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บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์การศึกษา 
 

ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้เว็บไซต์ของบุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพนู เขต 2 ผูศึ้กษาด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 2 วธีิ คือใชแ้บบสอบถามส าหรับกลุ่ม
ตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ขา้ราชการครู ครูอตัราจา้ง พนกังานราชการ และเจา้หนา้ท่ีในสังกดัส านกังาน
เขตฯ รวม 282 คน และวิธีการสนทนากลุ่มกับกลุ่มตวัอย่างจากโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศา
อุปถมัภ์และเจา้หน้าท่ีในสังกดัส านักงานเขตฯ รวม 12 คน โดยผูศึ้กษาขอน าเสนอผลการวิเคราะห์
เป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 4.1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 4.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม 

 
ส่วนที ่4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้เว็บไซต์ของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ผูศึ้กษาใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 282 คน โดยมีรายละเอียดผลการศึกษา 4 ตอน ตามล าดบั ดงัน้ี 

ตอนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี  2 ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
ตอนท่ี  3 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 
ตอนท่ี  4 ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของเวบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที ่4.1 ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 106 37.59 
หญิง 176 62.41 

รวม 282 100.00 
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จากตารางท่ี 4.1 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 176 คน (ร้อยละ 62.41) เป็นเพศ
หญิง และรองลงมาคือเพศชาย จ านวน 106 คน (ร้อยละ 37.59) 
 
ตารางที ่4.2 จ  านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

20-30 ปี 38 13.47 

31-40 ปี 61 21.63 

41-50 ปี 55 19.51 

มากกวา่ 50 ปี 128 45.49 

รวม 282 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จ านวน 128 คน (ร้อยละ 45.49) มีอายุ
มากกวา่ 50 ปี รองลงมาคือ 31-40 ปี จ  านวน 61 คน (ร้อยละ 21.63) ถดัมาคือ 41-50 ปี จ  านวน 55 คน 
(ร้อยละ 19.51) และ 20-30 ปี จ  านวน 38 คน (ร้อยละ 13.47)  
 
ตารางที ่4.3 ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 19 6.74 

ปริญญาตรี 172 60.99 
ปริญญาโท 91 32.27 

รวม 282 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  จ านวน 172 คน (ร้อยละ 60.99) มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี รองลงมาคือ ระดับปริญญาโท จ านวน 91 คน (ร้อยละ 32.27) และ ต ่ากว่า
ปริญญาตรี จ านวน 19 คน (ร้อยละ 6.74)  
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ตารางที ่4.4 ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 

ผูบ้ริหาร 26 9.22 

ขา้ราชการครู 204 72.35 

พนกังานราชการ 27 9.58 

ครูอตัราจา้ง 6 2.12 

เจา้หนา้ท่ีหรือบุคลากร  
ทางการศึกษา 

19 6.73 

รวม 282 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 204 คน (ร้อยละ 72.35) มี
ต าแหน่งเป็นขา้ราชการครู รองลงมาคือต าแหน่งพนกังานราชการ จ านวน 27 คน (ร้อยละ 9.58) ล าดบั
ต่อมาคือต าแหน่งผูบ้ริหาร จ านวน 26 คน (ร้อยละ 9.22) ต าแหน่งเจา้หน้าท่ีในสังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จ  านวน 19 คน (ร้อยละ 6.73) และต าแหน่งครูอตัราจา้ง 
จ านวน 6 คน (ร้อยละ 2.12)  
 

ตารางที ่4.5 ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 

ประสบการณ์การท างานใน
ต าแหน่งปัจจุบัน 

จ านวน ร้อยละ 

3 เดือน - 1 ปี 17 6.03 

2 - 3 ปี 39 13.83 
4 – 5 ปี 33 11.71 

6 ปีข้ึนไป 193 68.43 

รวม 282 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามจ านวน 193 คน (ร้อยละ 68.43) ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนัมากกว่า 6 ปีข้ึนไป รองลงมาคือ 2-3 ปี จ  านวน 39 คน 
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(ร้อยละ 13.83) รองลงมาคือ 4-5 ปี จ  านวน 330 คน (ร้อยละ 11.71) และ 3 เดือน-1ปี จ านวน 17 คน 
(ร้อยละ 6.03)  
ตอนที ่2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้อนิเทอร์เน็ต 
ตารางที ่4.6 ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์การใชอิ้นเทอร์เน็ต 

ประสบการณ์ในการใช้
อนิเทอร์เน็ต 

จ านวน ร้อยละ 

3 เดือน - 1 ปี 3 1.07 

2 - 3 ปี 38 13.48 

4 – 5 ปี 9 3.19 

6 ปีข้ึนไป 232 82.26 

รวม 282 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.6 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจ านวน 232 คน (ร้อยละ 82.26) 
ประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ตมากกวา่ 6 ปีข้ึนไป รองลงมาคือ 2-3 ปี จ  านวน 38 คน (ร้อยละ 13.48) 
รองลงมาคือ 4-5 ปี จ  านวน 9 คน (ร้อยละ 3.19) และ 3 เดือน-1ปี จ านวน 3 คน (ร้อยละ 1.07) 
 

