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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 
 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพนู เขต 2 รับผิดชอบกำรจดักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ของโรงเรียนในเขตอ ำเภอบำ้นโฮ่ง อ ำเภอล้ี อ ำเภอทุ่งหวัชำ้ง และอ ำเภอเวียงหนองล่อง จงัหวดัล ำพูน
รวมจ ำนวน 91 แห่ง ภำรกิจหลกัของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ คือ ประสำนงำน เผยแพร่ขอ้มูล 
ส่งเสริม สนบัสนุน ตลอดจนอ ำนวยควำมสะดวกให้บุคลำกรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำยสำมำรถปฏิบติัภำรกิจ
หลกัตำมหนำ้ท่ีควำมรับผดิชอบและพฒันำคุณภำพกำรศึกษำ 
 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพนู เขต 2 มีกำรติดต่อประสำนงำนกบัสถำนศึกษำ
ในสังกดั โดยผ่ำนกำรส่ือสำรทำงไปรษณีย ์โทรศพัท์ และโทรสำร ซ่ึงบำงคร้ังกำรส่ือสำรเกิดควำม
ล่ำช้ำ เอกสำรข้อมูลสูญหำยระหว่ำงทำง รวมทั้ งเกิดข้อขัดข้องอ่ืนๆ ดังนั้ นส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 จึงไดจ้ดัท ำเวบ็ไซตเ์ม่ือ ปี พ.ศ. 2550 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็น
ศูนยก์ลำงในกำรติดต่อประสำนงำน บริกำรขอ้มูลข่ำวสำร และแบ่งปันควำมรู้ในองคก์ร ลดระยะเวลำ
ในกำรส่ือสำรและลดภำระกำรท ำงำนของบุคลำกรในองคก์ร  อีกทั้งยงัช่วยอ ำนวยควำมสะดวกให้ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีอยูใ่นพื้นท่ีห่ำงไกล  
 กำรน ำเวบ็ไซต์มำใชใ้นองคก์รให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดตรงตำมวตัถุประสงค์ของกำรจดัท ำ 
จึงตอ้งมีกำรศึกษำพฤติกรรม กำรยอมรับเทคโนโลยีสำรสนเทศของบุคลำกรในองค์กร ตลอดจน
กำรศึกษำขอ้มูลท่ีจ  ำเป็นต่อกำรท ำงำนและมีกำรสนบัสนุนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในองค์กร
อยำ่งเพียงพอ ทั้งน้ี นรวชิญ ์เหล่ำวรีะชยั (กำรส่ือสำรส่วนบุคคล, 13 กรกฎำคม 2555) ใหข้อ้มูลวำ่ยงัมี
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสังกดัโทรศพัท์เพื่อสอบถำมขอ้มูลอยู่บ่อยคร้ัง ส่งผลให้เกิดควำมล่ำช้ำใน
กำรปฏิบติังำน ประกอบกบัผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจกำรรับบริกำรขอ้มูลข่ำวสำรตำม พรบ.ขอ้มูล
ข่ำวสำรทำงรำชกำร พ.ศ.2540 ของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2  ประจ ำปี 
2554 พบวำ่มีปัญหำในกำรรับบริกำรขอ้มูลข่ำวสำรหลำยประกำร 
 ดงันั้นผูศึ้กษำซ่ึงเป็นบุคลำกรทำงกำรศึกษำของส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน 
เขต 2 จึงสนใจท่ีจะศึกษำปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรใชเ้วบ็ไซตข์องบุคลำกรในส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
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ประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถน ำขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ไปพฒันำกำรท ำงำนอยำ่งมี
ประสิทธิภำพต่อไป 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรใช้เว็บไซต์ของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
ประถมศึกษำล ำพนู เขต 2 
 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.3.1 ทรำบปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรใช้เว็บไซต์ของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำล ำพนู เขต 2 
1.3.2 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2  มีแนวทำงในกำรปรับปรุง

เว็บไซต์และสำมำรถน ำผลกำรศึกษำไปวำงแผนกำรด ำเนินงำนประชำสัมพนัธ์บนเว็บไซต์ให้มี
ประสิทธิภำพ 

 

1.4 แผนด ำเนินงำน ขอบเขต และวธีิกำรศึกษำ 
กำรศึกษำคน้ควำ้แบบอิสระในในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อกำรใชเ้วบ็ไซตข์องบุคลำกรในส ำนกังำน

เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 ผูศึ้กษำได้ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน ขอบเขต และ
วธีิกำรศึกษำ ดงัน้ี 

1.4.1  แผนด ำเนินงำน 
1.4.1.1 ศึกษำเอกสำรและงำนวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.4.1.2 ศึกษำรำยละเอียดภำยในเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ

ล ำพนู เขต 2 
1.4.1.3 น ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ เอกสำรและงำนวิจัยท่ีเ ก่ียวข้อง และ

 เว็บไซต์ส ำนักงำนเขตฯมำสร้ำงแบบสอบถำมและแนวค ำถำมกำร
 สนทนำกลุ่ม 

1.4.1.4 ก ำหนดประชำกรและกลุ่มตวัอยำ่งส ำหรับแบบสอบถำมและกำร สนทนำกลุ่ม 
1.4.1.5 แจกแบบสอบถำมกลุ่มตวัอยำ่ง 
1.4.1.6 นดัหมำยและเขำ้พบกลุ่มตวัอยำ่งเพื่อจดักำรสนทนำกลุ่ม 
1.4.1.7 รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลแบบสอบถำม รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล

 กำรสนทนำกลุ่ม 
1.4.1.8 สรุปผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูลและอภิปรำยผล 
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1.4.1.9 จดัท ำรำยงำนกำรคน้ควำ้แบบอิสระฉบบัสมบูรณ์ 
 

1.4.2  ขอบเขตกำรศึกษำ 
ศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรใช้เว็บไซต์ของบุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

ประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 ไดแ้ก่ โรงเรียนในเขตอ ำเภอบำ้นโฮ่ง  อ ำเภอล้ี  อ ำเภอทุ่งหวัชำ้ง และอ ำเภอ
เวียงหนองล่อง จงัหวดัล ำพูน รวมจ ำนวน 91 แห่ง ผูศึ้กษำใชแ้บบสอบถำมในกำรเก็บขอ้มูลจำกกลุ่ม
ตวัอย่ำง ประกอบดว้ย ผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ ครูผูส้อน พนกังำนรำชกำร ครูอตัรำจำ้ง และเจำ้หน้ำท่ี
สังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพนู เขต 2 จ  ำนวน 282 คน และกลุ่มตวัอยำ่งจ ำนวน 
12 คน จำกโรงเรียนบำ้นหว้ยตม้ชยัยะวงศำอุปถมัภ ์อ ำเภอล้ี และส ำนกังำนเขตฯ จงัหวดัล ำพนูส ำหรับ
กำรสนทนำกลุ่ม 

 
1.4.3  วธีิกำรศึกษำ 

1.4.3.1 กำรรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ ผูศึ้กษำส่งแบบสอบถำมไปยงักลุ่มตวัอยำ่งและเชิญ
กลุ่มตวัอยำ่งเขำ้ร่วมกำรสนทนำกลุ่ม 

1.4.3.2 กำรรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ ผูศึ้กษำน ำขอ้มูลจำกกำรศึกษำคน้ควำ้ แนวคิด ทฤษฎี 
งำนวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนผลจำกแบบสอบถำมและผลจำกกำรสนทนำกลุ่ม
มำวเิครำะห์และอภิปรำยผล 

 
1.5 นิยำมศัพท์ 

กำรใชเ้วบ็ไซตห์มำยถึง กำรใชเ้วบ็ไซตส์ ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 
(www.lp2.go.th) 

บุคลำกร หมำยถึง ผูท่ี้ปฏิบติัรำชกำรในสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพนู 
เขต 2 ประกอบดว้ย ผูบ้ริหำร ขำ้รำชกำรครู พนกังำนรำชกำร ครูอตัรำจำ้ง ของโรงเรียนในเขตอ ำเภอ
บำ้นโฮ่ง อ ำเภอล้ี อ ำเภอทุ่งหวัชำ้ง และอ ำเภอเวียง-หนองล่อง จงัหวดัล ำพูน และเจำ้หนำ้ท่ีส ำนกังำน
เขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพนู เขต 2 

ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพูน เขต 2 หมำยถึง หน่วยงำนของรัฐบำลท่ีอยูใ่น
กำรก ำกบัดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน รับผิดชอบกำรจดักำรศึกษำขั้น
พื้นฐำนของสถำนศึกษำในเขตอ ำเภอทุ่งหัวช้ำง อ ำเภอบำ้นโฮ่ง อ ำเภอล้ี และอ ำเภอเวียงหนองล่อง 
จงัหวดัล ำพนู 
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1.6 สถำนทีท่ีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรวจัิยและรวบรวมข้อมูล 
1.6.1 ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพนู เขต 2 
1.6.2 โรงเรียนในสังกดัส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำล ำพนู เขต 2 
1.6.3 โรงเรียนบำ้นหว้ยตม้ชยัยะวงศำอุปถมัภ ์อ ำเภอล้ี จงัหวดัล ำพนู  
1.6.4 สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรจดักำร บณัฑิตวทิยำลยั  มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
1.6.5 ส ำนกัหอสมุด มหำวทิยำลยัเชียงใหม่ 
 


