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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อ สารในโรงเรียนพระแท่ นดงรั ง วิท ยาคารการวิจั ยครั้ง นี้ เป็ น การวิจัย เชิง ส ารวจ
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ และครูโรงเรียนพระ
แท่นดงรังวิทยาคาร รวม 55 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สถิติที่
ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ าความถี่ ค่ าร้ อ ยละ ค่ ามั ช ฌิ ม เลขคณิ ต ส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารในโรงเรี ย นพระแท่ น ดงรั ง วิ ท ยาคาร โดยภาพรวมและรายด้ า นอ ยู่ ในระดั บ มาก
2) แนวทางการพั ฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนพระแท่ นดงรัง
วิทยาคาร ด้านบุคลากร และการจัดเก็บข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กรมาไว้รวมกันอย่าง
เป็นระบบ โดยได้เสนอแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ (1) กาหนดมาตรการในการจัดเก็บข้อมูล
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเป็น
ระบบ (2) จัดการศึกษาดูงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาสมรรถนะ
ให้แก่บุคลากร เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และโปรแกรมสาเร็จรูปต่าง ๆ (3) จัดการฝึกอบรมการ
จัดทาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
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456 วารสาร มจร พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม 2562)
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง (4) จัดทาคู่มือเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์และสื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ ต่อบุคลากรในโรงเรียน ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ; การสื่อสาร; โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร

Abstract
This objectives of this research were to find 1) the Information and
communication technology in Phrathandongrangvitthayakharn School and 2) the
development guidelines for the Information and communication technology
Phrathandongrangvitthayakharn School. The populations were educational
personal of Phrathandongrangvitthayakharn School, consisted of school
administrators and teachers the total of 55. The instrument used in the research
was a questionnaire regarding Information and communication technology in
school. The statistics used in the research were frequency, percentage,
arithmetic mean, standard deviation, and content analysis. The results revealed
that. 1. The Information and communication technology in
Phrathandongrangvitthayakharn School, collectively and individually, was found
at a high level: ranking from the highest mean to the lowest mean as follow:
Information and communication technology curriculum, Information and
communication technology in management and academic service, Information
and communication technology–based learning,
Information and
communication technology basic structure, and Information and communication
technology personnel development. 2. The development guidelines for the
Information and communication technology in Phrathandongrangvitthayakharn
School consisted of (1) arranging the Information and communication
technology training program for school personnel, 2) requiring all school
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personnel to learn computer operational system programs and acquire new
skills and knowledge using Information and communication technology, 3)
developing the evaluation standards and criteria as a development tool for
personnel, and 4) arranging for each personnel to do the presentation and learn
new materials and develop their learning from the evaluation feedbacks.
Keywords: The Development of Information Technology; Communication;
Phrathandongrangvitthayakharn School

บทนา
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจ
และสั ง คมฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy/Society : KBE/KBS) โดยอาศั ย
ช่องทางในการผลิต การจัดเก็บ การแพร่กระจาย และการเข้าถึง “ความรู้” เป็นปัจจัยหลักของ
การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564
เป็นการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว สังคม
โลกมี ค วามเชื่ อ มโยงใกล้ ชิด กั นมากขึ้น เป็ น สภาพไร้ พ รมแดน (ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ , 2560) การพัฒนาเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว การพัฒ นาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ให้มีความมั่นคงมั่งคั่ง และ
ยั่งยืนในระยะยาวได้นั้น ต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ได้แก่ การเพิ่ม
การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถ
บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการดาเนินชีวิตได้อย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒ นาทุนมนุษย์ จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนาทัก ษะ และ
ยกระดับคุณภาพบริการให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งมีนโยบาย แนวปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายการ
พัฒ นา คือ การมีวินัยในตนเอง การเคารพกฎระเบียบของสังคมและวิธีก าร พัฒ นาคือสร้าง
ความตระหนักรู้ในตนเอง มีเนื้อหาการเรียนรู้และสร้างกิจกรรมที่เชื่อมโยงกั บปัญหาเพื่อการรับ
ใช้สังคม (สุรัตน์ เพชรนิล และ ศิริณา จิตต์จรัส, 2561)
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ใน
มาตรา 63-69 ได้กาหนดบทบาทหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการจัดการด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
กาหนดขอบเขตการจัดการโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาบุคลากรการวิจัยการจัดตั้งกองทุนและ
หน่วยงานกลางเพื่ อวางนโยบายและบริหารงานเกี่ยวกั บเทคโนโลยีการศึก ษา ตามแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กล่าวว่าต้องมีการพัฒ นา
เด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี ฉลาด รอบรู้ และสามารถเป็นอนาคตของชาติได้ เยาวชนไทยจะ
รู้จักการพึ่งพาตนเอง มีความซื่อสัตย์ มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบ
มี ส ติ ปั ญ ญา และความฉลาดทางอารมณ์ มี ทั ก ษะพื้ น ฐาน ด้ านวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และภาษาต่างประเทศ สามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง มีการสนับสนุนการนาเทคโนโลยี ที่ทันสมัยไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียน
การสอนและจัดให้มีสื่ออุปกรณ์ที่ จาเป็นต่อการพัฒ นาการศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
เชื่อ มต่อ ระบบ และซอฟต์แวร์ร วมทั้ ง สนั บ สนุน การให้ ความรู้ และสร้างความตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญของการศึกษาแก่สถาบันทางสังคมชุมชน และประชาชน ตลอดจนความท้าทาย
ความเป็นผู้นาภายในองค์กร (Lunenburg & Ornstein, 2007)
เทคโนโลยีจึงมีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษา การสร้างกระบวนการเรียนรู้สาหรับ
การพัฒนาคนและสังคมเนื่องจำกเทคโนโลยีในปัจจุบันเอื้อต่อกำรจัดกำรศึกษำ ทุกระบบรวมทั้ง
กำรประยุกต์ใช้ในงำนกิ จกรรมสนับ สนุนกำรศึก ษำอื่นๆ และมี ควำมต้องกำรเทคโนโลยีมำก
เพียงพอในกำรวำงแผนกำรตัดสินใจ ในปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เข้ำ
มำมีบทบำทสำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ เพื่อให้สถำนศึกษำทุกแห่งมีโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ให้เพี ยงพอที่ จ ะกำรส่ง เสริม และสนับ สนุนกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และมี ก ำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มำพัฒนำสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ และให้บริกำรประชำชนทั่วไป
สำมำรถใช้บริกำรทำงกำรศึกษำได้อย่ำงทั่วถึง (กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร,
2551)
จำกกำรทบทวนวรรณกรรมพบว่ำ กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในสถำนศึกษำใน
ปัจ จุบันมี ควำมส ำคัญ ต่อ ด้ ำนกำรบริห ำรงำนบุคคล กำรบริห ำรงบประมำณ หรือด้ำนกำร
บริหำรงำนวิชำกำร (ทิพวัลย์ นนทเภท, 2559) เพื่ อให้เ กิ ดคุณ ค่ำต่อกำรเรียนกำรสอน เพื่ อ
นำไปสู่นวัตกรรมกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของโรงเรียนในฝัน (ฐำนิตำ