ตารางที ่4.7 ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามจ านวนคร้ังในการใชอิ้นเทอร์เน็ต 

จ านวนคร้ังในการใช้
อนิเทอร์เน็ต 

จ านวน ร้อยละ 

1 คร้ัง/สัปดาห์ 2 0.71 

1-2 คร้ัง/สัปดาห์ 34 12.06 

3-4 คร้ัง/สัปดาห์ 75 26.59 

ทุกวนั 169 59.93 

อ่ืนๆ (นานๆ คร้ัง) 2 0.71 

รวม 282 100.00 

จากตารางท่ี 4.7 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 169 คน (ร้อยละ 59.93) ใช้
อินเทอร์เน็ตทุกวนั รองลงมาคือ 3-4 คร้ัง/สัปดาห์ จ านวน 75 คน (ร้อยละ 26.59) รองลงมาคือ 1-2 
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คร้ัง/สัปดาห์ จ านวน 34 คน (ร้อยละ 12.06) 1 คร้ัง/สัปดาห์ และอ่ืนๆ (นานๆ คร้ัง) จ  านวนอยา่งละ 2 
คน เท่ากนั (ร้อยละ 0.71)  
ตารางที ่4.8 ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานท่ีใชบ้ริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

สถานทีใ่ช้บริการเครือข่าย
อนิเทอร์เน็ต 

จ านวน ร้อยละ 

ท่ีบา้น 87 30.86 

ท่ีท างาน 193 68.44 
ร้านบริการอินเทอร์เน็ต 2 0.70 

รวม 282 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 193 คน (ร้อยละ 68.44) ใชบ้ริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ีท างาน รองลงมาคือท่ีบา้น 87 คน (ร้อยละ 30.86) และ ร้านบริการอินเทอร์เน็ต 
จ านวน 2 คน (ร้อยละ 0.70)  
 

ตารางที ่4.9 ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการใชป้ระโยชน์จากอินเทอร์เน็ต 

      ประโยชน์จากอนิเทอร์เน็ต จ านวน ร้อยละ 

คน้หาขอ้มูลต่างๆ 223 79.08 

ติดตามข่าวสารต่างๆ 54 19.15 

ซ้ือสินคา้และบริการ 4 1.42 

ติดต่อส่ือสารผา่นสังคมออนไลน์ 1 0.35 

เล่นเกมหรือเพื่อความบนัเทิง 0 0.00 

รวม 282 100.00 

จากตารางท่ี 4.9 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 223 คน (ร้อยละ 79.08) ใช้
ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตเพื่อคน้หาขอ้มูลต่างๆ รองลงมาคือติดตามข่าวสารต่างๆ จ านวน 54 คน (ร้อย
ละ 19.15) รองลงมาคือ ซ้ือสินคา้และบริการ จ านวน 4 คน (ร้อยละ 1.42) และติดต่อส่ือสารผ่านสังคม
ออนไลน์ จ  านวน 1 คน (ร้อยละ 0.35) 
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ตารางที ่4.10 ผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการใชเ้วบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพนูเขต 2 (www.lp2.go.th) 

การใช้เวบ็ไซต์ส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

ล าพูนเขต 2 
จ านวน ร้อยละ 

เคย 275 97.52 

ไม่เคย 7 2.48 

รวม 282 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 275 คน (ร้อยละ 97.52) เคยใช้
บริการเวบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 2 (www.lp2.go.th) และไม่เคยใช้
จ  านวน 7 คน (ร้อยละ 2.48) 
 
ตารางที ่4.11 จ  านวนความถ่ีของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามการใชเ้วบ็ไซต ์(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

N=275 

ประโยชน์ของการใช้เวบ็ไซต์ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

ติดตามกิจกรรมและความเคล่ือนไหวภายในองคก์ร 197 71.63 
เวบ็ไซตมี์สารสนเทศท่ีครบถว้น เช่ือถือได ้ 34 12.36 
ใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์หรือเก่ียวขอ้งกบังานของท่าน 230 83.68 
ใหค้วามรวดเร็วในการติดต่อและการปฏิบติังาน 117 42.54 
ใชใ้นการติดต่อประสานงานในองคก์รและ/หรือนอกองคก์ร 144 52.36 

 

จากตารางท่ี 4.11 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเข้าใช้เว็บไซต์ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 สามารถเลือกตอบประโยชน์ของการเขา้ใช้ไดม้ากกว่า 1 ขอ้ พบว่าในดา้น
การให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์หรือเก่ียวขอ้งกบังานมากท่ีสุดจ านวน 230 คน (ร้อยละ 83.68) รองลงมา
คือเพื่อติดตามกิจกรรมและความเคล่ือนไหวภายในองค์กร จ านวน 197 คน (ร้อยละ 71.63) รองลงมา
คือเพื่อใชใ้นการติดต่อประสานงานในองคก์รและ/หรือนอกองคก์ร จ านวน 144 คน (ร้อยละ 42.54) ใช้
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ประโยชน์เพื่อให้ความรวดเร็วในการติดต่อและการปฏิบติังาน จ านวน 117 คน (ร้อยละ 42.54) และ
เพราะเห็นวา่เป็นเวบ็ไซต ์มีสารสนเทศท่ีครบถว้น เช่ือถือได ้จ านวน 34 คน (ร้อยละ 12.36)   
ตารางที ่4.12 ความถ่ีในการเขา้ใชง้านเวบ็ไซต์  

