
การศึกษาเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ตที่ก่อให้เกิดระบบ เช่น Computer – Aided – Instruction (CAI) เป็นต้น
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาการศึกษา มีการใช้ในหลายมิติ ที่สาคัญๆ คือเพื่อลด
ความเลื่อมล้าของโอกาสทางการศึกษา ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ช่วย
ในการจัดการและบริการการศึกษา นอกจากใช้เพื่อการศึกษาแล้วยังนาเข้ามาในกิจกรรมฝึกอบรมด้วย จึงนับได้
ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษาหรือเรียกว่า การศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Education) เป็น
เครื่องมือสาคัญอย่างหนึ่งที่สามารถทาคุณประโยชน์กับการศึกษาได้อย่างดีเลิศ ดังนั้นเทคโนโลยีการศึกษาจึง
เป็นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งในการช่วยการแก้ปัญหาด้านการศึกษาให้สาเร็จลุล่วงไปได้ไม่ว่าจะเป็นในด้านการบริหาร
การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการนาเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิ ภาพและ
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ประสิทธิผลการเรียนรู้แก่ผู้เรียน รัฐบาลในหลายประเทศจึงได้ตระหนักถึงความสาคัญนี้ เช่นกัน โดยการบรรจุ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไว้ในหมวด 9 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยรัฐบาลจะเป็นผู้
จัดสรรสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ของการศึกษาในรูปสื่อตัวนาและคลื่นความถี่เพื่อเผยแพร่การศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อทุกรูปแบบมีการพัฒนาบุคลากร ทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยี ส่งเสริมให้มี
การวิจัยการผลิต และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามีการระดุมเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา
และมีหน่วยงานกลางทาหน้าที่พิจารณานโยบายและประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การศึกษาของไทยในอนาคตยังคงต้องมุ่งเน้นที่คุณภาพด้านวิชาการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและสัง คมเศรษฐกิจที่ มีการแข่งขันกันสู ง แต่ การศึกษาจะมี คุณ ภาพนั้ นผู้ เรียนจะต้องมี ความรู้ คู่
คุ ณ ธรรม เพื่ อพั ฒ นาคนโดยใช้ คุณ ธรรมเป็ น พื้ น ฐานของกระบวนการเรีย นรู้ โดยอาศัย ร่ว มมื อของสถาบั น
ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา และสถาบันการศึกษา ครูจะต้องมีบทบาทสาคัญในการปลูกฝังให้ผู้เรียนยึด
คุณ ธรรมเป็ น พื้ น ฐานในกระบวนการเรีย นรู้และการด ารงชี วิ ต ควบคู่ไ ปกับความรู้ท างวิ ช าการ ให้ผู้ เรีย นมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ นาความรู้ สู่สังคม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดารงชีวิต
การศึกษาไทยในอนาคต เยาวชนไทยจะต้องเป็นคนดี มีความรู้ คู่คุณธรรม และมีความสุข เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข คิดสร้างสรรค์และรักการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เป็นผู้ที่สามารถสร้างความรู้ใหม่ ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ รักการทางาน และมีพลวัตในตนเองสูง เป็นผู้มี
ความสามารถทางด้านภาษาสากล เทคโนโลยีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนานาชาติ มีค่านิยม
สากล และสามารถบูรณาการวิถีชีวิตไทยกับสังคมสากลได้อย่างมีความสุข
การผลิตและพัฒนาครูโดยมุ่งเน้นให้ครูสามารถออกแบบการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ และประเมินผล
การเรีย นรู้ที่ ส อดคล้ องกับ ลั กษณะของผู้ เรีย นและภาวการณ์ ของโลกที่ เปลี่ ย นแปลงไป รวมทั้ ง ประยุ กต์ ใ ช้
เทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ในการจั ดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนทั้งความรู้ ทักษะ และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จาเป็น ครูจึงต้องพร้อมที่จะปรับตัวและพัฒนาตนเองให้เท่าทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ
รู้จักนาเทคโนโลยีที่มีอยู่มาปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน เช่น การสืบค้น เนื้อหาสาระหรือ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เป็นต้น และต้องมีความกระตือรือร้นที่จะ
พัฒนาความรู้และทักษะของตนอยู่เสมอ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาตนเอง เรียนรู้
เทคนิ ค รู ป แบบ และวิ ธี ก ารเรี ย นการสอนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมกั บ ลั ก ษณะของนั ก เรี ย น
กระทรวงศึกษาธิการ ( 2556 )ได้เล็ง เห็นความส าคัญของการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
(Information and Communications Technology : ICT) มาใช้เป็นเครื่องมือสาคัญและเป็นประโยชน์ต่อการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและพัฒนาครูได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งยังช่วย
