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บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้เว็บไซต์ของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้เวบ็ไซต์ของบุคลากรใน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ผูศึ้กษาใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ โดยน า
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดขอบเขตการศึกษา สร้าง
แบบสอบถามเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคน้ควา้ พร้อมทั้งเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 26 คน ขา้ราชการครู จ านวน 204 คน 
ครูอตัราจา้ง จ านวน 27 คน พนกังานราชการ จ านวน 6 คน และบุคลากรในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 2 จ านวน 19 คน รวม 282 คน และด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
การค านวณทางสถิติ ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
นอกจากนั้นผูศึ้กษาไดร้วบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งของการสนทนากลุ่มจ านวน 12 คน 
ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดส้รุปผลการศึกษา อภิปรายผล และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ผูศึ้กษาได้รวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 282 คน และข้อมูลการ
สนทนากลุ่มกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 12 คน  ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษา ดงัน้ี 

 
5.1.1  ผลการศึกษาจากแบบสอบถาม 

 ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.41 เป็นเป็นเพศหญิง และรองลงมา ร้อยละ 

37.58 เป็นเพศชาย ส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.49 กลุ่มตวัอยา่งมีอายุมากกวา่ 50 ปี ร้อยละ 60.99 มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 72.34 ของกลุ่มตวัอย่างเป็นขา้ราชการครู และร้อยละ 68.43 มีประสบการณ์
การท างานในต าแหน่งปัจจุบนัมากกวา่ 6 ปีข้ึนไป  
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ตอนที ่2 ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้อนิเทอร์เน็ต 

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.30 มีประสบการณ์ในการใช้อินเทอร์เน็ต
มากกว่า 6 ปีข้ึนไป ร้อยละ 59.92 ใช้อินเทอร์เน็ตทุกวนั มีจ านวนร้อยละ 68.43 ใช้บริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตท่ีท างาน จ านวนร้อยละ 79.07 ใชป้ระโยชน์จากอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาขอ้มูลต่างๆ และ
ร้อยละ 97.51 เคยใช้บริการเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 
(www.lp2.go.th)  

ผูต้อบแบบสอบถามใชป้ระโยชน์จากเวบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ล าพูน เขต 2 ในดา้นการให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์หรือเก่ียวขอ้งกบังานมากท่ีสุด ร้อยละ 83.68 เขา้ใช้
งานเวบ็ไซต์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ทุกวนั ร้อยละ 61.09 ใชเ้วลาใน
การเข้าเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ในแต่ละคร้ัง 30 นาที-1 
ชัว่โมง ร้อยละ 72.36 ช่วงเวลาท่ีเขา้ใชง้านเวบ็ไซต์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน
เขต 2 มากท่ีสุดคือ ช่วงเวลา 13.01-16.30 น. ร้อยละ 34.54 ส่วนร้อยละ 87.27 เลือกใช้ข้อมูลจาก
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 2 บ่อยคร้ังท่ีสุด  โดยวธีิคน้หาขอ้มูลจากเวบ็ไซต์
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  ร้อยละ 71.42 ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่
เคยเขา้ใช้งานเวบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 เพราะไม่จ  าเป็นตอ้งใช้
ขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ของส านกังานเขตฯ และในจ านวนน้ีคาดว่าในอนาคตยงัไม่แน่ใจว่าจะเขา้ใช้งาน
เวบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 2 หรือไม่ 
 

ตอนที ่3 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร  
 ผูต้อบแบบสอบถาม ร้อยละ 80.49 ให้ข้อมูลว่าภายในองค์กรมีจ านวนคอมพิวเตอร์
เพียงพอต่อการใชง้านของบุคลากร ร้อยละ 90.07 เห็นวา่คอมพิวเตอร์ในองค์กรอยูใ่นสภาพพร้อมใช้
งาน โดยร้อยละ 82.62 ให้ขอ้คิดเห็นวา่องคก์รให้การสนบัสนุนการท างานผา่นเครือข่ายเวบ็ไซต ์ทั้งน้ี
ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 97.51 ใหข้อ้มูลวา่องคก์รสนบัสนุนการใชอิ้นเทอร์เน็ตในดา้นจดัการเรียน
การสอนมากท่ีสุด  และร้อยละ 72.69 ให้ขอ้มูลว่าปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตในองค์กรท่ีพบมากคือ 
ความเร็วอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอต่อการใชง้าน 
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 ตอนที่ 4 ปัจจัยด้านองค์ประกอบของเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ล าพูนเขต 2  

