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บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผูวิจัยไดนําเสนอแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  ดังนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
2. ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
3. พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communications  

Technology : ICT) คือเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเก่ียวกับสารสนเทศและการสื่อสารในกระบวนการ
จัดหา จัดเก็บ การสราง ประมวลผล รับ-สงขอมูล เผยแพรสารสนเทศในรูปแบบสื่อตางๆ เชน 
สื่อผสม หรือเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ขอความหรือตัวอักษรและตัวเลข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การเขาถึงสารสนเทศ ความถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว ตามาความตองการไดทันตอการนําไปใช
ประโยชน เทคโนโลยีเหลานี้จะหมายถึง คอมพิวเตอรซ่ึงประกอบดวยฮารดแวร ( Hardware) 
ซอฟแวร ( Software)และสวนขอมูล ( Data) และเทคโนโลยีเพ่ือใชสําหรับติดตอแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสาร โดยใชระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ระบบสื่อสารขอมูลดาวเทียมหรือเครื่องมือสื่อสารท้ังมี
สายและไรสายามหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือการผสมผสานเทคโนโลยี
สารสนเทศเขากับระบบสื่อสารโทรคมนาคม ท่ีครอบคลุมระบบสื่อสาร ไดแก วิทยุ โทรทัศน โทรสาร 
โทรศัพท เครื่องมือสื่อสารอ่ืนๆกับระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวร ฐานขอมูลและบริหารสารสนเทศ 
ตลอดจนระบบเครือขายโทรคมนาคมจํานวนมากท่ีเชื่อมโยงติดตอและใชรวมกัน 

กิดานันท   มลิทอง (2548 :12)   กลาววาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนสวน
ผสมผสานระหวางเทคโนโลยี 2 ประเภท คือ 1) เทคโนโลยีสารสนเทศ (( Information  Technology 
: IT) คือ การทํางานรวมกันระหวางฮารดแวร ( Hardware)และซอฟตแวร( Software)ในการประมวล 
จัดเก็บ เขาถึง คนคืน นําเสนอ และเผยแพรสารสนเทศดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกส สําหรับ
คอมพิวเตอรท่ีมีสมรรถนะสูงมาก สามารถทํางานนอกเหนือจากการประมวลผลและจัดเก็บขอมูล
ธรรมดานมาเปนสื่อในการสรางภาพ 3 มิติ การตัดตอภาพยนตร การผสมเสียงและเปนตัวกลางในการ
นําเสนอสารสนเทศรูปลักษณตางๆ ตัวอยางของฮารดแวร ไดแก อุปกรณใด ๆท่ีมีซิพคอมพิวเตอรเปน
สวนประกอบ เชน คอมพิวเตอร กลองถายดิจิตอล โทรศัพทเซลลูลารและรวมถึงวัสดุ เชน สมารด



 
6 

 

การด ตัวอยางของซอฟตแวร เชน โปรแกรมประมวลคํา โปรแกรมกราฟก โปรแกรมตัดตอ
ภาพเคลื่อนไหว เปนตน 2) เทคโนโลยีการสื่อสาร  
(Communication  Technology : CT)  คือ อุปกรณและวิธีการในการสื่อสารโทรคมนาคมเพ่ือการ
เขาถึง คนหาและรับสงสารสนเทศดวยความรวดเร็ว ตัวอยาง เชน โมเด็ม การสงสัญญาญผาน
ดาวเทียม การประชุมทางไกล เปนตน 

เม่ือนําคํา ITและCTมารวมกันเปน Information and Communications Technoloty : 
ICT  จึงหมายถึง “การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการประมวลขอมูลใหเปนสารสนเทศเพ่ือจัดเก็บ
อยางเปนระบบ สามารถเขาถึงและสืบคนนํามาใชไดโดยสะดวกเปนสื่อกลางนําเสนอสารสนเทศ 
รวมถึงการรับสงสารสนเทศดวยเทคโนโลยีการสื่อสารความเร็วสูง เพ่ือสงผานสารสนเทศไดอยาง
รวดเร็ว” 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (2538: 3-7)   ไดทรงพระราชดํารัสไววา 
“เทคโนโลยีสารสนเทศ ”หรือ Information Technology ท่ีมักเรียนกันวา “ไอที” นั้น เนนถึงการ
จัดการในกระบวนการดําเนินงานสารสนเทศ หรือสารสนเทศในข้ันตอนตางๆ ตั้งแตการเสาะแสวงหา 
การวิเคราะห   การจัดเก็บ  การจัดการ  และการเผยแพร  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความถูกตอง  ความ
แมนยํา  และความรวดเร็วทันตอการนํามาใชประโยชน 

ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (2545) ไดใหคําจัดกัดความถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วา เปนเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับขาวสารขอมูลและการสื่อสาร 
นับตั้งแตการสราง การนํามาวิเคราะหหรือประมวลผล การรับและสวนขอมูล การจัดเก็บและการ
นําไปใชงานใหม เทคโนโลยีเหลานี้มักจะหมายถึงคอมพิวเตอรซ่ึงประกอบดวยสวนฮารดแวร 
ซอฟตแวรและสวนขอมูล(Data)และระบบการสื่อสารตาง ๆ ไมวาจะเปนโทรศัพท ระบบสื่อสารขอมูล 
ดาวเทียมหรือเครื่องมือสื่อสารใดๆ ท้ังมีสายและไรสาย (Wireless) 

กระทรวงศึกษาธิการ (2554:2) ไดใหไดใหคําจัดกัดความถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ( Information  and  Communications  Technoloty : ICT)วาเปนเทคโนโลยีท่ี
เก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร ระบบซอฟตแวร ระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบเครือขาย ระบบ
โทรคมนาคม วิทยุและโทรทัศน 

ครรชิต   มาลัยวงศ (2540:77)   ไดกลาวไววา   เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีท่ี
เก่ียวของกับการจัดเก็บ ประมวลผล  และเผยแพรสารสนเทศ ซ่ึงรวมแลวก็คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม   หรือ  Computer  and  Communication  C&C  ท่ีเก่ียวเนื่อง
เขามาเปนเทคโนโลยีสารสนเทศดวย เชน เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ 
เทคโนโลยีการพิมพ เทคโนโลยีสํานักงานอัตโนมัติ  เทคโนโลยีการศึกษา 

ชฏาภรณ สงวนแกว (2547:18) ไดใหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คือการผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับระบบสื่อสารโทรคมนาคม ท่ีครอบคลุมระบบสื่อสาร 
ไดแก วิทยุ โทรทัศน โทรสาร โทรศัพท เครื่องมือสื่อสารอ่ืนๆกับระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวร 
ฐานขอมูลและบริหารสารสนเทศ ตลอดจนระบบเครือขายโทรคมนาคมจํานวนมากท่ีเชื่อมโยงติดตอ
และใชรวมกัน 
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วิจิตร ศรีสอาน(วิจิตร ,2517)ใหความหมายวาเทคโนโลยีการศึกษาเปนการประยุกตเอา
เทคนิควิธีการ แนวความคิด อุปกรณและเครื่องมือใหมๆ มาใชเพ่ือชวยแกปญหาทางการศึกษา ท้ังใน
ดานการขยายงานและดานการปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอน นอกจากนั้น สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ(สํานักงานคณะกรรมการ) 

กูด  Carter V. Good (good,1973) กลาววา เทคโนโลยีการศึกษาหมายถึง การนําหลักการ
ทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชเพ่ือการออกแบบและสงเสริมระบบการเรียนการสอน โดนเนนท่ี 
วัตถุประสงคทางการศึกษาท่ีสามารถวัดไดอยางถูกตองแนนอน มีการยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลาง 
การเรียนมากกวายึดเนื้อหาวิชามีการใชการศึกษาเชิงปฏิบัติโดยผานการวิเคราะหและการใช 
โสตทัศนูปกรณรวมถึงเทคนิคการสอนโดยใชอุปกรณตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร สื่อการสอน ตางๆ
ในลักษณะของสื่อประสมและการศึกษาดวยตนเอง 