ความถี่ในการเข้าใช้งานเวบ็ไซต์
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

จ านวน ร้อยละ 

1 คร้ัง/สัปดาห์ 22 8.01 

1-2 คร้ัง/สัปดาห์ 14 5.09 

3-4 คร้ัง/สัปดาห์ 71 25.81 
ทุกวนั 168 61.09 

รวม 275 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 168 คน (ร้อยละ 61.09) เขา้ใช้
งานเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ทุกวนั รองลงมาคือ 3-4 คร้ัง/
สัปดาห์ จ านวน 71 คน (ร้อยละ 25.81) รองลงมาคือ 1 คร้ัง/สัปดาห์ จ านวน 22 คน (ร้อยละ 8.01) และ
เขา้ใช ้1-2 คร้ัง/สัปดาห์ จ  านวน 14 คน (ร้อยละ 5.09)  
 
ตารางที ่4.13 เวลาในการเขา้เวบ็ไซตใ์นแต่ละคร้ัง 

เวลาในการเข้าเวบ็ไซต์ส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

ล าพูน เขต 2 ในแต่ละคร้ัง 
จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 30 นาที 30 10.91 

30 นาที -1 ชัว่โมง 199 72.37 

2-3 ชัว่โมง 8 2.91 
มากกวา่ 3 ชัว่โมง 31 11.27 

อ่ืนๆ (ไม่แน่นอน) 7 2.54 

รวม 275 100.00 
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จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 199 คน (ร้อยละ 72.37) ใชเ้วลา
ในการเข้าเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 แต่ละคร้ัง 30 นาที -1 
ชัว่โมง รองลงมาคือ มากกวา่ 3 ชัว่โมง จ านวน 30 คน (ร้อยละ 11.27) รองลงมาคือ น้อยกวา่ 30 นาที 
จ านวน 31 คน (ร้อยละ 11.27) เวลา 2-3 ชั่วโมง จ านวน 8 คน (ร้อยละ 2.91) และ อ่ืนๆ (เวลาไม่
แน่นอน) จ านวน 7 คน (ร้อยละ 2.54) 
 

ตารางที ่4.14 ช่วงเวลาท่ีเขา้ใชง้านเวบ็ไซตม์ากท่ีสุด 

ช่วงเวลาในการเข้าเวบ็ไซต์
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

จ านวน ร้อยละ 

08.00 – 10.00 น. 24 8.73 

10.01 – 13.00 น. 66 24.01 
13.01 – 16.30 น. 95 34.54 
16.31 – 19.00 น. 83 30.18 
อ่ืนๆ (เวลาท่ีวา่ง) 7 2.54 

รวม 275 100.00 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 95 คน (ร้อยละ 34.54)เขา้ใชง้าน
เวบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 มากท่ีสุดคือ ช่วงเวลา 13.01-16.30 น.  
รองลงมาคือ ช่วงเวลา 16.31-19.00 น. จ านวน 83 คน (ร้อยละ 30.18) รองลงมาคือช่วงเวลา 10.01-
13.00 น. จ านวน 66 คน (ร้อยละ 24.01) ช่วงเวลา 08.00-10.00 น. จ านวน 24 คน (ร้อยละ 8.73) และ 
อ่ืนๆ (เวลาท่ีวา่ง) จ  านวน 7 คน (ร้อยละ 2.54)  
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ตารางที ่4.15 วธีิท่ีเลือกใชเ้พื่อขอขอ้มูลบ่อยคร้ังท่ีสุด 

วธีิทีเ่ลอืกใช้เพือ่ขอข้อมูลจากส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 2 

จ านวน ร้อยละ 

คน้หาขอ้มูลจากเวบ็ไซตส์ านกังานเขต
พื้นท่ีฯ 

240 87.28 

สอบถามขอ้มูลจากผูร่้วมงาน 8 2.91 

โทรศพัทส์อบถามเจา้หนา้ท่ี 10 3.63 
เขา้พบเจา้หนา้ท่ีฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัขอ้มูลท่ีตอ้งการดว้ยตนเอง 

17 6.18 

รวม 275 100.00 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 240 คน (ร้อยละ 87.28) เลือกใช้
ขอ้มูลจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 2 บ่อยคร้ังท่ีสุดโดยวธีิคน้หาขอ้มูลจาก
เวบ็ไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 รองลงมาคือเขา้พบเจา้หน้าท่ีฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ีตอ้งการดว้ยตนเอง จ านวน 17 คน (ร้อยละ 6.18) รองลงมาคือ โทรศพัทส์อบถาม
เจา้หน้าท่ี จ  านวน 10 คน (ร้อยละ 3.63) และเลือกใช้วิธีสอบถามขอ้มูลจากผูร่้วมงาน จ านวน 8 คน 
(ร้อยละ 2.91)  
 