Journal of MCU Buddhapanya Review Vol. 4 No. 3 (September - December 2019) 459

นพฤทธิ์, 2556) อย่ำงไรก็ตำมกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ ในสถำนศึกษำต้องได้รับกำรสนับสนุนจำก
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ เพรำะว่ำ บทบำทผูบริหำรสถำนศึกษำจะมีควำมสัมพันธทำงบวกกับกำรใช
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรในสถำนศึกษำ ตลอดจนกำรเปดโอกำสใหผูบริหำรมีโอกำส
ในกำรพัฒ นำตัวเองในดำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ณัฐกรณ์ หิรัญ ชำติ และ
มัท นำ วังถนอมศัก ดิ์ , 2557) ภำวะผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงของผู้บ ริห ำรในสถำนศึก ษำระดับ
มัธยมศึกษำในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในสถำนศึกษำ สำมำรถเพิ่มศักยภำพ
ในกำรปฏิบัติงำนให้ผู้อื่น เป็นต้นแบบนำทำง กล้ำท้ำทำยต่อกระบวนกำร กำรสร้ำงขวัญกำลั งใจ
และกำรสร้ำงแรงบันดำลใจวิสัยทัศน์ร่วมกัน (นงลักษณ์ ศิริฟัก, 2561) และมีกำรสร้ำงเครือข่ำย
กับหน่วยงำนภำยนอกจำกกระบวนกำรพัฒนำสู่ควำมเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ทั้งหมดมีควำม
เกี่ยวข้องกับควำมเป็นองค์กำรนวัตกรรมแห่งกำรเรียนรู้ และกำรให้ควำมสำคัญกับควำมเป็น
องค์กำรแห่งกำรเรียนรู้ในกำรเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีควำมสำคัญเป็นอย่ำงมำกที่ได้ผลักดันให้
เกิ ดกำรพัฒ นำเป็นองค์ก รนวัตกรรมแห่งกำรเรียนรู้ขึ้นได้ ทั้ งนี้องค์ก รต้องมี พื้นฐำนของกำร
เรียนรู้เสียก่ อนซึ่ง จะท ำให้พัฒ นำสู่ควำมเป็นองค์ก ำรนวัตกรรมได้อย่ำงเป็นรูปธรรม (ภรดร
ดุ ล ณกิ จ , สิ ริ น ธร สิ น จิ น ดวงศ์ และ ชำรี มณี ศ รี , 2019) ส่ ง ผลต่ อ กระบวนกำรบริ ห ำร
สถำนศึก ษำให้ เกิ ด ควำมโปร่ง ใส โดยมี ก ระบวนกำร คื อ กำรวำงแผน กำรลงมื อปรับ ปรุ ง
เปลี่ ยนแปลงตำมทำงเลือ กที่ ได้ ก ำหนดไว้ในกำรวำงแผน กำรประเมิ น ผลที่ ได้รับ จำกกำร
ปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลง และกำรปรับ ปรุง กำรดำเนินกำรอย่ ำงเหมำะสม เพื่ อเป็ นยกระดั บ
คุณภำพ (สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภำ และ สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย, 2561)
ดังนั้นกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ และโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยำคำร ให้เพียงพอสำมำรถส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถใช้เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรเป็น
เครื่องมือในกำรบริหำรงำนอย่ำงมีคุณภำพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึก ษาการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนพระแท่นดงรัง
วิทยาคาร
2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒ นาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน
พระแท่นดงรังวิทยาคาร
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กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจัยแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในโรงเรียนพระ
แท่นดงรังวิทยาคาร ศึกษาจากแนวคิดและผลการวิจัยของ Fred C. Lunenburg and Allan V.
Ornstein (2007) กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (2551) สามารถสรุ ป
องค์ประกอบของขอบข่ายเชิงทฤษฎีของการวิจัย ดังภาพประกอบ 1 ดังนี้
ปัจจัยภายนอก (External environment)
กำรจัดกำรองค์กร (organization)
ปัจจัยนาเข้า