ในการประเมินปัจจยัด้านองค์ประกอบของเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 เม่ือพิจารณาองคป์ระกอบในแต่ละดา้น  สรุปวา่ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบทั้ง 
3 ปัจจยั  มีผลการประเมินในระดบัมาก  โดยปรากฏค่าเฉล่ียรวมของปัจจยัด้านประสิทธิภาพของ
เวบ็ไซต ์ ปัจจยัดา้นเน้ือหา  และปัจจยัดา้นการออกแบบเวบ็ไซต ์ท่ี 4.03  3.85  และ 3.69  ตามล าดบั 

 
5.1.2  ผลการศึกษาจากการสนทนากลุ่ม 

 ด้านประสบการณ์การใช้งาน และความเข้าใจเก่ียวกับวตัถุประสงค์ของการจดัท า
เว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ของกลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้ใช้งานเป็น
ประจ าจ านวน 11 คน จากการศึกษาพบว่า ในส่วนของผูบ้ริหารเขา้ใช้บริการเวบ็ไซต์ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 เพื่อสืบคน้เอกสาร ข่าวสาร การจดักิจกรรมต่างๆ รวมถึง
หนงัสือราชการท่ีทางส านกังานเขตฯ ส่งให้โรงเรียนด าเนินการ ในส่วนของขา้ราชการครู ส่วนใหญ่
เขา้เวบ็ไซต์เพื่อดูฐานเงินเดือนในระบบ E-money และพิมพใ์บรับรองเงินเดือน ดา้นเจา้หน้าท่ีสังกดั
ส านกังานเขตฯ นั้นส่วนใหญ่จะตอ้งเขา้ใชเ้วบ็ไซตส์ านกังานเขตฯ เป็นประจ าทุกวนั เพราะตอ้งดาวน์
โหลดหนงัสือราชการท่ีทางส านกังานเขตฯ ส่งมาถึงโรงเรียน ทางระบบ E-office และในส่วนของครู
อตัราจา้งจ านวน 1 คนไม่เคยเขา้ใชบ้ริการเวบ็ไซต์เน่ืองจากงานหลกัเป็นการสอนหนงัสือ ซ่ึงบางคร้ัง
มีหนงัสือราชการส่งมาขอขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานท่ีท า ก็จะมีเจา้หน้าท่ีธุรการเป็นผูป้ระสานงานให ้
จึงไม่มีความจ าเป็นตอ้งเขา้เวบ็ไซต ์แต่จะเขา้ใชง้านในอนาคตหากเวบ็ไซตมี์ขอ้มูลท่ีน่าสนใจ 
 ด้านปัญหาท่ีเกิดจากการใช้งานและความคิดเห็นท่ีมีต่อเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ของกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้เวบ็ไซต์จ  านวน 11 คนนั้น ผูศึ้กษาพบว่า
ปัญหาท่ีผูบ้ริหารประสบ คือ ความเร็วของสัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนชา้จึงตอ้งใชเ้วลามากใน
การโหลดขอ้มูล ท าใหไ้ม่สามารถคน้หาขอ้มูลในเวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งทนัท่วงที โดยเฉพาะสายงานบริหาร
ไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมีการรับ-ส่งหนงัสือราชการตลอดเวลา ส่งผลให้การท างาน
ล่าชา้ ในส่วนขา้ราชการครูพบปัญหาในดา้นของเน้ือหาเวบ็ไซต ์กล่าวคือส่วนใหญ่มีความเคล่ือนไหว
เพียงหนา้แรก ส่วนขอ้มูลของแต่ละฝ่ายงานยงัไม่เป็นปัจจุบนั ขอ้มูลบางเร่ืองยงัเป็นของปีก่อนๆ และ
ขาดการน าเสนอข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกบัวิชาชีพครู ทั้ งเทคนิคการสอน นวตักรรมเก่ียวกบัการสอนและ
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แลกเปล่ียนความรู้ระหว่างเพื่อนครู ในส่วนของเจา้หน้าท่ีส านักงานเขตฯ นั้นปัญหาท่ีพบคือ ในบาง
จุดเช่ือมต่อ (ลิงค)์ ไม่สามารถเขา้ดูรายละเอียดได ้ 
 ด้านความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2  ผูศึ้กษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างในต าแหน่งผูบ้ริหาร และพนักงาน
ราชการต้องการให้ เว็บไซต์ เป็นศูนย์กลางในการติดต่อข่ าวสารแบบสองทาง (Two way -
communication) มีช่องทางให้นกัเรียนมีส่วนร่วมในการใช้งาน และกลุ่มขา้ราชการครู ตอ้งการให้มี
การแบ่งปันขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาวิชาชีพครู ทั้ งนวตักรรม เทคนิคการสอน การใช้
จิตวิทยาในการเขา้ถึงพฤติกรรมของนักเรียน มีงานวิจยัท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัการสอนทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยควรปรับปรุงขอ้มูลอยา่งสม ่าเสมอไม่ใหล้า้หลงั 
 ดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชเ้วบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 
2 ผูศึ้กษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นเน้ือหามากท่ีสุด เน่ืองจากการเขา้เวบ็ไซตแ์ต่
ละคร้ังกลุ่มตวัอยา่งมีความคาดหวงัถึงขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ มีความถูกตอ้ง สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 
รองลงมาคือปัจจยัดา้นประสิทธิภาพของเวบ็ไซตท่ี์สามารถใชแ้บ่งปันความรู้ภายในองคก์ร และปัจจยั
ดา้นสภาพแวดล้อมภายในองค์กรโดยให้เหตุผลว่าหากสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้
หรือไม่มีความเสถียร ก็จะส่งผลต่อพฤติกรรมการใชง้านของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้เว็บไซต์ของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ผูศึ้กษาได้รวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามจากการสุ่มกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 
282 คน และการสนทนากลุ่มกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 12 คน  สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี  

จากการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างดงักล่าว พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 6 ปีข้ึนไป มีการใช้อินเทอร์เน็ตทุกวนั และมีเพียง 7 คน ท่ี
ไม่เคยเขา้ใชบ้ริการของเวบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนู เขต 2 แต่มีความเห็น
วา่จะทดลองใช้ในอนาคต จะเห็นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้อินเตอร์เน็ต 
และมีการใชอ้ยูเ่ป็นประจ า ซ่ึงในส่วนนอ้ยท่ีไม่ไดใ้ชง้านเน่ืองจากภาระหนา้ท่ีงานท่ีตอ้งรับผดิชอบไม่
เก่ียวขอ้งกบัการใชง้านอินเทอร์เน็ต สอดคลอ้งกบัผลการสนทนากลุ่มท่ีพบวา่  เหตุผลของผูท่ี้ไม่เคย
เขา้ใช้งานเน่ืองจากใช้เวลาส่วนใหญ่สอนหนังสือและดูแลนักเรียน อีกทั้งมีเจา้หน้าท่ีธุรการเป็นผู ้
ประสานงานด้านข่าวสารจากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จึงไม่มีความ
จ าเป็นตอ้งเขา้ใชเ้วบ็ไซต์  ต่ในอนาคตหากเวบ็ไซตมี์ขอ้มูลท่ีน่าสนใจก็จะเขา้ใชง้าน  งสอดคลอ้งกบั
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การศึกษาของ  สมทรง งามวงษ์ (2550) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการเปิดรับ ความสนใจ และความ
พึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของส านักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ส านักงาน
กระทรวงศึกษาธิการ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่เคยใชบ้ริการเวบ็ไซต ์www.bic.moe.go.th มีความสนใจ
จะเขา้ใช้ในอนาคต นอกจากน้ียงัพบว่าส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในการคน้หาขอ้มูล
ต่างๆ เพื่อใชใ้นการท างาน รองลงมาคือติดตามข่าวสารเพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับการท างานของตน
เช่นกนั ส่ิงท่ีปรากฏน้ีเป็นไปในแนวเดียวกบัผลจากการศึกษากลุ่มตวัอย่างท่ีเขา้ใช้บริการเว็บไซต์
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 มีความเห็นว่าได้รับขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
หรือเก่ียวขอ้งกบังานของตน และยงัเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอก
องคก์ร รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการท างานใหม้ากยิง่ข้ึน  