ตารางที ่4.16 สาเหตุท่ีไม่เคยเขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์ 

สาเหตุทีไ่ม่เคยเข้าใช้งานเวบ็ไซต์ส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 

จ านวน ร้อยละ 

ไม่ทราบวา่มีเวบ็ไซต ์ 0 0.00 

ไม่ทราบวธีิเขา้ใชเ้วบ็ไซต ์ 0 0.00 

ไม่เห็นประโยชน์ในการเขา้ใชเ้วบ็ไซต ์ 0 0.00 
ไม่จ  าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลบนเวบ็ไซตข์อง
ส านกังานเขตฯ 

5 71.43 

ไม่ถนดัในการใชค้อมพิวเตอร์ 2 28.57 

รวม 7 100.00 
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จากตารางท่ี 4.16 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยเขา้ใช้งานเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 เน่ืองจากไม่จ  าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลบนเวบ็ไซต์ของส านกังานเขตฯ 
จ านวน 5 คน (ร้อยละ 71.43) และไม่ถนดัในการใชค้อมพิวเตอร์ จ  านวน 2 คน (ร้อยละ 28.57) 
 

ตารางที ่4.17 ในอนาคตคาดวา่จะเขา้ใชง้านเวบ็ไซต ์ 

การเข้าใช้งานในอนาคต จ านวน ร้อยละ 

ไม่เขา้ใช ้ 0 0.00 

ไม่แน่ใจ 5 71.43 

เขา้ใช ้ 2 28.57 

รวม 7 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีคาดวา่ในอนาคตไม่แน่ใจวา่จะเขา้ใชง้านเวบ็ไซต์
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 2 จ านวน 5 คน (ร้อยละ 71.43) และคาดวา่จะไม่
เขา้ใชจ้  านวน 2 คน (ร้อยละ 28.57) 

 
ตอนที ่ 3  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
ตารางที ่4.18 องคก์รมีจ านวนคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใชง้านของบุคลากร 

จ านวนคอมพวิเตอร์เพยีงพอ 
ต่อการใช้งาน 

จ านวน ร้อยละ 

เพียงพอ 227 80.50 

ไม่เพียงพอ 55 19.50 

รวม 282 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.18 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 227 คน (ร้อยละ 80.50) เห็นว่า
องคก์รมีจ านวนคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใชง้านของบุคลากร และจ านวน 55 คน (ร้อยละ 19.50) มี
จ  านวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใชง้านของบุคลากร 
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ตารางที ่4.19 คอมพิวเตอร์ในองคก์รอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน 

จ านวนคอมพวิเตอร์อยู่ในสภาพ 
พร้อมใช้งาน 

จ านวน ร้อยละ 

พร้อมใช ้ 254 90.07 

ไม่พร้อมใช ้ 28 9.93 

รวม 282 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.19 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 254 คน (ร้อยละ 90.07) เห็นว่า
คอมพิวเตอร์ในองคก์รอยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน และจ านวน 28 คน (ร้อยละ 9.93) เห็นวา่คอมพิวเตอร์
ในองคก์รอยูใ่นสภาพไม่พร้อมใชง้าน  
 
ตารางที ่4.20 องคก์รสนบัสนุนการท างานผา่นเครือข่ายเวบ็ไซต ์

องค์กรสนับสนุนการท างาน 
ผ่านเครือข่ายเวบ็ไซต์ 

จ านวน ร้อยละ 

มี 233 82.62 

ไม่มี 49 17.38 

รวม 282 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 233 คน (ร้อยละ 82.62) เห็นว่า
องคก์รมีการสนบัสนุนการท างานผา่นเครือข่ายเวบ็ไซต ์และองคก์รไม่มีการสนบัสนุนการท างานผา่น
เครือข่ายเวบ็ไซต ์จ านวน 49 คน (ร้อยละ 17.38)  
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ตารางที ่4.21 จ  านวนความถ่ีดา้นท่ีองคก์รสนบัสนุนการใชอิ้นเทอร์เน็ต (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
N=282 

ด้านทีอ่งค์กรสนับสนุนการใช้อนิเทอร์เน็ต 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

การจดัการเรียนการสอน 275 97.51 
การคน้ควา้ขอ้มูลประกอบการท างาน 272 96.45 
ใชใ้นการบริหารจดัการองคก์ร 237 84.04 
ใชเ้พื่อติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร 175 62.05 

 

จากตารางท่ี 4.21 ผูต้อบแบบสอบถามสามารถระบุความคิดเห็นไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ผูศึ้กษาพบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 275 คน (ร้อยละ 97.51) ให้ขอ้มูลว่าองค์กรสนับสนุนการใช้
อินเทอร์เน็ตในดา้นจดัการเรียนการสอนมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการคน้ควา้ขอ้มูลประกอบการ
ท างาน จ านวน 272 คน (ร้อยละ 96.45) รองลงมาคือใช้ในการบริหารจดัการองค์กร จ านวน 237 คน 
(ร้อยละ 84.04) และใชเ้พื่อติดต่อส่ือสารภายในองคก์ร จ านวน 175 คน (ร้อยละ 62.05) ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.22 จ  านวนความถ่ีปัญหาการใชอิ้นเทอร์เน็ตในองคก์ร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

