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บทสรุปสําหรับผูบรหิาร 
 

 สํานักงานสถิติแหงชาติ จัดทําการสํารวจการมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา พ.ศ. 2551  นี้ขึ้นเปนครัง้แรก  โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อใหทราบสถานการณการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในสถานศึกษา  ซ่ึงภาครัฐสามารถนาํไปใชในการกําหนดนโยบาย
วางแผน สงเสริม และพัฒนาศักยภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ      
การสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูเรียน ผูสอน บุคลากรทางการศึกษา  
รวมทัง้ประชาชนสามารถใชประโยชนจาก ICT และเขาถงึบริการทางการศึกษา
ไดเต็มศักยภาพ 

  สํานักงานสถิติแหงชาติ  จัดทําการเก็บรวบรวมขอมูลระหวางวันที่             
26 พฤษภาคม 2551 – 20 มถิุนายน 2551 โดยสงเจาหนาทีข่องสาํนักงานสถิติ
แหงชาติไปสัมภาษณ ผูบริหาร และครู/อาจารย/ผูสอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
อาชวีศึกษา อดุมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรยีนทั้งของภาครฐัและภาคเอกชน  
ไดแบบสอบถามที่สมบูรณและสามารถนํามาประมวลผลไดจากผูบริหารสถานศึกษา
ตัวอยางจํานวน 1,094 ฉบับ และจากครู/อาจารย/ผูสอน จาํนวน 3,709 ฉบับ    

  ผลจากการสํารวจ   สรุปไดดังนี้ 

1.  โครงสรางพื้นฐาน  ICT ในสถานศึกษา 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีเครื่องคอมพิวเตอรใช มีรอยละ 99.7           

สวนระดบัอื่นๆ มีเครื่องคอมพิวเตอรใชทุกสถานศึกษา  สําหรับหองปฏิบัตกิาร
คอมพิวเตอร ระดับอุดมศึกษา และระดบัอาชีวศึกษามีเกอืบทั้งหมด (ประมาณ
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รอยละ 99.0) และระดับพื้นฐาน มีรอยละ 72.8  สําหรับการศึกษานอกโรงเรียน 
มีรอยละ  52.1  

สําหรับการจัดสรรคอมพิวเตอรในสถานศึกษาเพื่อใชในการเรยีนการสอน 
พบวา รอยละ 72.6 ของเครือ่งคอมพิวเตอรในสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน และ รอยละ 
77.0 ในระดับอาชีวศึกษา  รอยละ 55.0 ในระดบัอุดมศึกษา  และรอยละ 43.9   
ในการศึกษานอกโรงเรียน จัดไวสําหรับใชในการเรียนการสอน   

อัตราสวนนักเรียน/นักศึกษาตอเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน 14 คนตอเครื่อง ระดับอาชวีศึกษา 8 คนตอเครือ่ง ระดับอุดมศึกษา 
11 คนตอเครื่อง และ การศึกษานอกโรงเรยีน 109 คนตอเครือ่ง  

อัตราสวนครู/อาจารย/ผูสอนตอเครื่องคอมพิวเตอร  ระดับอุดมศึกษา 3 
คนตอเครือ่ง ระดับอาชีวศึกษา 5 คนตอเครือ่ง การศึกษาขัน้พื้นฐาน 10 คนตอ
เครือ่ง  และ การศึกษานอกโรงเรียน 12 คนตอเครือ่ง 

สถานศึกษาเกือบทุกแหงมีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต  โดยรอยละ 97.2  
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต  ระดับอาชีวศึกษาและ
การศึกษานอกโรงเรียนประมาณรอยละ 99.0  และสําหรับอุดมศึกษารอยละ 
100.0  สําหรับการเชื่อมตอแบบไรสาย   รอยละ 93.3  ของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีระบบการเชื่อมตอไรสาย  สําหรับระดับอาชีวศึกษามีระบบ
ไรสาย รอยละ 70.2   การศึกษานอกโรงเรียนมีระบบไรสายรอยละ 30.8   
ระดับพื้นฐานมีระบบไรสาย รอยละ 19.6  โดยเฉลี่ยสถานศึกษาในระดับพื้นฐานมี
สัดสวนของเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเทอรเน็ต รอยละ 66.7  ในจํานวนนี้
อนุญาตใหนักเรียนใช รอยละ 80.0  สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษามีสัดสวน
ของเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเทอรเน็ต  รอยละ 85.7  ในจํานวนนี้
อนุญาตใหนักเรียนใช รอยละ 81.3  สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษามีสัดสวน
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ของเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเทอรเน็ต  รอยละ 96.3  ในจํานวนนี้
อนุญาตใหนักเรียนใช รอยละ 67.9   สถานศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนมี
สัดสวนของเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมตออินเทอรเน็ต รอยละ 60.5  ในจํานวน
นี้อนุญาตใหนักเรียนใชรอยละ 50.0 
 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รอยละ  99.3  และระดับอาชีวศึกษา รอยละ 
85.5  มีเว็บไซตของตนเอง สําหรับระดับพื้นฐาน รอยละ 34.2  และการศึกษา
นอกโรงเรียน รอยละ 47.0  มีเว็บไซตของตนเอง 