นอกจากนั้นผูศึ้กษายงัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 2 มากกวา่การเขา้พบเจา้หน้าท่ีฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลท่ี
ต้องการด้วยตนเอง หรือโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าท่ี  และสอบถามข้อมูลจากผูร่้วมงานเพราะมี
ความเห็นวา่การสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซตข์องส านกังานเขตฯเป็นช่องทางท่ีง่าย สะดวกและไดข้อ้มูล
ท่ีค่อนขา้งจะถูกตอ้งแม่นย  ามากกวา่การสอบถามจากเจา้หนา้ท่ี หรือเพื่อนร่วมงาน ขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก
การศึกษาคร้ังน้ี (2557) แตกต่างจากขอ้มูลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์นายนรวิชญ์ เหล่าวีระชัย (การ
ส่ือสารส่วนบุคคล, 13 กรกฎาคม 2555) กล่าวคือแมว้า่จะมีเวบ็ไซต์ส านกังานเขตฯ แลว้ แต่บุคลากร
ในสังกดัยงัโทรศพัทส์อบถามขอ้มูลอยู่เสมอ จึงอาจสรุปไดว้า่มีการน าเสนอขอ้มูลบนเว็บไซต์ท่ีเป็น
โยชน์ต่อการท างานครบถว้นมากข้ึนส่งผลให้บุคลากรสืบคน้ขอ้มูลจากเวบ็ไซต์เพื่อน าไปใช้ในการ
ปฏิบติังานมากข้ึนดว้ย 

จากการศึกษายงัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เขา้ใช้งานเวบ็ไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ทุกวนั และใช้เวลาในการเข้าเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 ในแต่ละคร้ัง 30 นาที-1 ชั่วโมง ช่วงเวลาท่ีเขา้ใช้งานเว็บไซต์
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 มากท่ีสุดคือ ช่วงเวลา 13.01 น.-16.30 น. จะ
เห็นได้ว่า กลุ่มตวัอย่างค่อนขา้งให้ความสนใจ และให้ความส าคญักบัเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกาล าพูน เขต 2 มากพอสมควร จากลกัษณะการใชง้านท่ีค่อนขา้งบ่อยและเป็นส่วน
หน่ึงในชีวิตประจ าวนั จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีขอ้มูลต่างๆ บนเวบ็ไซต์จะตอ้งทนัสมยัและมีการปรับปรุง
อยูต่ลอดเวลา ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษาของ สมทรง งามวงษ์ (2550) ท่ีพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเคยใช้
บริการเว็บไซต์เขา้ใช้อาทิตยล์ะคร้ัง แต่ละคร้ังใช้ระยะเวลาระหว่างคร่ึงชั่วโมงถึงหน่ึงชั่วโมง โดย
ต้องการให้ เว็บไซต์น าเสนอเน้ือหาด้านข่าวสาร ความก้าวหน้าด้านการศึกษา ข้อมูลเก่ียวกับ
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ทุนการศึกษาต่างประเทศ และบทความทางการศึกษา ตามล าดบั ในส่วนความพึงพอใจต่อเน้ือหา
สาระท่ีน าเสนอในเว็บไซต์ด้านข่าวสารพบว่าอยู่ในระดับมาก รองลงมาเป็นการน าเสนอเร่ือง
ทุนการศึกษา และการเรียนภาษาองักฤษผา่นเวบ็ไซต ์ 