N=282 

ปัญหาการใช้อนิเทอร์เน็ตในองค์กร 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมพื้นท่ีปฏิบติังาน 86 30.49 
ความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอต่อการใชง้าน 205 72.69 
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 122 43.26 

 

จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 205 คน (ร้อยละ 72.69) ใหข้อ้มูลวา่ปัญหา
ท่ีพบมากในการใช้อินเทอร์เน็ตขององค์กรคือ ความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 
รองลงมาคือสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร จ านวน 122 คน (ร้อยละ 43.26) และสัญญาณอินเทอร์เน็ต
ไม่ครอบคลุมพื้นท่ีปฏิบติังาน จ านวน 86 คน (ร้อยละ 30.49) 
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ตอนที ่ 4 ปัจจัยด้านองค์ประกอบของเว็บไซต์ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
ตารางที ่4.23 ดา้นการออกแบบเวบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 2 

การออกแบบเวบ็ไซต์
ส านักงานเขตฯ 

ระดับการประเมิน 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด X  S.D. ระดับ 

1. ท่านสามารถเขา้ถึงและ
สืบคน้ขอ้มูลในเวบ็ไซต์
โดยไม่ตอ้งลงโปรแกรม
เพิ่ม 

15 
(5.45) 

4 
(1.45) 

81 
(29.45) 

147 
(53.45) 

28 
(10.18) 

3.62 0.893 มาก 

2. ขนาดของตวัอกัษร
ชดัเจน  อ่านง่าย 

0 
(0.00) 

17 
(6.18) 

57 
(20.73) 

171 
(62.18) 

30 
(10.91) 

3.78 0.720 มาก 

3. ภาพประกอบใน
เวบ็ไซต ์
ตรงกบัเน้ือหา 

0 
(0.00) 

16 
(5.82) 

92 
(33.45) 

143 
(52.00) 

24 
(8.73) 

3.64 0.727 มาก 

4. ใชภ้าพหรือสัญลกัษณ์
มาช่วยใหก้ารคน้หาขอ้มูล
ไดง่้ายข้ึน 

0 
(0.00) 

22 
(8.00) 

94 
(34.18) 

135 
(49.09) 

24 
(8.73) 

3.59 0.753 มาก 

5. เวบ็ไซตใ์ชโ้ทนสีได้
เหมาะสม 

0 
(0.00) 

14 
(5.09) 

63 
(22.91) 

167 
(60.73) 

31 
(11.27) 

3.77 0.713 มาก 

6. รูปแบบเวบ็ไซตไ์ม่
ซบัซอ้น  ใชง้านไดส้ะดวก 

0 
(0.00) 

17 
(6.18) 

57 
(20.73) 

173 
(62.91) 

28 
(10.18) 

3.78 0.711 มาก 

รวม      3.69 0.752 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.23 พบว่าปัจจัยด้านการออกแบบเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.69) โดยมีรายการท่ีมีค่าระดบัมาก 3 
อนัดับแรก  คือ ขนาดของตวัอักษรชัดเจน  อ่านง่าย ซ่ึงมีค่าในระดับมากเท่ากับรายการรูปแบบ
เวบ็ไซตไ์ม่ซบัซอ้น ใชง้านไดส้ะดวก ( X =3.78) และเวบ็ไซตใ์ชโ้ทนสีไดเ้หมาะสม ( X =3.77)  
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ตารางที ่4.24  ดา้นเน้ือหาภายในของเวบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 2 

เนือ้หาภายในเวบ็ไซต์
ส านักงานเขตฯ 

ระดับการประเมิน 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด X  S.D. ระดับ 

1. เน้ือหาภายใน
เวบ็ไซตมี์ประโยชน์ 
สอดคลอ้งกบัตอ้งการ
ของท่าน 

0 
(0.00) 

1 
(0.36) 

39 
(14.18) 

204 
(74.18) 

31 
(11.3) 

3.96 0.518 มาก 

2. สารสนเทศท่ี
น าเสนอในเวบ็ไซต์
ชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

74 
(26.91) 

179 
(65.09) 

22 
(8.00) 

3.80 0.560 มาก 

3. การจดัเน้ือหา
ภายในเวบ็ไซต์
เหมาะสม อ่านง่าย 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

75 
(27.4) 

178 
(64.73) 

22 
(8.00) 

3.80 0.562 มาก 

4. ขอ้มูลท่ีน าเสนอ
เป็นสาระส าคญั และ
กระชบั 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

57 
(20.73) 

194 
(70.55) 

24 
(8.73) 

3.88 0.530 มาก 

5. เน้ือหาในเวบ็ไซต์
ถูกตอ้ง ครบถว้น และ
ทนัสมยั 

0 
(0.00) 

15 
(5.45) 

41 
(14.91) 

171 
(62.18) 

48 
(17.45) 

3.91 0.728 มาก 

6. หวัขอ้ท่ีน าเสนอ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

46 
(17.0) 

