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สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอนของครูผสู อน
ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต 1
นางพิชากรณ มณีราช
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
การเรียนการสอนของครูผสู อนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต 1 2) เปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอนของครูผสู อน
ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามขนาด
โรงเรียน 3) เปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอนของครูผสู อนระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตามกลุม สาระ
การเรียนรู 4) รวบรวมปญหาจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของครูผสู อน
ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 กลุม ตัวอยางทีใ่ ช
ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ครูผสู อนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ปตตานี เขต 1 จํานวน 824 คน จากครูผสู อนกลุม สาระการเรียนรูข อง 103 โรงเรียนที่ไดจากการสุม
กลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงและการสุมกลุมตัวอยางแบบงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถาม สําหรับครูผูสอนกลุมสาระ วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม โดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอรเพื่อหาคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปประเด็นความคิดเห็น
ที่ไดจากแบบสอบถามแบบปลายเปด (open–ended) ผลการวิจัยพบวา 1) การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนโดยรวมมีสภาพการใชคดิ เปนรอยละ 81.22 และใชอยูใ นระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายดาน การใชแหลงสารสนเทศ การใชสารสนเทศ การใชวสั ดุอปุ กรณ และการ
ใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพือ่ การเรียนการสอน คิดเปนรอยละ 79.34 ถึง 83.42 และใชอยูใ น
ระดับปานกลาง 2) สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอนของครูผสู อนระดับ
ประถมศึกษา ในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนการสอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูผูสอนใน
โรงเรียนขนาดเล็กมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนสูงกวาโรงเรียนขนาดกลาง
(3)
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และขนาดใหญ 3) ครูผสู อนในกลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรู
การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในระดับสูงกวา
ครูผูสอนอีก 7 กลุมสาระการเรียนรู 4) ครูผสู อนมีปญหาจากการมีไวรัสรบกวนและดานการใช
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน
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Abstract
The purposes of this research intended : 1) to study the use of information
technology in teaching and learning of primary school teachers of primary school teachers in
Pattani Primary Education Service Area Office 1, 2) to compare based on the school size
variation on the information technology implementation in teaching and learning of primary
school teacher in primary school teachers in Pattani Primary Education Service Area Office 1,
3) to compare the subject matter variation on the information technology implementation for
teaching and learning of primary school teachers in Primary School Teachers in Pattani Primary
Education Service Area Office 1 by each department 4) to collect additional problems from the
use of information technology in teaching and learning, The amount of 824 teachers from 103
schools, the sample group used in this study by a random sample of private placement and simple
random. The implementation used in this research is a questionnaire for teachers each
department. Then analyzed data from the questionnaires. Using a computer to calculate the
percentage, mean and standard deviation, a concluded the data from the open-ended
questionnaires. The result of this research showed that 1) the use of information technology for
teaching and learning at 81.22 % was in a moderate level. When analyze in each part sort. We
found that the use of materials, information technology for teaching and learning war in a
moderate level. The use of computer network for teaching and learning at 79.34 – 83.42 % is in a
moderate level; 2) to compare the state of information technology in teaching based on schools
size found that indicated teachers, in small, medium and large schools, were statistically
significant difference at 0.05; technology in teaching, 3) teachers in eight department in
implementation Information Technology were statistically significant difference at 0.05;
(5)
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Teachers in the department career and technology used information technology in higher level
than other departments and 4) teachers has problem with virus and computers networking.
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