บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุบนั ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทอยางมากใน
ชีวติ ประจําวันไมวา จะเปนในงานธุรกิจตางๆ งานอุตสาหกรรมหรือการบริหารระบบงานตางๆ และ
โดยเฉพาะอยางยิง่ ทางกานการจัดการศึกษาของประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาท
และความสําคัญเปนอยางมาก ซึง่ ชวยกอใหเกิดการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วทัง้ ยังชวยใหคนในยุค
ปจจุบนั สามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร มีโอกาสรับรูข า วสาร จากระบบการสงขาวสารทีร่ วดเร็ว
เหตุการณตา งๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในโลกซึ่งสามารถสือ่ สารถึงกันไดอยางทันที สิง่ เหลานีก้ อ ใหเกิดสังคมเปด
ทีท่ กุ ชาติสามารถเรียนรูซ ง่ึ กันและกันไดอยางรวดเร็ว และไดเขามามีอทิ ธิพลตอสภาพชีวติ และความ
เปนอยูข องบุคคลในสังคมทัง้ ในทางบวกและทางลบ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนทีม่ คี วามวองไวตอ
การรับรูส ง่ิ ใหมๆ ไดมโี อกาสเรียนรูข อ มูลขาวสารจากเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ เปนอยางมาก ซึ่ง
พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดใหความสําคัญกับเทคโนโลยีการศึกษา โดยเนนให
ผูเ รียนอันเปนเยาวชนของชาติไดมคี วามรูแ ละทักษะเพียงพอทีจ่ ะใชเทคโนโลยีในการแสวงหา
ความรูด ว ยตนเองไดอยางตอเนือ่ งตลอด (กรมวิชาการ, 2540:11)
เทคโนโลยีการเรียนรูข องไทยในป 2553 (THAI LEARNING TECHNOLOGIES
2010) กลาวถึงการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (Information and Communication
Technologies – ICT) ไปใชในการศึกษาคือเทคโนโลยีการเรียนรู จะชวยปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 โดยมีเปาหมายหลักเพือ่ ชวยเปลีย่ นแปลงสังคมไทยไปสูส งั คมแหงการ
เรียนรู ผูเ รียนสามารถใช ICT เพือ่ เสริมวิธกี ารเรียนการสอนแบบเดิม และในบางครัง้ สามารถชวย
ปรับปรุงการเรียนการสอนในหองเรียน โรงเรียนปรับบทบาทของครูและนักเรียน ซึง่ การ
เปลีย่ นแปลงนีจ้ ะสนับสนุนการปฏิรปู การศึกษา (สุรศักดิ์ หลาบมาลา, 2545 : 1)
ประเทือง สภาพักตร (2547:คํานํา) กลาววาการพัฒนาเยาวชนเพือ่ ใหรเู ทาทัน
เทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปจึงเปนบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการทีจ่ ะตองจัดการเรียนการสอน
ใหรเู ทาทันกับความกาวหนาของเทคโนโลยี โดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ICT)
มาใชเปนเครือ่ งมือเพือ่ พัฒนาผูเ รียนใหเปนคนดี คนเกงและอยูใ นสังคมไดอยางมีความสุขปจจุบนั
เรามักจะไดยนิ คําวา ICT กันเสมอ ในเชิงการแขงขันคนทีม่ คี วามรูค วามสามารถเทานัน้
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จึงจะสามารถ ดําเนินชีวติ อยูใ นสังคมไดอยางมีศกั ยภาพและมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี ทีเ่ ราเรียกวายุคสมัย
ของการดํารงชีวติ ภายใตการแขงขันดานความรูค วามสามารถ (Knowledge-based economy/society)
อีกทัง้ กระทรวงศึกษาธิการก็เล็งเห็นความสําคัญเรือ่ ง ICT จึงไดกาํ หนดวิสยั ทัศนในแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพือ่ การศึกษา พ.ศ. 2550 – 2554 ไวดงั นี้ “ผูเ รียน ผูส อน
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ใชประโยชนจาก ICT ในการเขาถึงบริการทางการศึกษาได
เต็มศักยภาพ อยางมีจริยธรรม มีสมรรถนะทาง ICT ตามมาตรฐาน สากล” เพือ่ เปนแนวทางในการ
พัฒนาการศึกษาในภาพรวมอยางเปนรูปธรรม
ประเทศไทยมีการปฏิรปู การศึกษาเพือ่ พัฒนาและปรับเปลีย่ นรูปแบบและวิธกี าร
จัดการเรียนรูโ ดยเนนผูเ รียนเปนสําคัญ ทีม่ งุ ใหไดพฒ
ั นาการเรียนรูข องตนเอง สามารถเรียนรูแ ละ
อยูร ว มกันในสังคมแหงการเรียนรูท ม่ี กี ารนําเทคโนโลยีเขามาใชในชีวติ ประจําวันอยางมากมายจึงมี
ความจําเปนอยางยิง่ ทีก่ ารจัดการศึกษาจะตองมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
(Information & Communication Technology : ICT) มาพัฒนาใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ปจจุบนั จะเห็นไดจากในวงการศึกษาไดมกี ารนําไอซีทเี ขามาพัฒนาการจัดการ
เรียนรูอ ยางหลากหลาย เชน e-Learning, e-School, e-Teacher, e-Student และ Learning Organization
เปนตน โดยเฉพาะทิศทางการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของประเทศไทยนัน้
กําหนดใหมกี ารสงเสริมการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรปู
การเรียนรูท เ่ี นนผูเ รียนเปนสําคัญ เปนภารกิจทีต่ อ งดําเนินการเรงดวนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตามแนวทางแหงพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด 9 ไดกลาวถึง
การสงเสริมและสนับสนุนการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษาอยางครอบคลุมครบวงจร
ในมาตรา 65 ทีไ่ ดกลาวถึงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทัง้ ดานผูผ ลิตและผูใ ชเทคโนโลยีเพือ่