211 
(76.6) 

18 
(6.4) 

3.89 0.472 มาก 

7. ขอ้มูลมีการจดั
ระเบียบเป็นหมวดหมู่ 
สามารถคน้หาไดง่้าย
และรวดเร็ว 

0 
(0.00) 

2 
(0.73) 

76 
(27.64) 

172 
(62.55) 

25 
(9.09) 

3.79 0.596 มาก 
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ตารางที ่4.24 ดา้นเน้ือหาภายในของเวบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 2 (ต่อ) 

เนือ้หาภายในเวบ็ไซต์
ส านักงานเขตฯ 

ระดับการประเมิน 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด X  S.D. ระดับ 

8. สามารถตรวจสอบ
ท่ีมาของขอ้มูลและผู ้
น าเสนอขอ้มูล 
ในเวบ็ไซตไ์ด ้

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

59 
(21.45) 

168 
(61.09) 

48 
(17.45) 

3.96 0.627 มาก 

9. สามารถติดต่อกบั
ผูรั้บผดิชอบเวบ็ไซต์
ได ้ผา่นช่องทางอีเมล 
โทรศพัท ์หรือ
ช่องทางอ่ืนๆ ไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

1 
(0.36) 

3 
(1.09) 

99 
(36.00) 

153 
(55.64) 

19 
(6.91) 

3.68 0.634 มาก 

รวม      3.88 0.580 มาก 

 จากตารางท่ี 4.24 พบว่าปัจจยัด้านเน้ือหาภายในของเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.88) โดยมีรายการท่ีมีค่าระดบัมาก 3 
อนัดบัแรก คือ ผูใ้ช้สามารถตรวจสอบท่ีมาของขอ้มูลซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบัรายการผูน้ าเสนอขอ้มูลใน
เวบ็ไซต(์ X =3.96)  และเน้ือหาในเวบ็ไซตถู์กตอ้ง ครบถว้น ทนัสมยั ( X =3.91) และหวัขอ้ท่ีน าเสนอ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหา ( X =3.89)  
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ตารางที ่4.25 ดา้นประสิทธิภาพของเวบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 2 

ประสิทธิภาพของ
เวบ็ไซต์ส านักงานเขตฯ 

ระดับการประเมิน 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด X  S.D. ระดับ 

1. เวบ็ไซตส์ านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพนูเขต 
2 สามารถเป็นศูนยก์ลาง
ประสานงาน 
แลกเปล่ียนเอกสารและ
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

53 
(19.27) 

151 
(54.91) 

71 
(25.82) 

4.06 0.671 มาก 

2. เวบ็ไซตส์ านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพนูเขต 
2 สามารถสร้างความ
เขา้ใจอนัดีระหวา่ง
ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ล าพนู เขต 2 และ
สถานศึกษาในเครือข่าย 

0 
(0.0) 

1 
(0.36) 

44 
(16.00) 

155 
(56.36) 

75 
(27.27) 

4.10 0.661 มาก 

3. สามารถใชเ้วบ็ไซต์
ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ล าพนูเขต 2 ในการ
ติดต่อส่ือสารระหวา่ง
กนัภายในองคก์รได้
อยา่งสะดวกและ
รวดเร็ว 

0 
(0.00) 

3 
(1.09) 

53 
(19.27) 

163 
(59.27) 

56 
(20.36) 

3.98 0.661 มาก 
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ตารางที ่4.25 ดา้นประสิทธิภาพของเวบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 2 (ต่อ) 

ประสิทธิภาพของ
เวบ็ไซต์ส านักงานเขตฯ 

ระดับการประเมิน 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด X  S.D. ระดับ 

4. สามารถใชเ้วบ็ไซต์
ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
ล าพนู เขต 2 เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บ
ขอ้มูลและแบ่งปัน
ความรู้ในองคก์ร 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

52 
(19.27) 

159 
(54.91) 

64 
(25.82) 

4.04 0.649 มาก 

5. เวบ็ไซตส์ านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพนู เขต 
2 จ าเป็นต่อการพฒันา
งานท่ีรับผดิชอบใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

0 
(0.00) 

1 
(0.36) 

58 
(21.09) 

147 
(53.45) 

69 
(25.09) 

4.03 0.692 มาก 

6. สารสนเทศใน
เวบ็ไซตส์ านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพนู เขต 
2 มีประโยชน์ต่อการ
วางแผนและปฏิบติังาน
ประจ า 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

52 
(18.91) 

168 
(61.09) 

55 
(20.00) 

4.01 0.622 มาก 
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ตารางที่ 4.25 ดา้นประสิทธิภาพของเวบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 2 (ต่อ) 

ประสิทธิภาพของ
เวบ็ไซต์ส านักงานเขตฯ 

ระดับการประเมิน 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด X  S.D. ระดับ 

7. เวบ็ไซตส์ านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพนู เขต 
2ช่วยลดเวลาและ
ค่าใชจ่้ายในการท างาน
ของบุคลากรในองคก์ร 

0 
(0.00) 

1 
(0.36) 

55 
(20.00) 

165 
(60.00) 

54 
(19.64) 