 เคนเนท ( Kencth,1955 : 128 ) เทคโนโลยีทางการศึกษา หมายถึง การนําความรูทาง
วิทยาศาสตรมาใชสําหรับการเรียนการสอน เพ่ือชวยใหการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยใชหลักการ
ทางวิทยาศาสตร เพ่ือนํามาผลิตอุปกรณ เครื่องมือ ตลอดจนเทคนิคตาง ๆ นํามาใชเปนอุปกรณการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา หมายถึง การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึง
ประกอบดวยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร และเครือขายโทรคมนาคมท่ีเชื่อมตอกัน สํา หรับใชในการ
สงและรับขอมูล และมัลติมีเดียเก่ียวกับความรู โดยผานกระบวนการประมวลหรือจัดทํา ใหอยูใน
รูปแบบท่ีมีความหมายและความสะดวกมาใชประโยชนสํา หรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือใหคนไทยสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต 

ความหมายของเทคโนโลยี สารสนเทศ ( Information technology หรือ IT) จึงหมายถึง 
เครื่องมือและเทคนิคตาง ๆ ท่ีนําไปใชชวยในการออกแบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซ่ึงหมาย
รวมถึงฮารดแวร ( hardware) ซอฟตแวร ( software) ระบบฐานขอมูล ( database) การสื่อสาร
โทรคมนาคม (telecommunication) และระบบรับ –ใหบริการ (client – server system)Mclean 
&Wetherbe, 2001, p. 116) กลาวถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information 
technology หรือ IT) ไววา หมายถึง เครื่องมือและเทคนิคตางๆท่ีนําไปใชชวยในการออกแบบและ
การพัฒนาระบบสารสนเทศซ่ึงหมายรวมถึงฮารดแวร  (hardware) ซอฟตแวร (software) ระบบ
ฐานขอมูล (database) การสื่อสารโทรคมนาคม  (telecommunication) และระบบรับ  – ใหบริการ 
(client – server system) 

องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ    
        เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที คือเทคโนโลยีท่ีมีความสําคัญตอสังคมในปจจุบัน   เพราะ
เก่ียวของกับการจัดเก็ บการประมวลผลและการแสดงผลสารสนเทศ  มีองคประกอบหลัก  2 สวน
คือ  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม    
           1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  คอมพิวเตอรจัดเปนเทคโนโลยีหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ยุคปจจุบัน เนื่องจากคอมพิวเตอรมีคุณสมบัติครบถวนท้ังดานการบันทึก  การจัดเก็บ การประมวลผล
การแสดงผล  และการสืบคนหาขอมูลสารสนเทศเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแบงเปนเทคโนโลยียอยท่ี
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สําคัญได  2  สวน  คือเทคโนโลยีฮารดแวรและเทคโนโลยีซอฟทแวร 
                1) เทคโนโลยีฮารดแวร   หมายถึง   อุปกรณทุกชนิดท่ีประกอบข้ึนเปนตัวเครื่อง
คอมพิวเตอร  อุปกรณท่ีตอพวงเพ่ือเชื่อมโยงจําแนกตามหนาท่ีการทํางานออกเปน  4  สวน  คือ 

(1) หนวยรับขอมูล   
(2) หนวยประมวลผลกลางหรือซีพียู   
(3) หนวยแสดงผลขอมูล  (Output  Unit)   
(4)  หนวยความจําสํารอง  (Secondary  Storage  Unit)  

      2) เทคโนโลยีซอฟทแวร   (Software) หมายถึงโปรแกรมหรือชุดคําสั่งท่ีทําหนาท่ีสั่งให 
เครื่องคอมพิวเตอรทํางานตามท่ีผูใชตองการ  ซอฟทแวรคอมพิวเตอรแบงเปน 2 ประเภท  คือ 

เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม  หมายถึง  เทคโนโลยีท่ีใชในการติดตอสื่อสารกัน
ท่ัวไป  เชน  ระบบโทรศัพท  ระบบดาวเทียม  ระบบเครือขายเคเบิล  และระบบสื่อสารอ่ืนๆ ท่ีใชใน
การติดตอสื่อสารกัน 
 
 
ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาในดานการเมือง
การปกครอง สังคม สาธารณสุข คมนาคม และความม่ันคงปลอดภัย มีความสําคัญตอการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ในดานการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกสหรือ  e-Leaning การจัดทําสื่อการศึกษาแหลง
สารสนเทศ และใชในการบริหารการศึกษาจึงไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตใชใน
หนวยงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศให
เจริญกาวหนา ในดานการเมือง การปกครอง สังคม สาธารณสุข คมนาคม และความม่ันคงปลอดภัย 
มีความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในดานการศึกษาทางอิเล็กทรอนิกสหรือ e-Leaning 
การจัดทําสื่อการศึกษาแหลงสารสนเทศ และใชในการบริหารการศึกษาจึงไดมีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาประยุกตใชในหนวยงาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน และเกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางานขององคกรมากยิ่งข้ึนการปฏิบัติงานและเกิดประสิทธิภาพในการทํางานขององคกรมาก
ยิ่งข้ึน 

Information Technology หรือ IT คือ การประยุกตความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในระบบ
สารสนเทศตั้งแตกระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล  และการเผยแพรสารสนเทศเพ่ือชวยใหได
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและรวดเร็วทันตอเหตุการณ โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจประกอบดวย             

1. เครื่องมือและอุปกรณตางๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องใชสํานักงาน อุปกรณสื่อสาร
โทรคมนาคมตางๆรวมท้ังซอฟทแวรท้ังแบบสําเร็จรูปและแบบพัฒนาข้ึนเพ่ือใชในงานเฉพาะดาน ซ่ึง
เครื่องมือเหลานี้จัดเปนเครื่องมือทันสมัย และใชเทคโนโลยีระดับสูง (High Technology) 
         2. กระบวนการในการนําอุปกรณเครื่องมือตางๆ ขางตนมาใชงาน เพ่ือรวบรวม จัดเก็บ 
ประมวลผล และแสดงผลลัพธเปนสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนไดตอไป 
เชน การจัดเก็บขอมูลในลักษณะของฐานขอมูล เปนตน 
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เทคโนโลยีสารสนเทศ  (information technology) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
กระบวนการทางดานการจัดการดวยการเพ่ิมขีดความสามารถของผูจัดการในการวางแผนการจัด
องคการการสั่งการหรือนําทางและการควบคุมโดยมีผูใหนิยามและความหมายไวดังนี้ 

เทอรบันแมคคลีนและเวทเทอรบี  (Turban, 1. เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(informationtechnology) ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการ ทางดานการจัดการดวยการ
เพ่ิมขีดความสามารถของผูจัดการในการวางแผน การจัดองคการ การสั่งการหรือนําทาง และการ
ควบคุม โดยมีผูใหนิยามและความหมายไว ดังนี้เทอรบัน แมคคลีนและเวทเทอรบี ( Turban, Mclean 
&Wetherbe, 2001, p. 116) กลาวถึง 

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งท่ีจําเปนและเปนท่ียอมรับในยุคปจจุบันและเปนยุคท่ีหนวยงาน
ตาง ๆ เห็นความจําเปนและใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงาน การบริหารงานและการ
ตัดสินใจ ซ่ึงในหลายหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรมและการศึกษา 
ตองมีขอมูลสารสนเทศท่ีดีโดยมีกระบวนการจัดการผานคอมพิวเตอร เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 
นับตั้งแตการผลิต การจัดเก็บ การประมวลผล การเรียกใชและการสื่อสารสารสนเทศ รวมท้ังการ
แลกเปลี่ยนและการใชทรัพยากรสารสนเทศรวมกันใหเกิดประโยชนอยางเต็มท่ี ซ่ึงความสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีนักการศึกษาไดใหทัศนะเก่ียวกับความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศไว ดังนี้  