การศึกษาใหมคี วามรู ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทัง้ การใชเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสมมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ในมาตรา 66 ไดเปดโอกาสผูเ รียนไดพฒ
ั นาขีดความสามารถในการใช
เทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ใหมคี วามรูแ ละทักษะเพียงพอทีจ่ ะใชเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู
ดวยตนเองไดอยางตอเนือ่ งตลอดชีวติ และในมาตรา 69 ทีไ่ ดกลาวถึงการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน, 2549:1)
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะทีเ่ ปนองคกรทางการศึกษาซึ่ง
ตัง้ อยูใ นเขตพัฒนาฉพาะกิจภาคใต ซึง่ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีโรงเรียนในสังกัดทีเ่ ปน
แหลงเพาะบมเยาวชนเพือ่ เติบโตไปเปนบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพของชาติ ใหมคี วามรูค วามสามารถทีจ่ ะ
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ดํารงชีวติ อยูใ นสังคมไดอยางมีความสุข และจากการทีส่ าํ นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาไดสง เสริมการ
พัฒนาความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหแกโรงเรียนในสังกัดมาใชในการจัดการเรียนการ
สอนก็จะสงผลใหผเู รียนเกิดการเรียนรูแ ละเกิดประสิทธิภาพในการเรียนเพิม่ มากขึน้ ดังนัน้ ผูวิจัย
จึงตองการศึกษาเพิม่ เติมถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอนของครูผสู อนระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 เพือ่ จะไดทราบถึง
สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอนของครูผสู อนระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ในดานการใชวสั ดุอปุ กรณเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอน การใชแหลงสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอน การใชสารสนเทศ
เพือ่ การเรียนการสอน และการใชระบบเครือขายสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอน ซึง่ จะเปนแนว
ทางการพัฒนา การวางแผนการดําเนินงาน รวมทัง้ ขอมูลทีไ่ ดกจ็ ะเปนขอมูลสารสนเทศของ
หนวยงานในสังกัดไดอกี ดวย
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอนของครูผสู อน
ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1
2. เพือ่ เปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอนของ
ครูผสู อนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนก
ตามขนาดโรงเรียน
3. เพือ่ เปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอนของ
ครูผสู อนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนก
ตามกลุม สาระการเรียนรู
4. เพื่อรวบรวมปญหาจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของ
ครูผสู อนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1
ความสําคัญและประโยชนของการวิจยั
1. ดานความรู
1.1 ทําใหทราบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอนของ
ครูผสู อนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1
1.2 ทําใหทราบผลการเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียน
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การสอนของครูผสู อนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน
1.3 ทําใหทราบผลการเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียน
การสอนของครูผสู อนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปตตานี เขต 1 จําแนกตาม
กลุม สาระการเรียนรู
1.4 ทําใหทราบปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอนของ
ครูผสู อนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาปตตานี เขต 1
2. ดานการนําไปใช
2.1 ผลการศึกษาคนควาครัง้ นี้ จะเปนประโยชนตอ สถานศึกษา สํานักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 และผูท เ่ี กีย่ วของกับการศึกษาซึง่ ตองมีหนาที่พฒ
ั นา
สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอน ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา และการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอนใหมปี ระสิทธิภาพและมีประสิทธิผลทัง้ ในปจจุบนั และอนาคต
2.2 ผลการศึกษาครัง้ นีจ้ ะเปนประโยชนตอ ครูผสู อนหรือหัวหนากลุม สาระตางๆ
ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ใน
การดําเนินการวางแผนการปฏิบตั งิ านในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกลุม สาระที่
ปฏิบตั งิ าน เพือ่ ใหสามารถพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอนได
2.3 ผลการศึกษาปญหาจะนําเสนอแกผบู ริหารและผูท เ่ี กีย่ วของเปนขอมูลพืน้ ฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอนของครูผสู อนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 เพือ่ ดําเนินการปรับปรุงแกไข
2.4 ผลการศึกษาครัง้ นีจ้ ะเปนประโยชนแกผเู กีย่ วของและผูท ส่ี นใจใชเปนขอมูล
ในการศึกษาคนควา
ขอบเขตของการวิจยั