แก้ปัญหาการขาดแคลนครู ตลอดจนลดความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาในโรงเรียนที่ห่างไกลอีกด้วย
เนื่องจากในปัจจุบันการศึกษาไทยต้องการเตรียมพร้อมเพื่อให้เท่าเทียมกับประเทศในกลุ่ม อาเซียน
เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่ อการศึกษาจึ งมีบทบาทสาคัญอย่ างยิ่งในการเรียนการสอนให้แก่เด็กนั กเรีย น จาก
ความสาคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวนั้น เพื่อการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของ
เยาวชนที่สาคัญของประเทศชาติและเพิ่มประสิทธิภาพของการดาเนินงานตามของบุคลากรทางการศึกษา รวมถึง
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การยกระดับคุณภาพการศึกษาอันเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียน และปัญหา อุปสรรคในการใช้เทคโนโลยี
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และปัญหา อุปสรรคใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครปฐมเขต 1 และ เขต 2
ขอบเขตประชากรและผู้ให้ข้อมูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 และ เขต 2 จานวน 250 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนภายในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 และ เขต 2 จานวน 152 โรงเรียน ซึ่งได้มาจาการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ เปรียบเทียบจาก
ตารางกาหนดขนาดตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยแยกจานวน
ประชากรทั้งหมดออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม เขต 1 และ เขต 2 ได้กลุ่มตัวอย่าง
ดังนี้ อาเภอเมือง 26 โรงเรียน อาเภอกาแพงแสน 25โรงเรียน และ อาเภอดอนตูม 25 โรงเรียน อาเภอนครชัย
ศรี 24 โรงเรียน อาเภอสามพราน 20 โรงเรียน อาเภอบางเลน 24 โรงเรียน อาเภอพุทธมลฑล 7 โรงเรียน
โดยผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้อานวยการโรงเรียน จานวน 152 คน ครูผู้สอน จานวน 152 คน รวมทั้งสิ้น 304 คน
2. ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informants) โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้อานวยการสถานศึกษา
และครูผู้สอนระดับประถมศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ภายในจังหวัดนครปฐม เขต 1 และ 2
จานวน 12 คน
วิธีดาเนินการวิจัย
1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 2 ชนิด ได้แก่
1.1 แบบสอบถามสภาพการใช้ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
โดยประกอบไปด้วยดังนี้ 1) สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต ด้านการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน 2) ปัญหาและอุปสรรคใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อการศึ กษา ด้ า นฮาร์ด แวร์ ด้ า นซอฟต์ แวร์ ด้ า นบุคลากร ด้ า นการใช้ ระบบเครือข่า ยของสื่ อเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งข้อคาถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และแบบสอบถามปลายเปิด
1.2 การสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ซึ่ง ประกอบไปด้วยข้อคาถามที่เกี่ยวกับสภาพ
การใช้ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยประกอบไปด้วยดังนี้ 1) สภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต ,ด้านการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การเรียนการสอน ,ด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 2) ปัญหาและอุปสรรคใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
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ด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟต์แวร์ ด้านบุคลากร ด้านการใช้ร ะบบเครือข่ายของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) แนว
ทางการพัฒนา/ส่งเสริมบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานและเพื่อการเรียนการสอน ทั้งหมด
จานวน 2 ฉบับ สาหรับผู้อานวยการสถานศึกษา และ ครูผู้สอน
2. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยนาหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรจุแบบสอบถามใส่ซองเอกสาร พร้อมแนบ
ซองเอกสารและอานวยความสะดวกในการประทับตรา ชื่อ ที่อยู่ของผู้วิจัย พร้อมทั้งติดแสตมป์เรียบร้อย นาส่งที่
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม เขต 1 และ เขต 2 จานวนแบบสอบถามที่แจกทั้งหมด จานวน
152 โรงเรียน 304 ชุด ได้คืนกลับมาจานวน 122 โรงเรียน 247 ชุด คิดเป็นร้อยละ 81.25 ของจานวน
แบบสอบถามทั้งหมด
2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์
2.2.1 ผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทาหนังสือ
ในการขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.2.2 ผู้วิจัยนัดวัน-เวลาในการสัมภาษณ์กับให้ผู้ให้ข้อมูลทราบล่วงหน้าก่อน
2.2.3 ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเองตามประเด็นที่ได้ กาหนดไว้ และประเด็นอื่นๆ