สุริยา นทีศิริกุล (2546 : 17) ไดใหทัศนะเก่ียวกับความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศสรุป 
ได ดังนี้ 
 1. ชวยในการจัดระบบขาวสารจํานวนมหาศาลของแตละวัน  
 2. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ เชน การคํานวณตัวเลขท่ียุงยากซับซอน การจัด
เรียงลําดับสารสนเทศ ฯลฯ 
 3. ชวยใหสามารถเก็บสารสนเทศไวในรูปท่ีสามารถเรียกใชไดทุกครั้งอยางสะอาด  
 4. ชวยใหสามารถจัดระบบอัตโนมัติ เพ่ือการจัดเก็บประมวลผลและเรียกใชสารสนเทศ  
 5. ชวยในการเขาถึงสารสนเทศไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 6. ชวยในการสื่อสารระหวางกันไดอยางสะดวกรวดเร็ว ลดอุปสรรคเก่ียวกับเวลาและ
ระยะทางโดยการใชระบบโทรศัพทและอ่ืน ๆ 
 จํานง ภูมิพันธ (2533 : 47) ไดกลาวถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปได ดังนี้  
 1. สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศถือเปนทรัพยากรท่ีสําคัญตอความสําเร็จของ 
กิจกรรมหลายประเภทจําเปนตองมีวิธีการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเชนเดียวกับการจัดการทรัพยากร
อ่ืน ๆ 
 2. เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบตอความสําเร็จของการดําเนินงานขององคกร 
เปนอยางมาก จึงตองมีวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดทําระบบสารสนเทศและการใชเทคโนโลยี
เก่ียวของ 
 3. เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือเชิงกลยุทธเพ่ือความไดเปรียบในการแขงขัน  
 4. ผูบริหารควรมีความรู ความเขาใจเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือจะไดมีสวนรวมและ
สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหไดประโยชน  
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 5. ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหมีทางเลือก 
หลายทาง จําเปนตองมีการศึกษานโยบาย วัตถุประสงคและขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับงานและ
องคการเพ่ือชวยในการตัดสินใจ 
 6. เทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบันถือเปนองคประกอบสวนหนึ่งขององคกร ซ่ึงมีผลกระทบ
ตอการจัดองคกรนอกจากความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีกลาวมาขางตนแลว
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังมีความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2547 : 11-17) ไดกลาวถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารตอการศึกษาไววา เทคโนโลยีท่ีกาวหนาและรวดเร็วท่ีสุดในยุคนี้ คือเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ซ่ึงเขามาเปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกเกือบทุกอยางและท่ีสําคัญคือ การสื่อสาร 
(Communication) ซ่ึงการบริหารในยุคปจจุบันมีการแขงขันกันสูง การบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจท่ีดีคือการตัดสินใจอยูบนฐานขอมูลท่ีถูกตองเปนปจจุบันและเพียงพอซ่ึงจะถือวาเปนการ
ตัดสินใจท่ีถูกตองหรือเปนการตัดสินใจท่ีผิดพลาดนอยท่ีสุด จึงจําเปนท่ีจะตองแสวงหาขอมูลท่ีถูกตอง 
เพ่ือการตัดสินใจในการพัฒนากระบวนการตาง ๆ ของระบบสื่อสาร ( Communication System) 
เพ่ือใหไดมาซ่ึง Information มากมายและมีประสิทธิภาพสูง กระบวนการใหไดมาซ่ึงสารสนเทศและ
การนําไปใช โดยอาศัยเทคโนโลยีตางๆ ( Information and Communications Technology : ICT 
) นั่นเอง  
 ดังนั้น คนในยุคใหมท่ีจะอยูในสังคมโลกเทคโนโลยีเหลานี้ไดอยางกลมกลืน จึงจําเปนอยางยิ่ง
ท่ีจะตองมีทักษะพ้ืนฐานท่ีเพียงพอในดาน ICT การเริ่มตนพัฒนาตนในเวลาท่ีเหมาะสม ควรจะเริ่มตน
ในวัยเรียน โรงเรียนจึงจําเปนตองเตรียมความพรอมใหแกนักเรียนใหมีทักษะพ้ืนฐานเพียงพอท่ีจะ
เรียนรูพัฒนาความรูและทักษะไดดวยตนเอง ในการจัดการศึกษามุงหวังใหการจัดการศึกษาใหแก
นักเรียนท่ีจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีคุณสมบัติอยางชัดเจน ดังนี้ 
 1. เปนบุคคลแหงการเรียนรูและมีทักษะกระบวนการเรียนรู  
 2. เปนผูมีทักษะกระบวนการคิดหรือคิดเปน คิดวิเคราะห สรางองคความรูใหมดวยตนเอง  
 3. เปนผูมีทักษะการดํารงชีวิตในสังคมยุคใหมท่ีใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
การเรียนรู เพ่ือสรางงาน สรางอาชีพ  
 ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงมีบทบาทท่ีสําคัญในการจัดการศึกษา อาจ
แบงเปน 2 สวนใหญ ๆ ดังนี้ 
 1. ดานการบริหารจัดการ สามารถนํา ICT มาเปนเครื่องมือชวยการทํางานเพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในระบบบริหาร เชน 
  1.1 ทํางานไดเร็วข้ึน ลดเวลาทํางานใหนอยลง  
  1.2 ทํางานไดงานเพ่ิมข้ึน ใชคนนอยลง  
  1.3 คุณภาพงานดีข้ึน  
 2. ดานการเรียนการสอน สามารถใช ICT เปนเครื่องมือสําหรับครูและนักเรียน เชน 
  2.1 สรางสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ ของครู  
  2.2 ฝกทักษะพ้ืนฐานใหแกนักเรียนเพ่ือใหนักเรียนเรียนรูเก่ียวกับวิชาคอมพิวเตอร
ใหมีทักษะเพียงพอ 
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  2.3 ใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาอ่ืน ๆ เชน หองทดลองเสมือนทาง
วิทยาศาสตร คณิตศาสตรและภาษาตางประเทศ เปนตน 
  2.4 ใชเปนแหลงเรียนรูเสมือนหองสมุดท่ีเขาถึงขอมูลขาวสารไดท่ัวโลก เชน องคกร
วิทยาศาสตรโลกและดาราศาสตร เปนตน 
 จากท่ีกลาวมาจึงสรุปไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความสําคัญตอการจัด
การศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูปการศึกษาท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามามี
บทบาทสําคัญท้ังในดานการปฏิรูปการบริหารจัดการ ท่ีมีการนําเทคโนโลยีมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปฏิรูปการเรียนรู ท่ีตองจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาปญญา ไมใชการเรียนรูเพ่ือจําขอมูล การจํามี
ความจําเปนในสวนท่ีเปนพ้ืนฐานสําคัญ สวนขอมูลควรจะอยูในแหลงเรียนรูใด ๆ และสามารถเรียกใช
ไดทันทวงทีเม่ือจําเปน และสามารถแสวงหาขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
ทักษะทางดาน ICT จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการขยายขีดความสามารถในการเรียนรูตอไป 
 
พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 
 
          1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาพฤติกรรม 

ครอนบาค  (Cronbach, 1963: 68-70) ไดอธิบายวาพฤติกรรมของบุคคลจะเกิดข้ึนจาก
องคประกอบ 7 ประการดังนี้ 

 1.1 ความมุงหมาย (Goal) เปนความตองการหรือวัตถุประสงคท่ีทาใหเกิดกิจกรรมคนเรา
มีพฤติกรรมเกิดข้ึนก็เพราะตองการตอบสนองความตองการของตนเองหรือตองการทาตาม
วัตถุประสงคท่ีตนไดตั้งไวคนเรามักมีความตองการหลายๆอยางในเวลาเดียวกันและมักจะเลือก
สนองตอบความตองการท่ีรีบดวนกอนความตองการอ่ืนๆ 

 1.2 ความพรอม (Readiness) ระดับวุฒิภาวะหรือความสามารถท่ีจาเปนในการประกอบ
พฤติกรรมเพ่ือสนองตอบความตองการคนเราจะมีความพรอมในแตละดานท่ีไมเหมือนกัน ดังนั้น
พฤติกรรมของทุกคนจึงไมจําเปนตองเหมือนกันและไมสามารถจะประกอบพฤติกรรมไดทุกรูปแบบ 