1. ขอบเขตดานเนือ้ หา ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว จิ ยั มุง ศึกษาสภาพการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอนของครูผสู อนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 ในประเด็นเกีย่ วกับการใชวสั ดุอปุ กรณเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การเรียนการสอน การใชแหลงสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอน การใชสารสนเทศเพือ่ การเรียน
การสอน และการใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพือ่ การเรียนการสอน
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2. ประชากรและกลุม ตัวอยาง
2.1 ประชากรในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื ครูผสู อนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จํานวน 1,104 คน จากครูกลุม สาระการเรียนรูแ ตละ
กลุม สาระการเรียนรูข อง 138 โรงเรียน
2.2 กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ครูผสู อนระดับประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จํานวน 824 คน จากครูผสู อนทุกกลุม สาระ
การเรียนรูข อง 103 โรงเรียน ซึง่ ไดมาจากการคํานวณหาขนาดของกลุม ตัวอยางจากประชากรโดยใช
สูตรของ Yamane (1973:727-728) ทําการสุม กลุม ตัวอยางโดยวิธเี ทียบสัดสวน (Proportional
Stratified Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน และทําการสุม กลุม ตัวอยางแบบเจาะจง
(Purposive Random Sampling)
3. ตัวแปรทีใ่ ชในการวิจยั
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก
3.1.1 ขนาดโรงเรียน ซึง่ เลือกทําการศึกษาจํานวน 3 ขนาด คือ
1) โรงเรียนขนาดเล็ก (มีจาํ นวนนักเรียน 1–499 คน)
2) โรงเรียนขนาดกลาง (มีจาํ นวนนักเรียน 500–1,499 คน)
3) โรงเรียนขนาดใหญ (มีจาํ นวนนักเรียนตัง้ แต 1,500–2,499 คน)
3.1.2 กลุม สาระการเรียนรูต ามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน คือ
1) กลุม สาระการเรียนรูภ าษาไทย
2) กลุม สาระการเรียนรูค ณิตศาสตร
3) กลุม สาระการเรียนรูว ทิ ยาศาสตร
4) กลุม สาระการเรียนรูส งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
5) กลุม สาระการเรียนรูส ขุ ศึกษาและพลศึกษา
6) กลุม สาระการเรียนรูศ ลิ ปะ
7) กลุม สาระการเรียนรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
8) กลุม สาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก สภาพการใชเทคโนโลยีสารสน
เทศเพือ่ การเรียนการสอนของครูผสู อนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาปตตานี เขต 1 จํานวน 4 ดาน ไดแก
3.2.1 ดานการใชวสั ดุอปุ กรณเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอน
3.2.2 ดานการใชแหลงสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอน
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3.2.3 ดานการใชสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอน
3.2.4 ดานการใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพือ่ การเรียนการสอน
นิยามศัพทเฉพาะ
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกตเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม มาดําเนินงานตางๆ เพือ่ จัดทําสารสนเทศไวใชงานซึง่ เกีย่ วของกับการนํา
ขอมูล ขาวสารมาใชใหเกิดประโยชน โดยใชคอมพิวเตอรเปนเครือ่ งมือหลักในการจัดการและจัดเก็บ
ขอมูล
2. สารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอน หมายถึง ขอมูลทีผ่ า นการรวบรวมจาก
แหลงขอมูลเพือ่ การจัดเก็บและเผยแพรสอ่ื สาร โดยขอมูลเปนเรือ่ งเกีย่ วกับการเรียนการสอน
3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอน หมายถึง การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเปนเครือ่ งมือในการะบวนการเรียนการสอน โดยคาดหวังวาจะทําใหเกิดวิสยั ทัศน
องคความรูใ หม คนพบปญหาและวิธกี ารแกปญ
 หาเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศได
4. สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอน หมายถึง สภาพการมี
รูปแบบการใช สถานที่ ระยะเวลา ปริมาณ หรือลักษณะอยางใดอยางหนึง่ ของการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศใชเพือ่ การเรียนการสอนในแตละกลุม สาระการเรียนรู
5. ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอน หมายถึง ขอจํากัดหรือ
อุปสรรคการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอนในแตละกลุม สาระการเรียนรูท ไ่ี มตรง
ตามความคาดหวังของครูผสู อน
6. การใชแหลงสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอน หมายถึง การใชแหลงขอมูลสาร
สนเทศทีเ่ ปนเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ สือ่ สารในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรในแตละสถานศึกษา
7. การใชสารสนเทศเพือ่ การเรียนการสอน หมายถึง การจัดการ การจัดเก็บ การจัด
ระบบขอมูล แฟมขอมูลหรือฐานขอมูลและนํามาเผยแพร สือ่ สาร สืบคนแลกเปลีย่ น เพือ่ นํามาใชกบั
การเรียนการสอน
8. การใชระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพือ่ การเรียนการสอน หมายถึง การใชงาน
เครือ่ งคอมพิวเตอรทม่ี กี ารรับ สง จัดเก็บและสืบคนขอมูลโดยมีการใชงานรวมกันในระบบทีม่ กี ารใช
อุปกรณเชือ่ มตอกับเครือขายคอมพิวเตอรในระบบ world wide web ซึง่ ใชงานเกีย่ วของกับการ
เรียนการสอน
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