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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
  
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
     โลกยุคปจจุบันและอนาคตจะเปนโลกแหงความรูดานเทคโนโลยี ความเจริญกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีทําใหโลกกาวเขาสูยุคไรพรมแดน นานาประเทศสามารถรับรูและถายทอด
เรื่องราวขาวสารระหวางกันไดอยางสะดวกรวดเร็ว ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ไดรับ
ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงนี้อยางหลีกเลี่ยงไมได จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ปรับเปลี่ยนใหทันตอสถานการณ  เพื่อสรางศักยภาพใหสามารถดํารงอยูในประชาคมโลกไดอยางมี
ศักดิ์ศรีและสังคมสวนรวมมีความสงบสุข ทุกฝายที่เกี่ยวของจึงตระหนักถึงความจําเปนในการ
พัฒนาคนและคุณภาพของคน โดยเห็นวาคนเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศ  ดังจะ
เห็นไดจากตัวอยางที่เกิดขึ้นแลวในหลายประเทศที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาประเทศให

เจริญรุงเรืองกาวหนาไปดวยดีเพราะประชากรที่มีคุณภาพ   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(2546 : 5) ไดกลาวถึงแนวคิดปรัชญาหลักในการจัดการศึกษาวา  ในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 ตอเนื่องมาจากฉบับที่ 8 (2540-2544) ซ่ึงเปนฉบับที่ปรับแนวคิดและ
กระบวนทัศนใหม  ถือเปนจุดเปลี่ยนสําคัญของแผนพัฒนาประเทศที่หันมายึดคนเปนศูนยกลางของ
การพัฒนา  เพื่อใหคนไทยมีความสุขพึ่งตนเอง  และกาวทันโลกโดยยังรักษาเอกลักษณความเปน
ไทยไว  สามารถเลือกใชความรูและเทคโนโลยีไดอยางคุมคาและเหมาะสม  

ประเทศไทยมีความจําเปนที่จะตองมีการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อมุงเนนในการพัฒนาคนซึ่ง
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 โดยพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545  หมวดที่ 9 เร่ือง 
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ไดกลาวถึงความสําคัญของของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไวในมาตราตางๆ  
ดังนี้ 

มาตรา  63  รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่ ส่ือตัวนําและโครงสรางพื้นฐานอื่นที่จําเปนตอการ
สงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคมและการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใชประโยชน
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สําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามาอัธยาศัย การทะนุบํารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจําเปน 
   มาตราที่ 64 รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา 
หนังสือทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพอ่ืน วัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหมีความรู 
ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสม  มีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 
มาตรา 65 ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให

มีความรู ความสามารถ และทักษะในการผลิตรวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธ์ิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรู และทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในการแสวงหาความรูดวยตัวเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

มาตรา 67 รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิด
การใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย 

มาตรา 68 ใหมีการระดมทุน เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงิน
อุดหนุนของรัฐ คาสัมปทาน และผลกําไรที่ไดจากการดําเนินกิจการดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองคกรประชาชน 
รวมทั้งใหมีการลดอัตราคาบริการเปนพิเศษในการใชเทคโนโลยีดังกลาวเพื่อการพัฒนาคนและ

สังคม 
หลักเกณฑและวิธีจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิต การวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา 69 รัฐตองจัดใหมีหนวยงานกลางทําหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน สงเสริม 

และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช รวมทั้งคุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิตและการ
ใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ( กระทรวงศึกษาธิการ, 2546:30-31 ) 

จะเห็นไดวาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวดที่ 9 ไดกลาวถึงเรื่องเทคโนโลยีไวอยางชัดเจนในมาตราที่ 63 – 
69  มีเจตนารมณที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพทันตอสถานการณของโลกใน
ยุคโลกาภิวัตน  
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ดังนั้น เพื่อเปนการสนองตอพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และ     
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 หมวดที่ 9 ทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แมฮองสอน เขต 1 จึงมีนโยบายใหทางโรงเรียนทุกโรงในสังกัดติดตอส่ือสารกับทางสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 โดยผานทางเวบไซดและสนับสนุนใหทางโรงเรียนใชเทคโนโลยี
ในการบริหารงานดานตางๆ โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 (2547 : 1) ได
กลาวถึงยุทธศาสตรการดําเนินงานดาน ICT  สู E- หลังเขาในบทความจากครูหลังมาพัฒนาเปนครู
เคล่ือนที่ ICT สู E หลังเขา ไววา จากสภาพภูมิศาสตรและสังคมในเขตรับผิดชอบของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 สรุปเปนลักษณะสั้น ๆ กะทัดรัดวา “ขุนเขา ชนเผา ชายแดน”      
ส่ิงที่กลาวตองไมเปนอุปสรรคตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษายุทธศาสตรE - หลังเขา จึงเกิดขึ้น  
เพื่อความเสมอภาคในโอกาสและคุณภาพทางการศึกษา  ซ่ึงไดกําหนดไว 3 กิจกรรม คือ E – 
Service , E – Learning และ E – Management  ในสวนของ  E – Service  และ  E – Management ได
พัฒนาไปไดในระดับหนึ่ง  สถานศึกษากับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต 1  สามารถ
ติดตอ  ส่ือสาร  และใหบริการกันไดดีพอสมควร  โดยใชระบบInternet  ที่  www.mhs.go.th   