 1.3 สถานการณ  (Situation) คนเรามักจะประกอบพฤติกรรมท่ีตนเองตองการเม่ือมี
โอกาสหรือสถานการณนั้นๆเหมาะสมสาหรับการประกอบพฤติกรรม 

 1.4 การแปลความหมาย  (Interpretation) แมจะมีโอกาสในการประกอบพฤติกรรมแลว
คนเราก็มักจะประเมินสถานการณหรือคิดพิจารณากอนท่ีจะทาพฤติกรรมนั้นๆลงไปเพ่ือใหพฤติกรรม
นั้นมีความเสี่ยงนอยท่ีสุดและสามารถท่ีจะตอบสนองความตองการของเขาไดมากท่ีสุด 

 1.5 การตอบสนอง  (Respond) หลังจากไดแปลความหมายหรือไดประเมินสถานการณ
แลวพฤติกรรมก็จะถูกกระทาตามวิธีการท่ีไดเลือกในข้ันตองของการแปลความหมาย 

 1.6 ผลท่ีไดรับ (Consequence) เม่ือประกอบพฤติกรรมไปแลวผลท่ีไดจากการกระทํา
นั้นๆอาจจะตรงกับความตองการหรืออาจะไมตรงกับความตองการท่ีตนเองไดคาดหวังไว 

 1.7 ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง  (Reaction to Threat) เม่ือคนเราไมสามารถตอบสนอง
ความตองการของตนเองไดก็จะประสบกับความผิดหวังซ่ึงเม่ือเกิดความผิดหวังแลวคนๆนั้นก็อาจจะ
กลับไปแปลความหมายใหมเพ่ือท่ีจะหาวิธีท่ีจะสนองความตองการของตนเองใหม 
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จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวาพฤติกรรมมนุษยนั้นจะข้ึนอยูกับองคประกอบหลายอยาง
ดวยกันไดแกเปาหมายความพรอมสถานการณการแปลความหมายการตอบสนองผลลัพธท่ีตามมา
และปฏิกิริยาตอความผิดหวังสิ่งตางๆเหลานี้ลวนเปนตัวกําหนดพฤติกรรมตางๆเกิดข้ึนท้ังสิ้นนับวา
เปนเง่ือนไขท่ีจะกอใหเกิดพฤติกรรมของมนุษยนั่นเอง 

2. ประเภทของพฤติกรรม สุภัททาปณฑะแพทย  (2542: 2-5) ไดแบงประเภทของพฤติกรรม
ท่ีเกิดข้ึนในลักษณะตางๆไดดังนี้ 

 2.1 พิจารณาจากพฤติกรรมท่ีปรากฏดวยการสังเกตพฤติกรรมภายนอก (Overt) คือ 
พฤติกรรมท่ีปรากฏเห็นไดอยางชัดเจนและพฤติกรรมภายใน (Covert) คือพฤติกรรมท่ีไมปรากฏใหสามารถ
สังเกตเห็นไดอยางชัดเจน 

    2.2 พิจารณาจากแหลงท่ีเกิดพฤติกรรมพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในรางกายเม่ือบุคคลมีวุฒิ
ภาวะเปนพฤติกรรมความพรอมท่ีเกิดข้ึนโดยมีธรรมชาติเปนตัวกําหนดใหเปนไปตามเผาพันธุและ
วงจรชีวิตและพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนโดยมีสิ่งแวดลอมเปนตัวกระตุนเปนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเนื่องจาก
ประสบการณซ่ึงกอใหเกิดการเรียนรูข้ึน 

    2.3 พิจารณาจากภาวะทางจิตของบุคคลพฤติกรรมท่ีกระทําโดยรูตัว  (Conscious) เปน
พฤติกรรมท่ีอยูในระดับจิตสํานึกและพฤติกรรมท่ีกระทําโดยไมรูตัว  (Unconscious) เปนพฤติกรรมท่ี
อยูในระดับจิตไรสํานึกหรือจิตใตสํานึกหรือเรียกอีกอยางวาพฤติกรรมท่ีขาดสติสัมปชัญญะ 

    2.4 พิจารณาจากแหลงพฤติกรรมการแสดงออกของอินทรียพฤติกรรมทางกายภาพ  
(Physiological Activities) เปนพฤติกรรมท่ีแสดงออกโดยใชอวัยวะของรางกายอยางเปนรูปธรรม
เชนการเคลื่อนไหวรางกายดวยแขนหรือขาการปรับเปลี่ยนอิริยาบถของรางกายการพยักหนาการโคลง
ตัวเปนตนและพฤติกรรมทางจิตใจ  (Psychological Activities) เปนพฤติกรรมท่ีอยูในระดับความคิด
ความเขาใจหรือเกิดอารมณเปนตน 

     2.5 พิจารณาจากการทางานของระบบประสาทพฤติกรรมท่ีควบคุมได  (Voluntary) เปน
พฤติกรรมท่ีอยูในความควบคุมและการสั่งการดวยสมองจึงสามารถแสดงพฤติกรรมไดตามท่ีตองการ
และพฤติกรรมท่ีควบคุมไมได (Involuntary) เปนพฤติกรรมการทํางานของระบบรางกายท่ีเปนไปโดย
อัตโนมัติ เชน กิริยาสะทอนสัญชาตญาณและการทํางานของระบบอวัยวะภายใน เปนตน  

จากแนวคิดขางตนชี้ใหเห็นวาพฤติกรรมของมนุษยแบงออกได  2 ประเภทใหญๆ คือ
พฤติกรรมท่ีเกิดจากภาวะทางกายและพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากสภาวะทางจิตใจ  ซ่ึงมีท้ังประเภทท่ีรูตัว
และไมรูตัว  แบงออกเปนท่ีควบคุมไดและแบบท่ีไมสามารถควบคุมไดสิ่งท่ีกําหนดพฤติกรรมมนุษย 

 1.1 ความเชื่อ หมายถึง การท่ีบุคคลคิดวาการกระทําบางอยางหรือปรากฏการณ
บางอยางหรือสิ่งของบางอยางหรือคุณสมบัติของสิ่งของหรือของบุคคลบางอยางมีอยูจริงหรือเกิดข้ึน
จริงๆกลาวโดยสรุปคือการท่ีบุคคลหนึ่งคิดถึงอาจจะดีในแงขอเท็จจริงไดแตถาเขาคิดวาความจริงเปน
เชนนั้นแลวนั่นคือความเชื่อของเขา 

 1.2 คานิยม หมายถึง แนวความคิดท้ังท่ีเห็นไดอยางชัดเจนและไมเดนชัดซ่ึงเปนลักษณะ
พิเศษของบุคคลหนึ่งหรือกลุมหนึ่งเก่ียวกับวาอะไรเปนสิ่งดีซ่ึงเปนความคิดท่ีมีอิทธิพลใหบุคคลเลือก
กระทําการอันใดอันหนึ่งท่ีมีอยูหลายวิธีหรือเลือกเปาหมายอันใดอันหนึ่งจากหลาย ๆ อันท่ีมีอยู  
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 1.3 ทัศนคติหรือเจตนคติ  ทัศนคติเปนแนวโนมหรือข้ันเตรียมพรอมของพฤติกรรม
นักจิตวิทยาบางทานเรียกวาทัศนคติเปนการตอบสนองสิ่งเราทางจิตใจซ่ึงคลายกับการตอบสนองทาง
รางกายตางกันแตวายังไมไดออกกําลังกายเทานั้น (ฑิตยา สุวรรณชา , 2517 : 223) ทัศนคติแมจะเปน
ผูกําหนดทิศทางของพฤติกรรมแตทัศนคติมิไดกําหนดเวลาท่ีควรแสดงพฤติกรรมท้ังยังมิไดกําหนดวา
ควรแสดงพฤติกรรมมากนอยเพียงใดสิ่งท่ีกําหนดเวลาและปริมาณของพฤติกรรมนั้นเรียกวาแรงจูงใจ
ดังนั้นทัศนคติจึงเปนผูวางแนวหรือทิศทางใหแรงจูงใจและแรงจูงใจเปนผูกําหนดพฤติกรรมอีกทอด
หนึ่ง 