2.  การใช ICT เปนฐานในการเรียนรู 
 ครู/อาจารย/ผูสอนสวนใหญมีเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง และ           
มีอีเมล  ยกเวนครู/อาจารย/ผูสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอีเมลของ
ตนเอง รอยละ 37.9  ครู/อาจารย/ผูสอนสวนใหญไมมีเว็บไซตของตนเอง    
โดยครู/อาจารย/ผูสอนระดับอุดมศึกษามีเว็บไซตของตนเองรอยละ 34.7      
ครู/อาจารย/ผูสอนระดับอาชีวศึกษา รอยละ 16.9 ครู/อาจารย/ผูสอนการศึกษา
นอกโรงเรียน รอยละ 15.4  และครู/อาจารย/ผูสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอยละ  
6.6  มีเว็บไซตของตนเอง    

สําหรับการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษา
นอกโรงเรียน  โดยเฉลี่ยครู/อาจารย/ผูสอนมีการใชคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน  8-9 ชั่วโมงตอสัปดาห สําหรับระดับอาชีวศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา   ครู/อาจารย/ผูสอนมีการใชคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนโดยเฉลี่ย  11.7  และ 18.5 ชั่วโมงตอสัปดาห ตามลําดับ 

ครู/อาจารย/ผูสอนระดับอุดมศึกษามีประมาณรอยละ 53.6  และ
อาชีวศึกษา รอยละ 45.8  ที่ผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสเพื่อใชในการเรียน
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การสอน  สําหรับการศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรอยละ 
27.6  และ 22.8 ตามลําดับ   สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รอยละ 73.7  ระดับ
อาชีวศึกษา รอยละ 64.9  และการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอยละ 43.6  มีรายวิชาที่
ใชส่ืออิเล็กทรอนิกสในการเรียนการสอน  สวนการศึกษานอกโรงเรียน               
มีสถานศึกษาที่มีรายวิชาที่ใชส่ืออิเล็กทรอนิกสในการเรียนการสอน รอยละ 
20.0  

3.  ดานหลักสูตร ICT 
 โดยเฉลี่ย สถานศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเปดสอนรายวิชาเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรและ IT  จํานวนแหงละ  17 รายวิชา  สถานศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และการศึกษานอกโรงเรียนเปดสอนรายวิชาทางคอมพิวเตอรแหงละ  
2  รายวิชา 

4.  การพัฒนาบุคลากร ICT 
 โดยเฉลี่ยสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษามีครู/อาจารย/ผูสอนที่มีวุฒิดาน
คอมพิวเตอรหรือ IT  23  คนตอสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา  5 คนตอ
สถานศึกษา  การศึกษานอกโรงเรียน  1  คนตอสถานศึกษา และการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 1  คนตอสถานศึกษา   

ครู/อาจารย/ผูสอนเคยผานการอบรมดานคอมพิวเตอรและ IT มาแลว   
ไมเกินรอยละ 80.0  และ มีแผนที่จะไปอบรมเพิ่มเติมในป 2552  ประมาณ   
รอยละ 20 – 30     
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5.  ดานงบประมาณ 
ประมาณครึ่งหนึ่งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอยละ 47.2)  และ

การศึกษานอกโรงเรียน (รอยละ 54.9 ) ไดงบประมาณดาน ICT นอยกวา 5% 
ของงบประมาณทั้งหมด  สําหรับสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา รอยละ 37.2  
และระดับอุดมศึกษา รอยละ 39.2 ไดงบประมาณดาน ICT ระหวาง  5-10%  
ของงบประมาณทั้งหมด   

6.  ดานแผน ICT  
สถานศึกษาสวนใหญ (ประมาณรอยละ 75-86)  มีการวางแผนดาน ICT  

ในป 2552   แตสําหรับการศึกษานอกโรงเรียน มีสถานศึกษารอยละ 64.4  ที่มี
การวางแผน ICT สําหรับป 2552 

7.  ICT เพื่อการบริหารจัดการ 
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาสวนใหญ (รอยละ 89.4) ใชระบบ MIS     

ในการบริหารจัดการ   สําหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสถานศึกษารอยละ  24.1  
ที่มีการใชระบบ MIS   โดยสวนใหญใช  MIS  สําหรับระบบลงทะเบียน/วัดผล  
และหองสมุด   ยกเวนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สถานศึกษามีการนํา MIS ไปใช
กับระบบหองสมุดนอย  

8.  การวิจัยดาน  ICT   
สําหรับงานวิจัยดาน  ICT  ครู/อาจารย/ผูสอนระดับอุดมศึกษามีงานวิจัย  