3.99 0.642 มาก 

รวม      4.03 0.685 มาก 

 จากตารางท่ี 4.25 พบว่าปัจจยัด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 4.03) โดยมีรายการท่ีมีค่าระดบัมาก 3 
อนัดบัแรก คือ เว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 2 สามารถสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 และสถานศึกษาใน
เครือข่าย ( X = 4.10) เว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 2 สามารถเป็น
ศูนยก์ลางประสานงาน แลกเปล่ียนเอกสารและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ( X = 4.06) และสามารถใช้
เว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลและ
แบ่งปันความรู้ในองคก์ร ( X = 4.04)  
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ตารางที่ 4.26 ปัจจยัดา้นองค์ประกอบของเวบ็ไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน 
เขต 2 

ปัจจัยด้านองค์ประกอบของเวบ็ไซต์ส านักงานเขตฯ 
ระดับการประเมิน 

X  S.D. ระดับ 
1. ปัจจยัดา้นการออกแบบเวบ็ไซตส์ านกังานเขตฯ 3.69 0.752 มาก 
2. ปัจจยัดา้นเน้ือหาภายในเวบ็ไซตส์ านกังานเขตฯ 3.88 0.580 มาก 
3. ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพของเวบ็ไซตส์ านกังานเขตฯ 4.03 0.685 มาก 

รวม 3.86 2.017 มาก 
 

 ตารางท่ี 4.26 พบว่าปัจจยัดา้นองค์ประกอบของเว็บไซด์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ทั้ ง 3 ปัจจยัค่าเฉล่ียในระดบัมาก ( X = 3.86) โดยค่าเฉล่ียในระดบัมาก
อนัดบัแรกคือปัจจยัดา้นประสิทธิภาพของเวบ็ไซตส์ านกังานเขตฯ ( X = 4.03) รองลงมาคือปัจจยัดา้น
เน้ือหาภายในเวบ็ไซตส์ านกังานเขตฯ ( X = 3.88) และปัจจยัดา้นการออกแบบเวบ็ไซตส์ านักงานเขต
ฯ ( X = 3.69)  
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ส่วนที ่4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 
การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้เว็บไซต์ของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 โดยการใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูลศึกษาจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 282 คน มีรายละเอียดผลการศึกษา 2 ตอน ตามล าดบั ดงัน้ี 

ตอนท่ี  1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม 
ตอนท่ี  2 ขอ้มูลจากการสนทนากลุ่ม 

 
ตอนที ่ 1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
ตารางที ่4.27 ขอ้มูลทัว่ไปจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 4 33.33 
หญิง 8 66.67 

รวม 12 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.27 พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่จ านวน 8 คน (ร้อยละ 66.67)  เป็นเป็น
เพศหญิง และรองลงมาคือเพศชาย จ านวน 4 คน (ร้อยละ 33.33) 
 
ตารางที ่4.28 ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มจ าแนกตามอาย ุ

อายุ จ านวน ร้อยละ 

20-30 ปี 3 25.00 

31-40 ปี 7 58.34 
41-50 ปี 1 8.33 

มากกวา่ 50 ปี 1 8.33 

รวม 12 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.28 พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่จ านวน 7 คน (ร้อยละ 58.34) มีอายุอยู่
ระหวา่ง 31-40 ปี รองลงมาคือ 20-30 ปี จ  านวน 3 คน (ร้อยละ 25.00) อายุ 41-50 ปี จ  านวน 1 คน (ร้อย
ละ 8.33) และมากกวา่ 50 ปี จ  านวน 1 คน (ร้อยละ 8.33) 
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ตารางที ่4.29 ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 0 0.00 

ปริญญาตรี 8 66.67 
ปริญญาโท 4 33.33 

รวม 12 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.29 พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่มีจ านวน 8 คน (ร้อยละ 66.67)มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี รองลงมาคือ ระดบัปริญญาโท จ านวน 4 คน (ร้อยละ 33.33)  
 
ตารางที ่4.30 ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มจ าแนกตามต าแหน่ง 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 

ผูบ้ริหาร 1 8.34 

ขา้ราชการครู 7 58.34 

พนกังานราชการ 1 8.33 

ครูอตัราจา้ง 1 8.33 
เจา้หนา้ท่ีหรือบุคลากร  
ทางการศึกษา 

2 16.66 

รวม 12 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.30 พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่จ านวน 7 คน(ร้อยละ 58.34) มีต าแหน่ง
ขา้ราชการครู รองลงมาคือต าแหน่งเจา้หน้าท่ีหรือบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 19 คน (ร้อยละ 
16.66) ต าแหน่งผูบ้ริหาร จ านวน 1 คน (ร้อยละ 8.34) พนกังานราชการ จ านวน 1 คน (ร้อยละ 8.33) 
และต าแหน่งครูอตัราจา้ง จ  านวน 1 คน (ร้อยละ 8.33)  
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ตารางที ่4.31 ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มจ าแนกตามประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 
 