 1.4 บุคลิกภาพเปนสิ่งท่ีบอกวาบุคคลจะปฏิบัติอยางไรในสถานการณหนึ่งๆ การอธิบายวา
บุคลิกภาพไดมาอยางไรนั้นจะตองอาศัยทฤษฎีทางจิตวิทยาหรือทฤษฏีการเรียนรูมาอธิบายหลักของ
ทฤษฎีนี้บงวาคนหรือสัตวก็ตามถาพฤติกรรมใดนํามาซ่ึงรางวัลสัตวหรือคนสถานการณหนึ่งๆ การ
อธิบายวาบุคลิกภาพไดมาไดอยางไรนั้นจะมีแนวโนมท่ีจะมีพฤติกรรมแบบนั้นเม่ือมีโอกาสแตถา
พฤติกรรมใดนํามาซ่ึงการลงโทษสัตวหรือคนนั้นจะมีแนวโนมท่ีจะไมทําเชนนั้นอีก 
 2. กระบวนการอ่ืนๆ ทางสังคมซ่ึงไมเก่ียวกับลักษณะนิสัยสวนตัวของมนุษย  สามารถแบงเปน
ประเด็นไดดังนี ้
  2.1 สิ่งกระตุนพฤติกรรม  (Stimulus Object) และความเขมขนของสิ่งกระตุน
พฤติกรรม (Strength of Stimulus Object) พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไมไดถาไมมีสิ่งกระตุนพฤติกรรมสิ่ง
กระตุนพฤติกรรมนั้นเปนอะไรก็ไดเชนอาหารเสียงปนคําสบประมาทฯลฯ 
  2.2 สถานการณ (Situation) หมายถึงสิ่งแวดลอมท้ังท่ีเปนบุคคลและไมใชบุคคลซ่ึง
อยูในสภาวะท่ีบุคคลกําลังจะมีพฤติกรรม 
 

3. บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการศึกษา  
เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทตอการศึกษาอยางมาก  โดยเฉพาะเทคโนโลยี

ทางดานคอมพิวเตอร และการสื่อสารโทรคมนาคมมีบทบาทท่ีสําคัญตอการพัฒนาการศึกษา (วิเชียร ภู
สวรรณ, 2544; ยืน ภูวรวรรณ, 2549) ดังนี้  

1) เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนชวยเรื่องการเรียนรู  ปจจุบันมีเครื่องมือท่ีชวยสนับสนุน
การเรียนรูหลายดาน  มีระบบคอมพิวเตอรชวยสอน  ระบบสนับสนุนการรับรูขาวสาร  เชน การคนหา
ขอมูลขาวสารเพ่ือการเรียนรูใน World Wide Web  

2) เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนการจัดการศึกษา  (บุญญลักษมณ  ตำนานจิตร , 
2552; วัชระ บุญมี, 2554;สรา ประเสริฐศรี  และนวพล แกนปุบผา , 2555; Guoyuan Sang, et al, 
2010) โดยเฉพาะการจัดการศึกษาสมัยใหมจําเปนตองอาศัยขอมูลขาวสารเพ่ือการวางแผน  การ
ดําเนินการ การติดตามและประเมินผล ซ่ึงอาศัยคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารโทรคมนาคม 
เขามามีบทบาทท่ีสําคัญ  

3) เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสารระหวางบุคคล  ในเกือบทุกวงการท้ังทางดาน
การศึกษาจําเปนตองอาศัยสื่อสัมพันธระหวางตัวบุคคล  เชน การสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน  โดย
ใชองคประกอบท่ีสําคัญชวยสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ดังนี้ 

(1) คอมพิวเตอรชวยสอนเปนการนําเอาเทคโนโลยีรวมกับการออกแบบโปรแกรม 
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การสอนมาใชชวยสอน  การจัดโปรแกรมการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  ในปจจุบันมักอยูในรูป
ของสื่อประสม  นําเสนอไดท้ังภาพ  ขอความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว  ฯลฯ เหมาะกับการศึกษาดวย
ตนเอง และเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถโตตอบกับบทเรียนไดตลอด  จนมีผลปอนกลับเพ่ือใหผูเรียนรู
บทเรียนไดอยางถูกตอง  และเขาใจในเนื้อหาวิชาของบทเรียนนั้นๆ  ลักษณะคอมพิวเตอรชวยสอนจึง
เปนบทเรียนท่ีชวยการเรียนการสอน  และมีโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยจัดบทเรียนใหเปนระบบ  และ
เหมาะสมกับผูเรียนแตละคน 

(2) การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (บุญญลักษมณ ตํานานจิตร,  
2552; Ball & Levy, 2008; Roblyer, 2006) เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนํามาใชสําหรับการสอนเปน
การใชเทคโนโลยีสมัยใหมหลายอยาง  ทําใหการเรียนการสอนดวยอุปกรณท่ีทันสมัย  หองเรียน
สมัยใหมมีอุปกรณวิดีโอโปรเจคเตอร  มีเครื่องคอมพิวเตอร  มีระบบการอานขอมูลอิเล็กทรอนิกสแบบ
ตางๆ รูปแบบของสื่อการศึกษาท่ีนํามาใชในการเรียนการสอนมีหลากหลาย  ข้ึนอยูกับความเหมาะสม
ในการนํามาใช  ไดแก สื่อมัลติมีเดียหนังสืออิเล็กทรอนิกส  วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ  ระบบวิดีโอออนดี
มานด ไฮเปอรเท็กซ คอมพิวเตอร และระบบอินเทอรเน็ต 

(3) การเรียนการสอนทางไกล (บุญญลักษมณ ตํานานจิตร, 2552; Guoyuan  
Sang, et al, 2010) การเรียนการสอนท่ีผูเรียนและผูสอนอยูไกลกัน  ใชวิธีการถายทอดเนื้อหาสาระ  
และประสบการณโดยอาศัยสื่อประสมในหลายรูปแบบ  ไดแก สื่อท่ีเปนหนังสือ  สื่อทางไปรษณีย  
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน การประชุมทางไกลดวยภาพและเสียง  และ
อินเทอรเน็ตเปนตน ชวยใหผูเรียนท่ีอยูตางถ่ินตางท่ีกันสามารถศึกษาหาความรูได  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 (ราชกิจจานุเบกษา , 2560) ไดบัญญัติให
การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาคนในระดับชวงชั้นตางๆ  รวมถึงการเรียนรูตามอัธยาศัยใน
รูปแบบตางๆ  ตามความเหมาะสมของบุคคล  ดังนั้น จึงตองมีการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ สาระสําคัญคือ มุงเนนใหมีการปฏิรูประบบบริหารและการจัด 
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยใหมีเอกภาพในเชิงนโยบายและมีความหลากหลาย
ในการปฏิบัติ  ท้ังนี้ จากกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ  พ.ศ. 2554-2563 ประเทศไทย  
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , 2554) ไดกําหนดวิสัยทัศน “ไอซีที (Information 
and communications technology : ICT) เปนพลังขับเคลื่อนสําคัญในการนําพาคนไทย  สูความรู
และปญญาเศรษฐกิจไทยสูการเติบโตอยางยั่งยืน  สังคมไทยสูความเสมอภาค ” ยุทธศาสตรการพัฒนา
เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนมี 7 ขอ ไดแก 

(1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไอซีที  ท่ีเปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงหรือการสื่อสาร
รูปแบบอ่ืนท่ีเปน Broadband ใหมีความทันสมัยมีการกระจายอยางท่ัวถึง และมีความม่ันคงปลอดภัย
สามารถรองรับความตองการของภาคสวนตางๆ ได  

(2) พัฒนาทุนมนุษยท่ีมีความสามารถในการพัฒนาและใชสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณและรูเทาทัน  รวมถึงการพัฒนาบุคลากรไอซีทีท่ีมีความรูความสามารถ
และเชี่ยวชาญระดับสากล  

(3) ระดับขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมไอซีทีเพ่ือสรางมูลคา 



 
15 

 

ทางเศรษฐกิจและนํารายไดเขาประเทศ  โดยใชโอกาสจากการรวมกลุมเศรษฐกิจ  การเปดการคาเสรี  
และประชาคมอาเซียน 