เพิ่มเติมที่ได้จากการสัมภาษณ์
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ( Frequency )และร้อยละ
( Percentage )
3.2 การวิเคราะห์สภาพการใช้ ปัญหา และอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาค่าเฉลี่ย ( X )
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์การแปลผลของเบส ( Best, 1981 : 179 – 187 ) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง สภาพการใช้/ปัญหาและอุปสรรคระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง สภาพการใช้/ปัญหาและอุปสรรคระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง สภาพการใช้/ปัญหาและอุปสรรคระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง สภาพการใช้/ปัญหาและอุปสรรคระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง สภาพการใช้/ปัญหาและอุปสรรคระดับน้อยที่สุด
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ และแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับ
สภาพการใช้ ปัญหา และอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีการศึกษา ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา โดยการวิเคราะห์
สรุปประเด็นสาคัญ และเสนอในลักษณะของความเรียง
ผลการวิจัย
1. สภาพการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครปฐม 2 ด้าน มีดังนี้
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1.1 ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต พบว่าบุคลากรภายในสถานศึกษานั้นส่วนใหญ่ใช้
คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในระดับมาก( x = 4.00, S.D = .99 ) โดยเฉพาะใช้โปรแกรม Ms – Word พิมพ์
เอกสารต่างๆในระดับมาก( x = 4.60 ,S.D =.69 ) รองลงมาคือใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างเสริมทักษะและฝึกฝน
ความรู้สาหรับตนเอง ( x = 4.22 ,S.D =.81 )
จากการสั ม ภาษณ์ พ บว่ า บุ ค ลากรภายในสถานศึ ก ษานั้ น สามารถใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อินเตอร์เน็ตเบื้องต้นได้ แต่ก็ยังพบว่าบางส่วนไม่มีความรู้พื้นฐานที่จะใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง เนื่องจากมี
อายุที่มากขึ้นและไมได้รับการเรียนรู้ถึงวิธีการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งไม่มีเวลาในการเรียนรู้
เพิ่มเติมเนื่องจากบุคลากรมีภาระงานที่เยอะ
1.2 ด้านการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน พบว่าบุคลากรภายในสถานศึกษานั้นนา
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนอยู่ในระดับปานกลาง( x = 3.44,S.D=1.06) โดยเฉพาะนาคอมพิวเตอร์มา
ใช้ในการเรียนการสอนในการใช้ใช้ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน ( x = 3.94 ,S.D
= .94 ) รองลงมาคือใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มาช่วยสอน (CAI) ( x = 3.55 ,S.D =1.01) ใช้ในการเรียนด้วย
ซอฟต์แวร์บทเรียนสาเร็จรูป ( x = 3.42 ,S.D =1.10 )
จาการสัมภาษณ์พบว่าบุคลากรภายในสถานศึกษานั้นได้นาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน
เช่น การสร้างแบบทดสอบ แบบฝึกทักษะ วิเคราะห์ผลการเรียนของนักเรียน หรือการจาลองสถานการณ์โดยใช้
คอมพิวเตอร์ แต่ด้วยความจากัดของคอมพิวเตอร์ และเวลา ทาให้ไม่สามารถนามาใช้ได้ทุกคาบวิชาได้ เนื่องจาก
นาไปใช้ในวิชาคอมพิวเตอร์เท่านั้น
2. ปั ญ หาและอุป สรรคการใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อการศึ กษาของโรงเรีย นสั ง กัด เขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครปฐม มี 4 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้ า นฮารด์ แ วร์ พบว่ า ปั ญ หาและอุ ป สรรคในเรื่ อ งของฮาร์ ด แวร์ ภายในสถานศึ กษานั้ น
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.07,S.D = 1.29 ) คือไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆเช่น สแกนเนอร์หรือมีไม่
เพียงพอและจานวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอนมีประสิทธิต่า ( x = 3.13 ,S.D = 1.24 ) รองลงมาคือ จานวน
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษาไม่เพียงพอ ( x = 3.09 ,S.D = 1.2 )
จากการสั ม ภาษณ์ บุคลากรภายในสถานศึกษาพบกว่ า พบว่ า ปัญ หาและอุปสรรคในเรื่องของ
ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่ทันสมัย และมีไม่เพียงพอต่อการใช้งานอีกทั้งยังขาดการได้รับการซ่อมบารุง และ
มีจานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร
2.2 ด้านซอฟต์แวร์ พบว่าปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของซอฟต์แวร์ภายในสถานศึกษานั้นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( x = 2.92 ,S.D = 1.17 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าระบบเครือข่ายระหว่างเครื่องมีปัญหา ( x =
3.27 ,S.D =1.23 ตามลาดับ รองลงมาคือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ล้าสมัย ( x = 2.94 ,S.D = 1.18 )