ในปัจจุบนัหน่วยงานของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 จะมีจ านวน
เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการให้บริการบุคลากรอย่างครอบคลุม มีการตรวจสภาพของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ อีกทั้งองค์กรส่วนใหญ่ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฯ 
สนับสนุนให้บุคลากรปฏิบติังานผ่านระบบเวบ็ไซต์อีกด้วย ท าให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นส่วน
หน่ึงของการท างานประจ า ในดา้นจดัการเรียนการสอน ดา้นการคน้ควา้ขอ้มูลประกอบการท างาน 
สืบคน้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์หรือเก่ียวขอ้งกบังาน อีกทั้งยงัช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการติดต่อและ
การปฏิบติังานด้วย สอดคล้องกบังานคน้ควา้ของ พงษ์นรินทร์ อาธิบุตร (2550) ซ่ีงได้ท าการศึกษา
เร่ือง การใช้เวบ็ไซต์เพื่อการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ท่ีพบวา่กลุ่มตวัอยา่งใชเ้วบ็ไซตเ์พื่อการบริหารของสถานศึกษาในระดบั
ดีมาก โดยมีการใชเ้วบ็ไซตใ์นดา้นการบริหารทัว่ไปมากท่ีสุด 

ดา้นปัญหาการใชเ้วบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 2 พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ประสบปัญหาเร่ืองความเร็วอินเทอร์เน็ตท่ีไม่เพียงพอต่อการใชง้านเป็นอนัดบั
แรกท าให้การสืบคน้ขอ้มูลได้ล่าช้า ปัญหาท่ีพบอีกประการหน่ึงคือสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 
ประกอบกบัในบางพื้นท่ีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลุมพื้นท่ีปฏิบติังานท าให้ไม่สามารถเข้า
สืบคน้ขอ้มูลหรือติดตามข่าวสารไดท้นัต่อเหตุการณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มท่ี
กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นว่าประสบปัญหาดา้นการใช้งานและการเช่ือมต่อเวบ็ไซต์มีไวรัส โดนเจาะ
ระบบและสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร  จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าปัญหาด้านความล่าช้าของ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาหลกัของผูใ้ชง้านเวบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ล าพูนเขต 2 ปัญหาท่ีเกิดขั้นทั้งหมดตอ้งเร่งแกไ้ข และเป็นปัญหาท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พงษ์
นรินทร์ อาธิบุตร (2550) ซ่ึงสรุปปัญหาด้านการสนับสนุนงบประมาณการดูแลรักษาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ส่งผลให้มีการเขา้ใชเ้วบ็ไซตอ์ยา่งจ ากดั อีกทั้งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สมทรง งาม
วงษ์ (2550) กล่าวคือกลุ่มตวัอยา่งไดเ้สนอแนะปัญหาดา้นการโหลดขอ้มูลท่ีมีความล่าชา้ ไม่สามารถ
เขา้ใชไ้ดบ้างช่วงเวลา และไดเ้สนอแนะให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานของเวบ็ไซตใ์ห้
เร็วข้ึนรวมทั้งควรปรับปรุงขอ้มูลให้มีความทนัสมยั นอกจากน้ีผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มยงัเสนอแนะให้
เวบ็ไซตมี์การป้องกนัไวรัสทางอินเทอร์เน็ตการเจาะเขา้ระบบ และการแกไ้ขปัญหาดา้นการเช่ือมต่อ  
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เม่ือพิจารณาปัจจัยด้านการออกแบบเว็บไซต์ส านักงานเขตฯ  พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม
ประเมินผลในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.69) โดยผลจากการสนทนากลุ่มพบวา่กลุ่มตวัอยา่ง
เห็นว่าปัจจยัน้ีมีผลต่อการเขา้เว็บไซต์ในระดับมากเช่นกนัโดยให้ความส าคญัเป็นล าดบัท่ี 3 ในเร่ือง
ปัจจยัด้านองค์ประกอบของเว็บไซต์มีความเห็นเพิ่มเติมว่าเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพูนเขต 2 มีการออกแบบอยา่งเหมาะสม ทนัสมยั  หนา้เวบ็เขา้ใชไ้ดร้วดเร็ว สอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลของพงศศ์กัด์ิ ไชยทิพย ์(2546) และการศึกษาของเอ้ือกานต์ ตั้งประสพทรัพย ์(2548) สารภี 
วินิจสิริ (2549) และรุ่งรัตน์ เครืออ่อน (2552) ท่ีสรุปไดว้่าการออกแบบเวบ็ไซต์ท่ีใช้โทนสีเหมาะสม  
ขนาดตวัอกัษรชดัเจน อ่านง่าย และรูปแบบเวบ็ไซตไ์ม่ซับซ้อน มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความพึงพอใจ
ของผูเ้ขา้ใชเ้วบ็ไซต ์  