(4) ใชไอซีทีเพ่ือสรางนวัตกรรมการบริการภาครัฐท่ีสามารถใหบริการประชาชน  
และธุรกิจทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพมีความม่ันคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล  

(5) พัฒนาและประยุกตไอซีทีเพ่ือสรางความเขมแข็งของภาคการผลิตใหสามารถ          
พ่ึงตนเองได  และแขงขันไดในระดับโลก  โดยเฉพาะภาคการเกษตร  ภาคบริการ  และเศรษฐกิจ
สรางสรรค เพ่ือเพ่ิมสัดสวนภาคบริการในโครงสรางเศรษฐกิจโดยรวม  

(6) พัฒนาและประยุกตไอซีทีเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  โดย
สรางโอกาสและการเขาถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะตางๆ  ใหมีความท่ัวถึงและทัดเทียมกันมาก
ข้ึน โดยเฉพาะบริการพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตอยางมีสุขภาวะท่ีดี ไดแก บริการดานการศึกษา
และบริการสาธารณสุข  

(7) พัฒนาและประยุกตไอซีทีเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตร 
กับสิ่งแวดลอม 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
   ชาญ กลิ่นซอน (2550) ไดทําการวิจัย เรื่องการศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยคริสเตียน ผลการวิจัย พบวา เจตคติตอการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
เพ่ือการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษาอยูในระดับมากพฤติกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาเพ่ือการเรียนรูดวยตนเองอยูในระดับปานกลางเม่ือเปรียบเทียบเจตคติตอการใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรูดวยตนเองโดยจําแนกตามขอมูลเก่ียวกับสถานภาพ
สวนบุคคลพบวานักศึกษาท่ีมีเพศคณะวิชาแตกตางกันมีเจตคติตอการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศึกษาเพ่ือการเรียนรูดวยตนเองไมแตกตางกันนักศึกษาท่ีอยูระดับชั้นปตางกันมีเจตคติตอการใช
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรูดวยตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ.05 เม่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู
ดวยตนเองโดยจําแนกตามขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลพบวานักศึกษาท่ีมีเพศตางกันมี
พฤติกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรูดวยตนเองไมแตกตางกัน
นักศึกษาท่ีอยูระดับชั้นปแตกตางกันมีพฤติกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการ
เรียนรูดวยตนเองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 สําหรับนักศึกษาท่ีศึกษาในคณะ
วิชาตางกันมีพฤติกรรมการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรูดวยตนเองตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ศุภกิตติ์  ทองสี (2552) ไดทําการวิจัย ปจจัยท่ีมีผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณเขต  1: การวิเคราะหพหุระดับ  
(Multi-Level Analysis) การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเพ่ือศึกษาตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอผลการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 และเพ่ือสรางรูปแบบความสัมพันธเชิงสัมพันธ
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เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอผลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี  3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ เขต  1 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
ครั้งนี้เปนครูผูสอนเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวน  104 คนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี  3 จํานวน 
365 คนปการศึกษา 2552 ผลการวิจัยพบวารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบพหุระดับท่ีมีอิทธิพล
ตอเทคโนโลยีสารสนเทศระดับนักเรียนทางตรงคือเจตคติตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและตัวแปรท่ี
มีอิทธิพลท้ังทางตรงและทางออมไดแกความรูความตั้งใจเรียนแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์การสนับสนุนในการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูปกครองรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบพหุระดับท่ีมีอิทธิพลตอ
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับโรงเรียนเรียนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงคือการจัดกระบวนการเรียนรูของ
ครูการจัดกระบวนการเรียนรูของครูการจัดสื่ออิเล็กทรอนิกสภายในโรงเรียนการจัดแหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียนจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอจํานวนนักเรียนความเปนผูนําทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผูบริหารโรงเรียน 

อารีย ชื่นวัฒนา (2554) ไดทําการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการรูสารสนเทศของนิสิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรูสารสนเทศของ
นิสิตระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุมตัวอยางไดแกนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปท่ี  
2-4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี  1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 
375 คนเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือแบบสอบถามซ่ึงแปลจากแบบสอบถามท่ีมหาวิทยาลัยวอชิงตัน
สรางข้ึนเพ่ือใชในการวิจัย  (PIL Survey Instrument) ในโครงการการรูสารสนเทศ  (Project 
Information Literacy) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละผลการวิจัยมี  2 หัวขอคือ
พฤติกรรมการคนควาเพ่ือทํางานท่ีไดรับมอบหมายในรายวิชาตางๆ และพฤติกรรมการคนควาใน
ชีวิตประจําวันสรุปไดดังนี้ 

1. พฤติกรรมการคนควาเพ่ือทํางานท่ีไดรับมอบหมายในรายวิชาตาง ๆ ผลการวิจัย  พบวา 
 1.1 ประเภทงานท่ีนิสิตสวนใหญไดรับมอบหมายมากท่ีสุด  5 อันดับแรกไดแกนําเสนอ
ผลงานในชั้นเรียนประกอบรายงานนําเสนอผลงานดวยวาจารายงานเสนอหัวขอ /เคาโครงการศึกษาท่ี
ตองการทํารายงานแสดงความคิดเห็นประเด็นตางๆ และผลงานในรูปมัลติมีเดียท่ีตองอาศัยการศึกษา
คนควา 
 1.2 ทรัพยากรท่ีนิสิตสวนใหญใชเกือบทุกครั้งในการศึกษาคนควาเพ่ือทํางานท่ีอาจารย
มอบหมาย คือ โปรแกรมคนหาและบรรณารักษ 
 1.3 นิสิตใชเกณฑความทันสมัยของสารสนเทศเปนหลักในการประเมินสารสนเทศท้ังจาก
แหลงขอมูลของหองสมุดและจากแหลงสารสนเทศในเวิลดไวดเว็บ 
 1.4 บุคคลท่ีนิสิตสวนใหญขอใหชวยประเมินแหลงขอมูลท่ีเก่ียวกับรายวิชาท่ีเรียนอยู
บอยครั้ง ไดแก อาจารยผูสอนและเพ่ือนท่ีเรียนดวยกัน 
 1.5 วิธีการศึกษาคนควางานท่ีเก่ียวของกับรายวิชาซ่ึงนิสิตสวนใหญทําบอยครั้ง 5 อันดับ
แรก ไดแก นิสิตวางโครงรางวาจะทํางานอยางไรนิสิตวางแผนการคนควาท้ังหมดไวเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานท่ีไดรับมอบหมายนิสิตเริ่มตนโดยคิดหาคําคนกอนนิสิตเริ่มตนดวยการกําหนดปญหา  / 
หัวขอตั้งแตเนิ่นๆและนิสิตมีระบบการจัดการขอมูลท่ีคนหาไดระหวางการศึกษาคนควา 
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 1.6 การใชโปรแกรมท่ีเปนเครื่องมือชวยการคนควาทํางานท่ีไดรับมอบหมายในรายวิชา
ตางๆนิสิตสวนใหญใชโปรแกรมการสนทนาผานอินเทอรเน็ตในลักษณะเดียวกับการใชโทรศัพท  (เชน 
Skype) และโปรแกรมแชรเอกสาร (เชน Google Documents) 
 1.7 นิสิตสวนใหญเห็นวาสิ่งท่ีสําคัญมากในขณะท่ีศึกษาคนควาเพ่ือทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายคือสอบผานวิชานั้นๆและทํารายงานเสร็จ 
 1.8 นิสิตสวนใหญเห็นวาความยากในกระบวนการคนควาท้ังหมดคือยากท่ีการตีกรอบ
หัวของานใหแคบลงยากท่ีการกําหนดหัวขอและยากท่ีการเริ่มตนทํางานท่ีไดรับมอบหมาย 