ดาน  ICT สูงสุด รอยละ 22.1  รองลงมาเปนระดับอาชีวศึกษา รอยละ  17.1    
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอยละ  10.8 และการศึกษานอกโรงเรียน รอยละ 
7.2  ตามลําดับ 
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  ดานการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส ครู/อาจารย/ผูสอนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รอยละ 22.8   ระดับอาชีวศึกษา รอยละ 45.8  ระดบัอดุมศกึษา 
รอยละ 53.6  และการศึกษานอกโรงเรียน รอยละ 27.6  มีการผลิตสื่อการสอน
อิ เล็กทรอนิกสในรายวิชาเพื่อใชในการสอน   โดยครู /อาจารย /ผูสอน              
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสวนใหญจะผลิตในรูปบทเรียนสําเร็จรูป CAI            
ครู/อาจารย/ผูสอนในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาจะผลิตสื่อการสอนทั้งในรูป
บทเรียนสําเร็จรูป CAI  e-Learning  และ VDO/VCD/DVD  ครู/อาจารย/ผูสอน
ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สวนใหญนิยมทําในรูป e-Learning และ             
Website   สวนการศึกษานอกโรงเรียน  ครู /อาจารย /ผูสอนนิยมทําใน             
รูป VDO/VCD/DVD 

9.  ความสําคัญของ ICT และความพรอมของสถานศึกษาและบุคลากร ดาน ICT  
 สถานศึกษาใหความสําคัญแกปจจัยดาน ICT ที่มีผลตอการเรียนรูของ
นักเรียน /นักศึกษาดานโครงสรางพื้นฐานมากที่ สุด  รองลงมาคือดาน
งบประมาณ   ดานบุคลากร ดานการใชส่ือเรียนรูอิเล็กทรอนิกส และดานการ
วิจัยตามลําดับ   สําหรับความพรอมของสถานศึกษา  พบวาในทุกปจจัย 
สถานศึกษามีความพรอมนอยกวาที่สถานศึกษาใหความสําคัญ ปจจัยที่
สถานศึกษามีความพรอมมากที่สุดคือปจจัยดานโครงสรางพื้นฐาน รองลงมา
คือดานบุคลากร ตามดวยดานงบประมาณ ดานการใชส่ือเรียนรูอิเล็กทรอนิกส
และดานการวิจัยทาง ICT  ตามลําดับ  จากการวิเคราะห Gap Analysis พบวา  
จุดที่ตองปรับปรุงของสถานศึกษาในภาพรวมมี 4 เรื่อง คือ  1) ความไมพอเพียง
ของซอฟตแวรใชงานในดานตางๆ  2) ความไมพอเพียงของงบประมาณ     



     รายงานผลที่สําคัญ สํารวจการมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา พ.ศ. 2551 
 

 
 สํานักงานสถิติแหงชาติ 

 

ix

ดาน ICT 3) การขาดแคลนครู/ผูสอนที่มีวุฒิทางคอมพิวเตอรและ IT  และ        
4) การขาดแคลนเจาหนาที่ที่มีทักษะในการใชและซอมบํารุงเครื่องมือ   

ครู/อาจารย/ผูสอนใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากร  ซ่ึงไดแก       
การสนับสนุนดาน ICT ของผูบริหารและการสนับสนุนจากเจาหนาที่ฝาย
สนับสนุนวิชาการเปนอันดับแรก  รองลงมาไดแกดานโครงสรางพื้นฐาน     
ดานผู เรียน  ดานการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสและดานการใชส่ือการสอน
อิเล็กทรอนิกสตามลําดับ   สําหรับความพรอมของครู/อาจารย/ผูสอนในการใช 
ICT ในการสอน พบวาในทุกปจจัย ครู/อาจารย/ผูสอนมีความพรอมนอยกวา  
ที่ครู/อาจารย/ผูสอนใหความสําคัญ  ปจจัยที่ครู/อาจารย/ผูสอนมีความพรอม
มากที่สุดคือปจจัยดานบุคลากร รองลงมาคือดานโครงสรางพื้นฐาน  ตามดวย
ดานผูเรียน  ดานการผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส และดานการใชส่ือเรียนรู
อิเล็กทรอนิกส ตามลําดับ  จากการวิเคราะห Gap Analysis พบวา จุดที่ตอง
ปรับปรุงของครู/อาจารย/ผูสอนในภาพรวมมี  1 เรื่อง คือ การใชคอมพิวเตอร
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

10.  ขอเสนอแนะ 

 ผูบริหารสถานศึกษาและครู/อาจารย/ผูสอนไดใหขอเสนอแนะที่ภาครัฐ
ควรใหความชวยเหลือ/สนับสนุนดาน ICT แกสถานศึกษา  ดังนี้  จัดสรร
คอมพิวเตอรและอุปกรณตาง ๆ ใหสถานศึกษามากขึ้น  สนันสนุนงบประมาณ
ดาน ICT ใหเพียงพอ  จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพใหกับบุคลากรในสถานศึกษา
เกี่ยวกับ ICT  จัดทําสื่อคูมือการเรียนรูโปรแกรมและนวัตกรรมใหม ๆ  รวมทั้ง
สงเสริมและสนันสนุนทุนการวิจัยดาน ICT   

 