จากการสั ม ภาษณ์ บุคลากรภายในสถานศึกษาพบกว่ า พบว่ า ปัญ หาและอุปสรรคในเรื่องของ
ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในปั จจุบันนั้น ยังล้าสมัย อยู่ และไม่ตรงต่อความต้องการ อีกทั้ งปัญหาในเรื่องของ
ซอฟต์แวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ทาให้ไม่สามารถอัพเดต อยากให้หน่วยงานต้นสังกัดมีการจัดการบริการ
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เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆให้ทันสมัยและตรงต่อความต้องการของบุคลากรเพื่อที่จะได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่
ทันสมัย
2.3 ด้านบุคลากร พบว่าปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของบุคลากรภายในสถานศึกษานั้น อยู่ใน
ระดับปานกลาง ( x = 3.15 ,S.D = 1.45 ) คือ จานวนผู้ดูแลรักษาและให้คาแนะนาเกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศมีไม่เพียงพอ ( x = 3.38 ,S.D = 2.23 ) รองลงมาคือ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศน้อย( x = 3.15 ,S.D = 1.56 ) ขาดบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้
ความสามารถ ( x = 3.13 ,S.D =1.3 )
จากการสัมภาษณ์ พบว่าปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของบุคลากรภายในสถานศึกษานั้น ภายใน
โรงเรียนยังขาดความแคลนครูด้านคอมพิวเตอร์หรือมีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการและขาดแคลนเจ้าหน้าที่มี
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดูแลบารุงรักษาคอมพิวเตอร์ และตัวบุคลากร
นั้นยังขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.4 ด้านการใช้ระบบเครือข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของ
การใช้ระบบเครือข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษานั้น อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.33 ,S.D =
1.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่างบประมาณด้านการใช้ระบบเครือข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีไม่
เพียงพอในระดับมาก ( x = 3.51 ,S.D = 1.31) รองลงมาคือ ระบบเครือข่าย Internet ของโรงเรียนขัดข้องบ่อย
ในระดับมาก ( x = 3.50 ,S.D = 1.21) การดาวน์โหลดหรือค้นหาข้อมูลบนเครือข่าย Internet โรงเรียนล่าช้า (
x =3.35 , S.D = 1.16 )
จากการสัมภาษณ์พบว่าปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการใช้ระบบเครือข่ายของเทคโนโลยี
สารสนเทศภายในสถานศึกษานั้น ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานภายในโรงเรียนขัดข้องบ่อย ทาให้ใช้งานได้
ไม่ ส ะดวก และรวดเร็ว ทาให้เป็ นปั ญ หาในการใช้สื่ อสารสนเทศ อยากให้มี การจัด การระบบเครือข่า ยให้มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่ภายในโรงเรียน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสภาพการใช้ ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาภายใน
โรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครปฐม โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สภาพการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษาของโรงเรี ย นสั ง กั ด เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครปฐม นั้นได้แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ดังนี้
1.1 ด้านการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต นั้นพบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยส่วน
ใหญ่พบว่า ใช้โปรแกรม Ms – Word พิมพ์เอกสารต่างๆ รองลงมาคือใช้คอมพิวเตอร์เพื่อสร้างเสริมทักษะและ
ฝึกฝนความรู้สาหรับตนเองและมีความรู้เกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตและใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ซึ้งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สานักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ (2550)
ที่ได้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้สื่อการศึกษาของครูและนักเรียนหูหนวกระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน
โสตศึกษา พบว่า มีทักษะความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ระดับดีถึงดีมาก และประมาณร้อยละ 36 มีทักษะความรู้ด้าน
อินเตอร์เน็ตในระดับดีถึงดีมาก
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1.2 ด้านการนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน นั้นพบโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
อาจเนื่องมาจากที่บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในการสร้างสื่อหรื อการนาคอมพิวเตอร์ประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน อีกทั้งยังมีเรื่องของเวลาที่จากัดในกาเรียนสอน ทาให้ยากต่อการที่จะนาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียน
การสอนได้ทุกคาบวิชา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริชาต วิเชียร (2553) ที่ได้ศึกษาสภาพและความต้องการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงาด้านการนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
เน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง และครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดทาเอกสารประกอบการเรียนการสอน ส่วน
ด้านการใช้สื่อดิจิทัล เช่น e-Book, e-Library เพื่อจัดทาแผนการเรียนรู้ e-Learning ในการจัดการเรียนการสอน
และการเผยแพร่นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีสภาพการดาเนินการน้อย
2. ปัญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครปฐม นั้นแบ่งออกเป็น 4 ด้าน
2.1 ด้านฮาร์ดแวร์นั้นพบว่าโดยภาพรวมของปัญหาและอุปสรรคโดยภาพรวมนั้นอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อนั้นพบว่าปัญหาส่ว นอยู่ที่จานวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอนมีประสิทธิภาพต่า
และไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ เช่น สแกนเนอร์หรือมีไม่เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรสิทธิ์ นุ่มนวลศรี
(2554 ) ที่ไ ด้ศึกษา สภาพและความต้องการในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ในโรงเรีย นสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 พบว่า ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียนให้มากขึ้น และควรมีวัสดุครุภัณฑ์ทางเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อ
การศึกษาให้เพียงพอต่อการใช้งานในโรงเรียน
2.2 ด้านซอฟต์แวร์นั้นพบว่าปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของซอฟต์แวร์ภายในสถานศึกษานั้น อยู่
ในระดับปานกลาง โดยพบว่าปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่นั้นระบบเครือข่ายระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหา
รองลงมา คือซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ล้าสมัยและไม่ทราบวิธีการใช้ซอฟต์แวร์อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สายสุดา ปั้นตระกล,กาญจนา เผือกคง และ ปริศนา มัชฌิมา (2557 )ได้ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการเรียนการสอนระดับอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนโดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง คือ ยังขาดแคนงบประมาณการจัดหาสื่อ/ซอฟต์แวร์ และยังต้องการซอฟต์แวร์ที่ทันสมัย
และเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะของนักเรียนอนุบาล
2.3 ด้ า นบุ ค ลากรด้ า นบุ ค ลากรนั้ น พบว่ า ปั ญ หาและอุ ป สรรคในเรื่ อ งของบุ ค ลากรภายใน
สถานศึกษานั้น อยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่าปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่นั้นพบว่าจานวนผู้ดูแลรักษาและให้
คาแนะนาเกี่ยวกับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีไม่เพียงพอ รองลงมา คือ บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศน้อย ขาดบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความรู้ความสามารถ ซึ้งสอดคล้องกับ
งานวิจัย พันทิพย์ ภูติยา (2550) ได้ศึกษาสภาพปัญหา และแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสานักการศึกษาเทศบาลเมืองสกลนคร พบว่า สภาพและปัญหาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของบุคลากรในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และแนวทางการ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาควรเน้นการพัฒนาระบบเครือข่ายการใช้งาน การจัดอบรมให้
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ความรู้แก่บุคลากร และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน และ
งานประชาสัมพันธ์
2.4 ด้านการใช้ระบบเครือข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นพบว่าปัญหาและอุปสรรคในเรื่อง
ของการใช้ระบบเครือข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษานั้น อยู่ในระดับปานกลาง โดยพบว่า
ปัญหาและอุปสรรคส่วนใหญ่นั้น ด้านงบประมาณเกี่ยวกับระบบเครือข่ายของเทคโนโลยีสารสนเทศมีไม่เพียงพอ
รองลงคือ ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนขัดข้องบ่อย การดาวน์โหลดหรือค้นหาข้อมูลบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตล่า ช้า ซึ้ง สอดคล้ องกับงานวิจัย ปาริช าต วิเชี ยร (2553) ที่ได้ศึกษาสภาพและความต้องการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ด้านความ
พร้อมของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ ในระดับน้ อย โดยเฉพาะด้ านการได้ รับ งบประมาณ
สนับสนุนเพื่อจัดซื้อ จัดหาเทคโนโลยีจากชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน
2. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน
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