ส าหรับข้อมูลจากแบบสอบถามสรุปว่าผลการประเมินปัจจัยด้านเน้ือหาภายในเว็บไซต์
ส านกังานเขตฯ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 3.88) ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัทั้งจากการ
สนทนากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคญักับปัจจยัน้ีมากท่ีสุด เน่ืองจากเน้ือหาภายในเว็บไซต์มี
ประโยชน์ ตรงกบัความตอ้งการ เขา้ใจง่าย กระชบั ถูกตอ้ง ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั การจดัเน้ือหา
ภายในเวบ็ไซต์เหมาะสม ขอ้มูลมีการจดัระเบียบเป็นหมวดหมู่ สามารถคน้หาไดง่้ายและรวดเร็ว อีก
ทั้งยงัสามารถติดต่อกบัผูรั้บผิดชอบเวบ็ไซต์ได้ ผ่านช่องทางอีเมล โทรศพัท์ หรือช่องทางอ่ืนๆ ได้
อย่างรวดเร็ว ในเวลาท่ีเกิดขอ้สงสัยหรืออยากสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของ สิริกาญจน์ สุขผล (2552) ท่ีกลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญักบัสารสนเทศท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต ์
กล่าวคือ สารสนเทศตอ้งมีความถูกตอ้ง มีความน่าเช่ือถือและเป็นปัจจุบนั นอกจากนั้นกลุ่มตวัอยา่ง
ของการสนทนากลุ่มยงัให้ขอ้เสนอแนะวา่เน้ือหาบนเวบ็ไซต์ของแต่ละฝ่ายงานยงัไม่เป็นปัจจุบนั จึง
ควรปรับปรุงเน้ือหาใหท้นัการณ์เสมอซ่ึงจะท าใหผู้เ้ขา้ใชเ้วบ็ไซตไ์ดรั้บประโยชน์มากยิง่ข้ึน 

ผลการประเมินจากปัจจยัด้านประสิทธิภาพของเว็บไซต์ส านักงานเขตฯ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉล่ีย 4.08) เช่นเดียวกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างของการสนทนากลุ่มซ่ึงให้
ความส าคญักบัปัจจยัน้ีเป็นล าดบัท่ี 2 ในปัจจยัดา้นองค์ประกอบของเวบ็ไซต์ เน่ืองจากผูใ้ช้งานส่วน
ใหญ่มีความเห็นว่าเว็บไซต์ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 2 สามารถเป็น
ศูนยก์ลางประสานงาน แลกเปล่ียนเอกสารและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร สามารถสร้างความเขา้ใจอนัดี
ระหวา่งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 และสถานศึกษาในเครือข่าย ช่วยให้
การติดต่อส่ือสารระหว่างกนัภายในองค์กรไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว และยงัเป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บขอ้มูลและแบ่งปันความรู้ในองคก์ร ส่งผลให้สามารถช่วยลดเวลาและค่าใชจ่้ายในการท างานของ
บุคลากรในองคก์ร ซ่ึงผลการประเมินน้ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การจดัท าเวบ็ไซต์ส านกังานเขตฯ 
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ท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพนู เขต 2  