จากยุทธศาสตร  E - หลังเขา ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ดังกลาว 
ทางโรงเรียนในสังกัดทุกโรงจะตองเรงดําเนินการทุกวิถีทาง เพื่อสนองตอยุทธศาสตรของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต 1 และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545  หมวดที่ 9 ผูศึกษาเห็นวาความ
พรอมในการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเปนส่ิงสําคัญตอการดําเนินงานดาน

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ จึงทําการศึกษาเรื่องความพรอมในการจัดการ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน ภายใตกรอบ
ความคิด ดังนี้ 

การศึกษาความพรอมในการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา

อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน  มีกรอบแนวคิดดังตารางภาพที่ 1 ดังนี้ 
แนวคิดดานความพรอม  ตองการศึกษา  ความพรอมการบริหารจัดการเทคโนโลยีอยางมี

ประสิทธิภาพและความพรองดานงานวิชาการ งานสนับสนุนการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ 
แนวคิดดานการพัฒนา ตองการสืบคนถึงความตระหนักของผูบริหารในการดําเนินการ

ดานเทคโนโลยี  การใชเทคโนโลยีของครูและบุคลากรดานความรูทักษะการใชและการบํารุงรักษา
วัสดุอุปกรณเทคโนโลยี 

 
 

 

http://www.mhs.go.th/
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ตารางภาพที่ 1  กรอบแนวคิด 
 

            
 
 
 
 
 
 

 

ดานการพฒันา 
 

 

ผูบริหารสถานศึกษา 
� ตระหนกัถึงความจําเปนดาน

เทคโนโลยีเพือ่การศึกษา 
 

ครูและบุคลากร 

� มีความรูความสามารถ มีทักษะ
ในการใชและการบํารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณเทคโนโลยี 

ดานความพรอม 
 
 

 

 

 

 

 

� ดานการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

� ดานงานวิชาการ และงาน
สนับสนุน  การใชเทคโนโลยี
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความพรอมในการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา 
อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน โดยแบงเปน 2  ดาน ดังนี้ 

1. ความพรอมดานแนวคิดในการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา 
2. ความพรอมดานสภาพการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของครูที่รับผิดชอบเทคโนโลยีและ

ครูผูสอน 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ คาดวาจะไดรับประโยชน  ดานความพรอมในการจัดการเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  อําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน ดังนี้คือ 
1. ดานการบริหาร  ผลงานศึกษาเปนขอมูลสวนหนึ่งในการปรับปรุงยุทธศาสตรการ

จัดการเทคโนโลยีของโรงเรียนในดานการวางแผนการใช  และการบริการขอมูลอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. ดานการจัดการเรียนรู  เปนการนําผลงานศึกษานี้ไปพัฒนาการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  เพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

3. ดานการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียน ผลงานศึกษาเปนขอมูล
สนับสนุนและสงเสริมใหครูนําเทคโนโลยีมาพัฒนางานวิชาการ และงานอื่น ๆ  
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ขอบเขตของการวิจัย  
             ขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้  มีดังนี้ 

1.  ขอบเขตดานเนื้อหา 
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความพรอมในดานวัสดุอุปกรณเทคโนโลยี วิสัยทัศนและ

ยุทธศาสตรของผูบริหารสถานศึกษา การดําเนินงานของครูผูรับผิดชอบดานเทคโนโลยีและ
ครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน   

2.  ขอบเขตของตัวแปร 
ในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย  ตัวแปรตนและตัวแปรตาม โดยจําแนกรายละเอียดได

ดังนี้ 
ตัวแปรตน หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบดานเทคโนโลยีและครูผูสอน

โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 
ตัวแปรตาม หมายถึง  ความพรอมในการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษา อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 
3. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1 ประชากร ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูรับผิดชอบดาน
เทคโนโลยีและครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน จํานวนทั้งสิ้น 35 
โรง 

3.2 กลุมตัวอยาง ในการวิจัยคร้ังนี้ ใชกลุมตัวอยางเพื่อเก็บขอมูล จํานวน 31 โรงเรียน 
และทดสอบเครื่องมือในการวิจัย จํานวน 4 โรงเรียน 

3.3 วิธีการสุมตัวอยาง เปนการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)โดยการจับ
ฉลากรายชื่อโรงเรียน    

4. ขอบเขตดานระยะเวลา 
        ใชเวลาในการวิจัย 13 เดือน ตั้งแตเดือนมกราคม 2548  ถึงเดือนมกราคม 2549 
 