2. พฤติกรรมการคนควาในชีวิตประจําวันผลการวิจัยพบวา 
 2.1 หัวขอท่ีนิสิตคนความากท่ีสุด 5 อันดับแรกคือขาว / เหตุการณปจจุบันเรื่องท่ี 
เก่ียวกับงานท่ีตองทําขอมูลการเดินทางประเด็นสุขภาพและซ้ือของ 
 2.2 ทรัพยากรท่ีนิสิตสวนใหญใชเกือบทุกครั้งในการคนหาขอมูลสําหรับ 
ชีวิตประจําวันคือโปรแกรมคนหา (เชน Google, Bing, Yahoo, Ask.com) 

 2.3 เกณฑในการประเมินสารสนเทศจากเว็บไซตท่ีนิสิตใชมากเปนอันดับแรกคือความ
ทันสมัยของเว็บไซต 

 2.4 บุคคลท่ีนิสิตสวนใหญขอใหชวยประเมินแหลงขอมูลสําหรับชีวิตประจําวันอยูบอยครั้ง
ไดแกอาจารยผูสอนและเพ่ือนท่ีเรียนดวยกัน 

 2.5 ความยากในกระบวนการคนควาเก่ียวกับชีวิตประจําวันนิสิตสวนใหญมีความเห็น  
เฉยๆ กับความยากในกระบวนการคนควาเก่ียวกับชีวิตประจําวันทุกขออยางไรก็ตามสิ่งท่ีนิสิตบางสวน
ระบุวายากท่ีสุด  5 อันดับแรกไดแกยากท่ีการระบุวาตองการอะไรจากการคนควายากท่ีตองคิดวาจะ
หาแหลงขอมูลเก่ียวกับชีวิตประจําวันไดท่ีไหนยากท่ีรูวาคําตอบท่ีกําลังคนหานั้นมีอยูในเว็บแนๆแตหา
ไมพบยากท่ีการคนหาบทความในฐานขอมูลวิจัยในเว็บหองสมุดยากท่ีการกําหนดคําคนและยากท่ีตอง
อานเอกสารท่ีคนหามาได 

สายสุดา ปนตระกูล และคณะ (2555) ไดทําการวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย  พบวา    
1. สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลพบวาหลักในการเลือกใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนสวนใหญเลือกตามเนื้อหาของหนวยการเรียนการ
สอนครูจัดกิจกรรมท่ีคํานึงถึงระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับวัยและสามารถยืดหยุนไดตามความสนใจของ
เด็กโดยจัดเตรียมและคัดเลือกสื่อและอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีในโรงเรียนประเภทเครื่องเลน
ซีดีหรือดีวีดีและการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลโดยรวมอยูใน
ระดับมากคือใชในการสงเสริมพัฒนาการของเด็กและการสรางสื่อการเรียนการสอน 2. การประเมิน
สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนระดับอนุบาลในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครโดยรวมอยูในระดับปานกลางเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับปานกลาง
ทุกดานคือดานสภาพการใชพบวาคือครูสามารถใชคอมพิวเตอรเปนสื่อการสอนไดทุกวิชาเด็กมีโอกาส
ไดใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อการเรียนรูและตําแหนงในการจัดวางคอมพิวเตอรและ
อุปกรณเทคโนโลยีมีความเหมาะสมดานปญหาในการจัดการเรียนการสอนพบวางบประมาณไม
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เพียงพอในการจัดหาสื่อ /ซอฟตแวรท่ีเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กสงผลใหอุปกรณเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ฮารดแวรไมเพียงพอและขาดความความเขาใจในการจัดเตรียมคัดเลือกสื่อและอุปกรณ 

อรรถพล จันทรสมุด (2555) ไดทําการวิจัย เรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะการเรียนรูของนักศึกษารายวิชาคอมพิวเตอรเพ่ืองานออกแบบแฟชั่น  การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค  เพ่ือศึกษาสมรรถนะการเรียนรูของนักศึกษาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรีรายวิชาคอมพิวเตอรเพ่ือการออกแบบแฟชั่นของนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นชั้นปท่ี  2 จํานวน  21 คนจากคณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกลุมตัวอยางคือผูเชี่ยวชาญจํานวน  8 คนท่ีมีประสบการณ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบแฟชั่นเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถามการใช
งานเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาและอาจารยสถิติท่ีใชในการวิจัยคือ คาเฉลี่ยเลขคณิตและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1. ผูเชี่ยวชาญมีความรูความเขาใจการใชเทคโนโลยีการใช
โปรแกรมการทําตารางโปรแกรมนําเสนองานและการออกแบบกราฟฟคดีไซนสามารถแกไขปญหาใน
การใชงานไดเปนสมรรถนะท่ีจําเปนท่ีสุด  2. นักศึกษามีความเห็นวาสรรถนะ  3 ดานคือดานความรู
ดานทักษะดานเจตคติเปนสมรรถนะท่ีจําเปนมากท่ีสุดทุกดาน 3. ผูเชียวชาญมีความเห็นวาสรรถนะรถ
นะ 3 ดานคือดานความรูดานทักษะดานเจตคติ โดยภาพรวมของสรรถนะคาเฉลี่ยระดับ 3.55 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานระดับ 0.36 เปนสรรถนะท่ีจําเปนมากท่ีสุด 

สกล  เลี่ยมประวัติ (2556) ไดทําการวิจัย เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชสนับสนุน
การเรียนการสอนกระบวนวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองคกรงานวิจัยนี้เปนการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชในการสนับสนุนการเรียนการสอนหรือ  ALSIS ในกระบวนวิชาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรองคกรโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบตนแบบดวย 
เทคโนโลยีโปรแกรมประยุกตแบบเว็บสาหรับใชในการเรียนการสอนในกระบวนวิชาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการวางแผนทรัพยากรองคกร  954361 เพ่ือชวยใหนักศึกษาบรรลุประสิทธิผลการพัฒนาการ
เรียนรูของนักศึกษาตามเปาหมายท่ีระบุไวตามวัตถุประสงคของกระบวนวิชา ALSIS ถูกพัฒนาข้ึนตาม
แนวทางปฏิบัติการพัฒนาแบบทีละสวนและวิธีการพัฒนาโปรแกรมประยุกตแบบเว็บสรางภาษาพีเอช
พีสคริปตดวยโปรแกรมอะโดบีดรีมวีฟเวอรใชอาปาเชเปนเว็บเซิรฟเวอรใชมายเอสคิวแอลเปน
ฐานขอมูลและใชพีเอชพีมายแอดมินเปนระบบการจัดการฐานขอมูลเม่ือพัฒนา  ALSIS แลวเสร็จและ
นําไปทดสอบการทํางานพบวาฟงกชันการทํางานของ  ALSIS เปนไปตามความตองการของผูใชงาน
และเม่ือนักศึกษาไดฝกปฏิบัติกับ  ALSIS แลวพบวาการเรียนรูในเนื้อหากระบวนวิชาของนักศึกษา
เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 

ดวงกมล โพธิ์นาค (2558) ไดทําการวิจัย เรื่องการศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร
อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคเรียนท่ี  2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 440 คนไดมาดวยการสุมอยาง
งายและเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาไดแกรอยละ
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คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบวาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

มะยุรี สุริสาย (2558) ไดทําการวิจัย เรื่องการพัฒนาครูดานการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  : กรณีโรงเรียนนาขามวิทยาสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุเขต  3 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  1) เพ่ือศึกษาสภาพปญหา
เก่ียวกับครูดานการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2) เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาครูดาน
การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและ  3) เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาครูดานการใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยอาศัยหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการผูวิจัยและผูใหขอมูลมี
จํานวน 23 คนเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยไดแกแบบสอบถามแบบสังเกตแบบทดสอบแบบประเมินและ
แบบวัดเจตคติวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัย พบวา 1) ผลศึกษาสภาพปญหาพบวาครูมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการใชสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร อยูในระดับนอย  2) ผลการศึกษาหาแนวทางการพัฒนาครูดานการใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพบวา ไดแนวทางการพัฒนา  2 แนวทางประกอบดวยการอบรม
เชิงปฏิบัติการและการนิเทศภายในและ  3) ผลการพัฒนาครูดานการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารพบวาครูมีความรูความเขาใจในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอนผานเกณฑระดับมากทุกคนครูมีทักษะการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนผานเกณฑระดับมากทุกคนและดานเจตคติครูมีเจตคติท่ีดีตอ
การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในระดับมากทุกคน 