การค้นควา้ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้เว็บไซต์ของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกาล าพูนเขต 2 ผูศึ้กษาได้รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามและการสนทนา
กลุ่ม สรุปว่าข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเป็นในแนวทางเดียวกบัขอ้มูลจากแบบสอบถาม กล่าวคือ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชเ้วบ็ไซตส์ านกังานเขตฯ เป็นไปตามล าดบัดงัน้ี คือ ปัจจยัดา้นองคป์ระกอบของ
เวบ็ไซต์ (การออกแบบ เน้ือหา และประสิทธิภาพของเวบ็ไซต์) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม (สัญญาณ
อินเทอร์เน็ต ความพร้อมของอุปกรณ์ ฯลฯ) และปัจจยัดา้นพฤติกรรม อยา่งไรก็ตามผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มมีขอ้แตกต่างในการจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัดา้นองคป์ระกอบ
ของเวบ็ไซต์ นั่นคือกลุ่มตวัอย่างของการสนทนากลุ่มให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นเน้ือหาเป็นล าดบั
แรก ประสิทธิภาพและการออกแบบเวบ็ไซตเ์ป็นอนัดบัรองตามล าดบั ส่วนผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม ปรากฏผลการใหค้วามส าคญักบัประสิทธิภาพ เน้ือหา และการออกแบบท่ีค่าเฉล่ีย 4.03 
3.88 และ 3.69 ตามล าดบั 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้เว็บไซต์ของบุคลากรส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพนู เขต 2 ผูศึ้กษาพบขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม ดงัน้ี 

 
5.3.1  ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

จากการศึกษาในคร้ังน้ี กลุ่มตวัอย่างมีขอ้เสนอแนะเพื่อให้ผูบ้ริหารส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 และผูท่ี้เก่ียวขอ้งน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณาก าหนด
ยทุธศาสตร์การปรับปรุงพฒันาเวบ็ไซต ์ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพนูเขต 2 ซ่ึงจะท า
ให้เกิดการพฒันาและสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการเวบ็ไซตใ์ห้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน ดงัน้ี 

1) ควรปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขององคก์รใหมี้ความรวดเร็ว ครอบคลุมพื้นท่ีการ
ใชง้าน และมีความเสถียรใหม้ากยิง่ข้ึน 

2) ควรจดัท าเวบ็ไซตใ์ห้สามารถมีการส่ือสารแบบสองทาง (Two way communication) 
และควรมีช่องทางใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมในการใชง้าน  
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3) เวบ็ไซตค์วรมีช่องทางการแบ่งปันขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาวชิาชีพครู ทั้ง
ดา้นนวตักรรม เทคนิคการสอน การใชจิ้ตวทิยาในการเขา้ถึงพฤติกรรมของนกัเรียน ตลอดจนงานวจิยั
ท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการสอนในชั้นเรียน 

4) ขอ้มูลบนเวบ็ไซต์ควรเป็นปัจจุบนั มีการปรับปรุงขอ้มูลไม่ให้ลา้หลงัรวมทั้งมีการ
ตรวจสอบความถูกตอ้ง ครบถว้นเสมอ 

5) ควรปรับปรุงขอ้มูลเวบ็ไซต์ให้มีความปลอดภยั ป้องกนัไวรัสทางอินเทอร์เน็ตและ
การถูกเจาะเขา้ระบบ 
 

5.3.2  ข้อเสนอแนะจากผู้ศึกษา 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้เวบ็ไซตข์องบุคลากรส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพนูเขต 2 ผูศึ้กษาขอใหข้อ้เสนอแนะ 

1) ควรศึกษาการใชเ้วบ็ไซตส์ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูนเขต 2 ของ
บุคลากรทัว่ไป 

2) ควรศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้เวบ็ไซต์ของบุคลากรในส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 2 กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้เวบ็ไซต์ส านกังานเขตพื้นท่ีของ
การศึกษาอ่ืน 

 