ขอตกลงเบื้องตน 
  ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาเรื่องความพรอมในการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของ

โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน โดยการใชแบบสอบถามขอมูล ดังนี้   
1. ขอมูลความพรอมดานวัสดุ อุปกรณ ส่ือดานเทคโนโลยี ของโรงเรียน 
2. ขอมูลดานยุทธศาสตรของผูบริหารสถานศึกษา 
3. ขอมูลการใชและการบริการดานเทคโนโลยีของโรงเรียน 
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ขอจํากัดของการศึกษา 
   การเก็บขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ บางโรงเรียนอาจจะไมสามารถเก็บขอมูลไดครบถวน
เนื่องจากวาบางโรงเรียนไมมีผูบริหารสถานศึกษา หรือครูผูรับผิดชอบเทคโนโลยี 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
ความพรอม (Readiness) หมายถึง ภาวะที่สามารถในการจัดการเทคโนโลยีไดอยางบังเกิด

ผลตามเปาหมาย 
การจัดการ (Management) หมายถึง การที่ผูบริหารหรือกลุมของบุคลากรรวมกันดําเนิน

กิจกรรมทางดานเทคโนโลยีของโรงเรียน โดยมีกระบวนการของการวางแผน การจัดองคกร ภาวะ
ผูนํา และการควบคุมทรัพยากรโดยผานผูอ่ืน เพื่อใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายขององคกร 

โรงเรียนประถมศึกษา (Primary school) หมายถึง โรงเรียนที่เปดทําการสอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาทุกโรงในอําเภอปาย  จังหวัดแมฮองสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แมฮองสอน เขต 1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (Education  Technologies) หมายถึง ส่ืออิเล็กทรอนิกสประเภท
ตาง ๆ อาทิ คอมพิวเตอร วีดิทัศน โทรทัศน วิทยุ ดาวเทียมสื่อสาร ที่ใชเพื่อการศึกษาคนควา  
ขอความรู  ขอมูลขาวสาร มาประยุกตใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการศึกษาใหสูงขึ้น 

คอมพิวเตอร (Computer) หมายถึง  เครื่องจักรอิเล็กทรอนิคที่ถูกสรางขึ้นใชทํางานแทน
มนุษยในดานการคิดคํานวณ ซ่ีงสามารถจําขอมูลขาวสารทั้งตัวเลขและตัวอักษรได เพื่อการเรียกใช
งานและนํามาใชในการจัดการเรียนรู เชน รับสงขอมูล จัดเก็บขอมูล สืบคนขอมูล และการ
ประมวลผลจากขอมูลตาง ๆ เปนตน 

วีดิทัศน หมายถึง รายการหรือบทเรียนที่จัดทําเพื่อใชในการอบรม หรือการเรียนการสอน 
และบันทึกลงแถบวีดิทัศน 

ดาวเทียมสื่อสาร หมายถึง การศึกษาทางไกลที่อาศัยระบบโทรคมนาคมชวยในการสง
เนื้อหาบทเรียนใหผูเรียนที่อยูในสถานที่ตางๆ สามารถเรียนรูได 

โทรทัศน (Television) หมายถึง รายการตางๆ ที่เผยแพรทางสื่อโทรทัศน อาทิ การศึกษา  
ขาวสาร สารคดี กีฬา บันเทิง ฯลฯ  เพื่อพัฒนาความรูดานการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน 

วิทยุ (Radio) หมายถึง รายการตางๆ ที่เผยแพรทางสื่อวิทยุ อาทิ การศึกษา ขาวสาร 
สารคดี กีฬา บันเทิง ฯลฯ และโรงเรียนนําความรูจากรายการตางๆ มาใชในการเพิ่มพูนความรู หรือ
การเรียนการสอน 
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อินเทอรเน็ต (Internet) หมายถึง ระบบเครือขายของเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยง
คอมพิวเตอรทั้งที่อยูในองคกรรัฐและเอกชนทั่วทุกมุมโลกเขาดวยกันและสามารถใชเครือขาย

ดังกลาวในการคนควาขอมูล แลกเปลี่ยนขอมูล ติดตอส่ือสาร ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมและอื่นๆ ซ่ึง
จะครอบคลุมทั้งการใชบริการในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา บริการที่ใช ส่ือสารบน
อินเทอรเน็ต เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) บริการสืบคนขอมูลและสนทนาโตตอบ เปนตน 

ผูบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูที่รักษาการณในตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอปาย จังหวัดแมอองสอน  

ครูผูรับผิดชอบดานเทคโนโลยี หมายถึง ครูที่ดูแลรับผิดชอบดานเทคโนโลยีของโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอปาย จังหวัดแมอองสอน  

ครูผูสอน หมายถึง  ครูที่ทําหนาที่สอนคอมพิวเตอรในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอปาย  
จังหวัดแมอองสอน  
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