ประสบการณ์การท างานใน
ต าแหน่งปัจจุบัน 

จ านวน ร้อยละ 

3 เดือน - 1 ปี 0 0.00 

2 - 3 ปี 3 25.00 
4 – 5 ปี 4 33.34 

6 ปีข้ึนไป 5 41.66 

รวม 12 100.00 
 

จากตารางท่ี  4.31 พบว่าผู ้เข้าร่วมสนทนากลุ่มส่วนใหญ่จ านวน 5 คน (ร้อยละ 41.00)  
มีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบนัมากกว่า 6 ปีข้ึนไป รองลงมาคือ 4-5 ปี จ  านวน 4 คน 
(ร้อยละ 33.34) และ 2-3 ปี จ  านวน 3 คน (ร้อยละ 25.00) 
 
ตอนที ่ 2 ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม 
 1) ดา้นความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องการจดัท าเวบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 และประสบการณ์การใช้งาน จากการศึกษาพบวา่มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ใชง้าน
เป็นประจ า จ  านวน 11 คน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน อาทิ หนงัสือ
ราชการในระบบ E-office ข่าวสาร การจดักิจกรรมต่างๆ และขอ้มูลส่วนบุคคล การออกใบรับรอง
เงินเดือนในระบบ E-money ส่วนผูท่ี้ไม่เคยเขา้ใช้งาน จ านวน 1 คน เน่ืองจากใช้เวลาส่วนใหญ่สอน
หนงัสือและดูแลนักเรียน อีกทั้งมีเจา้หน้าท่ีธุรการเป็นผูป้ระสานงานดา้นข่าวสารจากส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จึงไม่มีความจ าเป็นตอ้งเขา้ใช้เวบ็ไซต์ แต่ในอนาคตหาก
เวบ็ไซตมี์ขอ้มูลท่ีน่าสนใจก็จะเขา้ใชง้าน 
 2) ด้านปัญหาท่ีเกิดจากการใช้งานและความคิดเห็นท่ีมีต่อเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  กลุ่มตัวอย่างให้ข้อคิดเห็นว่าเว็บไซต์มีการออกแบบอย่าง
เหมาะสม ทนัสมยั หน้าเวบ็เขา้ใช้ไดร้วดเร็ว แต่ยงัประสบปัญหาด้านการใช้งาน ไดแ้ก่ ไม่สามารถ
เช่ือมต่อกบัระบบ มีไวรัสและระบบไม่มีความปลอดภยั สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร และเน้ือหา
บนเวบ็ไซตข์องแต่ละฝ่ายงานไม่เป็นปัจจุบนั 
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 ทั้งน้ีผูศึ้กษาได้สรุปประเด็นปัญหา โดยให้ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มจดัล าดบัของปัญหาท่ีควร
ไดรั้บการแกไ้ข พบวา่ล าดบัแรกคือการป้องกนัไม่ให้เวบ็ไซตติ์ดไวรัสหรือมีการเจาะระบบ รองลงมา
คือไม่สามารถเขา้เวบ็หลกัหนา้แรก ปัญหาดา้นการเช่ือมต่อ ขอ้มูลยงัไม่เป็นปัจจุบนั  ไม่มีช่องทางใน
การประมวลและแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งครูผูส้อน และเขา้เว็บไซต์ไดช้า้อนัเกิดจากความเร็วของ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอ 
 3) ดา้นความตอ้งการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเวบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2  ผูศึ้กษาพบว่าผูบ้ริหารต้องการให้เว็บไซต์เป็นศูนย์กลางในการติดต่อ
ข่าวสารแบบสองทาง (Two way communication) มีช่องทางใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการใชง้าน กลุ่ม
ขา้ราชการครูตอ้งการให้มีการแบ่งปันขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาวิชาชีพครู รวมทั้งขอ้มูล
เก่ียวกับนวตักรรม เทคนิคการสอน จิตวิทยาการเข้าถึงพฤติกรรมนักเรียน งานวิจยั รวมทั้ งการ
ปรับปรุงขอ้มูลให้ทนัสมยั เพื่อให้ครูผูส้อนสามารถน าขอ้มูลเว็บไซต์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพนู เขต 2 ไปพฒันาการท างานได ้ 
  4) ด้านปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้เว็บไซต์ของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จากการสนทนากลุ่มพบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 12 คน เห็นดว้ยกบัปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการใชเ้วบ็ไซตส์ านกังานเขตฯ ท่ีผูศึ้กษาน าเสนอทุกปัจจยัโดย ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นเน้ือหา
มากท่ีสุด เน่ืองจากการเขา้เวบ็ไซตแ์ต่ละคร้ังกลุ่มตวัอยา่งมีความคาดหวงัถึงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ มี
ความถูกตอ้ง สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง รองลงมาคือปัจจยัดา้นประสิทธิภาพของเวบ็ไซตท่ี์สามารถใช้
แบ่งปันความรู้ภายในองคก์ร ปัจจยัดา้นการออกแบบ และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รโดย
ใหเ้หตุผลวา่หากสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รเช่นสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใชง้านไดห้รือไม่มี
ความเสถียร ก็จะส่งผลต่อปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชง้านของกลุ่มตวัอยา่งตามล าดบั 
 