ณัฐวดี ศิลปศักดิ์ขจร (2558) ไดทําการวิจัย เรื่องการศึกษาสภาพการใชปญหาและอุปสรรค
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาภายในโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
จังหวัดนครปฐมการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) ศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  2) ศึกษาปญหาและ
อุปสรรคการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐมประชากรคือโรงเรียนภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต  1 และ
เขต 2 จานวน 250 โรงเรียนกลุมตัวอยางจานวน 152 โรงเรียนโดยผูใหขอมูลท้ังหมดจํานวน  304 คน
ประกอบดวยผูอํานวยการสถานศึกษาและครูผูสอนเครื่องมือในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลไดแก
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติแจกแจงความถ่ีคารอยละ
คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหาและสรุป
ประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณผลการวิจัยพบวา 

1) สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดนครปฐม  2 ดานมีดังนี้ 1.1) ดานการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตอยูใน
ระดับมาก( X  = 4.00, S.D = .99 ) ใชโปรแกรมMs – Word พิมพเอกสารตางๆ ในระดับมากท่ีสุด   
( X  = 4.60 , S.D= .69) รองลงมาคือใชคอมพิวเตอรเพ่ือสราง เสริมทักษะและฝกฝนความรูสําหรับ
ตนเอง ( X  = 4.22 , S.D= .81 ) และมีความรูเก่ียวกับอินเตอรเน็ตและใชงานอินเตอรเน็ตได  ( X  =4.18, 
S.D = .81 ) 1.2 )ดานการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนนั้นอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.44 
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,S.D = 1.06 ) โดยในการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลผลการเรียนของนักเรียน  ( X = 3.94,S.D = .94 ) 
รองลงมาคือใชบทเรียนคอมพิวเตอรมาชวยสอน  (CAI) ( X  =3.55 ,S.D = 1.01 ) และใชในการเรียนดวย
ซอฟตแวรบทเรียนสําเร็จรูป ( X  = 3.42 ,S.D= 1.10 )  

2) ปญหาและอุปสรรคการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครปฐมมี  4 ดานดังนี้ 2.1) ดานฮารดแวรนั้นอยูในระดับปานกลาง
( X  =3.07,S.D = 1.29 ) พบวาปญหาเก่ียวกับไมมีอุปกรณตอพวงอ่ืนๆเชนสแกนเนอรหรือมีไม
เพียงพอและจํานวนคอมพิวเตอรท่ีใชในการสอนมีประสิทธิต่ํา  ( X  = 3.13 ,S.D = 1.24 และ 1.10 ) 
ตามลําดับรองลงมาคือจํานวนคอมพิวเตอรท่ีใชงานอินเตอรเน็ตในสถานศึกษาไมเพียงพอ  ( X  = 
3.09 ,S.D = 1.2) 2.2) ดานซอฟตแวรนั้นอยูในระดับปานกลาง ( X  = 2.92 ,S.D = 1.17) พบวา
ระบบเครือขายระหวางเครื่องมีปญหา  ( X  = 3.27 ,S.D =1.23 ) ตามลําดับรองลงมาคือซอฟตแวรท่ี
ใชอยูลาสมัย  ( X  = 2.9 ,S.D = 1.18)2.3) ดานบุคลากรนั้นอยูในระดับปานกลาง  ( X  = 3.15 ,S.D 
= 1.45 ) พบวาจํานวนผูดูแลรักษาและใหคาแนะนําเก่ียวกับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมีไมเพียงพอ  
( X  = 3.38 ,S.D = 2.23) รองลงมาคือบุคลากรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอย ( X  = 3.15 ,S.D = 1.56 ) 2.4.) ดานการใชระบบเครือขายของเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นอยูใน
ระดับปานกลาง ( X  = 3.33,S.D= 1.01) งบประมาณดานการใชระบบเครือขายของเทคโนโลยี
สารสนเทศมีไมเพียงพออยูในระดับมาก  ( X  = 3.51 ,S.D = 1.31 ) รองลงมาคือระบบเครือขาย  
Internet ของโรงเรียนขัดของบอย ( X  = 3.50 ,S.D = 1.21) 

โยธพันธ อิทธิพัทธ (2559) ไดทําการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ความคาดหวังตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศละความคาดหวังตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา กลุมตัวอยางเปนนิสิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 400 คน โดยใชการสุมแบบหลายข้ันตอน 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามวิเคราะหพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
องคประกอบเชิงสํารวจ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะหโมเดลองคประกอบเชิงยืนยัน
อันดับท่ี 2 โดยใชโปรแกรม Mplus ผลการวิจัยท่ีสําคัญสรุปไดวา 1) พฤติกรรมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของนิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา พบวา นิสิตมี
วัตถุประสงคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ีสุด คือ การติดตอสื่อสารออนไลน ปริมาณการใช
งานเทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ีสุดคือการติดตอสื่อสารออนไลน ปริมาณ สถานท่ีใชเทคโนโลยี
สารสนเทศมากท่ีสุด นอกจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของตนเองคือ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
คณะฯ การเรียนรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากท่ีสุดคือ การสืบคนขอมูลจากฐานขอมูล และความ
พึงพอใจตอการใหบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะฯ มากท่ีสุดคือ ความพึงพอใจตอระบบ
ไวไฟ (WIFI) ท่ีใหบริการ 2) องคประกอบเชิงสํารวจความคาดหวังตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นิสิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถจัดเขาองคประกอบได 6 
องคประกอบ จากตัวแปรคัดสรร 18 ตัวแปร ไดแกองคประกอบ 1) การสืบคนขอมูล 2) โปรแกรม
สําหรับการนําเสนอผลงาน 3) สิ่งอํานวยความสะดวกในการใชอินเทอรเน็ต 4) โปรแกรมจัดการ
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ฐานขอมูล 5) เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ และ 6) สื่อมัลติมีเดียดานสุขภาพ มีความตรงเชิง
โครงสรางและความเท่ียงสอดคลองกับเกณฑทางสถิติอยูในเกณฑดี มีคาสถิติ คา MSA เทากับ 0.824 
ผลการทดสอบดวย Bartlett’s Test of Sphericityเทากับ 4051.231 มีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ α = 0.000 ท่ีระดับนัยสําคัญ . 01 คาไอเกนรวมเทากับ 14.148 คารอยละความ
แปรปรวนสะสมเทากับ 78.597 คา Communalities ทุกตัวแปรมีคามากกวา . 05 3) การพัฒนา
โมเดลองคประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ี 2 ความคาดหวังตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบดวยตัวแปรแฝงใน 6 ตัวแปร และตัวแปร
สังเกตได 18 ตัวแปร คาสัมประสิทธิ์น้ําหนักองคประกอบ ( β) ทุกตัวแปรมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.01 โดยตัวแปรท่ีมีน้ําหนักความสําคัญสูงท่ีสุดคือองคประกอบสื่อมัลติมีเดียดานสุขภาพ (β = 0.752) 
รองลงมาคือองคประกอบโปรแกรมจัดการฐานขอมูล (β = 0.547) องคประกอบการสืบคนขอมูล  (β 

= 0.524) องคประกอบเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการ ( β = 0.518) องคประกอบสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการใชอินเทอรเน็ต (β =0.282) และองคประกอบโปรแกรมสําหรับการนําเสนอผลงาน ( β 
=0.280) ตามลําดับมีความตรงเชิงโครงสรางและมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยูในเกณฑดี 
มีคาสถิติไคสแควรเทากับ 181.930, df =136, p-value = 0.0052, ดัชนี CFI = 0.982, TLI = 
0.979, SRMR = 0.062, RMSEA = 0.029 และคาสัมประสิทธิ์ความเท่ียงอยูในระดับต่ําถึงระดับปาน
กลาง (R2 อยูระหวาง 0.079 ถึง 0.565 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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