(input)
- บุคลำกร

(transformation process)
- กำรบริหำร

- งบประมำณ

-กำรจัดกำรเรียนกำรสอน

- วัสดุอุปกรณ์
- กำรจัดกำร

ผลผลิต

กระบวนการ

(output)
- นักเรียนมีคุณภำพ
- โรงเรียนมีคุณภำพ

กำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสือ่ สำร
- กำรนิเทศกำรศึกษำ
ข้อมูลย้อนกลับ (feedback)
กำรจัดกำรองค์กร (organization)
ปัจจัยภายนอก (External environment)
แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อ ง “แนวทางการพั ฒ นาการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารใน
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร” เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวิจัยตามความมุ่งหมายที่
กาหนดให้ผู้วิจัยจึงกาหนดราย ละเอียดและวิธีการในการศึกษาครั้งนี้ไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนโดยการศึกษาปัญหาวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจากตารา
บทความวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ รวมทั้งงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องนามาจัดทาโครงร่างวิ จัยตาม
คาแนะนาจากที่ปรึกษา
ขั้นตอนที่ 2 การดาเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยศึกษารายละเอียดของทฤษฎี
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างเครือ่ งมือ ทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ นาเครื่องมือ
ไปเก็บรวบรวมข้อมูล และทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปรผลการวิเคราะห์ ตลอดจน
นาข้อมูล ที่ได้มาหา แนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน
พระแท่ นดงรังวิ ท ยาคาร โดยวิธีก ารสนทนากลุ่ม (Focus group) แล้ วนาข้ อมู ล มาท าการ
วิเคราะห์เนื้อหา กับหัวหน้ากลุ่มสาระและรองผู้อานวยการ ที่ดูแลรับผิดชอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาพัฒนาด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการจัดทาร่างรายงานผลการวิจัย
เสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมการค้นคว้าอิสระเพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการ
แล้ ว ปรั บ ปรุ ง ข้ อ บกพร่ อ งตามค าแนะน าที่ ค ณะกรรมการควบคุ ม การค้ น คว้ า อิ ส ระให้
ข้อเสนอแนะ และจัดพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคคลากรทางการศึกษาของโงเรียนพระแท่นดงรัง
วิทยาคาร 164 หมู่ 16 ตาบลท่ามะกา อาเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ครู ในโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยา
คาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 รวม 55 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1) แบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่อง เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ตาแหน่ง และ ประสบการณ์การทางานในตาแหน่งปัจจุบัน มีลักษณะเป็นแบบ
ตัวเลือกที่กาหนดคาตอบไว้ให้เลือก (Forced choice)
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน
พระแท่นดงรังวิทยาคาร ใน 5 เรื่อง คือ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในสถานศึกษา 2) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐานใน
การเรียนรู้ 3) ด้านหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4) ด้านการพัฒ นา
บุคลากรใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ และการให้บริการทางการศึกษา มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่าตามแนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert Five’s Rating scale)
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้การวิจัย ดาเนินการดังนี้
ขั้น ตอนที่ 1 ศึก ษาตารา บทความ เอกสารที่ เกี่ ยวข้อ ง แนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การ
วรรณกรรมที่ เ กี่ ย วกั บ การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือให้ครอบคลุมตาม
เนื้อหาของเรื่องที่วิจัยตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาและนาผลการศึกษามาสร้างเป็นเครื่องมือ ซึ่งผู้วิจั ยได้นาเครื่องมือ
ของสุ ข สั น ต์ จตุ ป าริ สุ ท ธิ ศี ล ซึ่ ง มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น (reliability) ของแบบสอบถามมี ค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) เท่ากับ .935 มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสอบถามที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 ไปเก็บข้อมูลกับประชากร
1) แบบสัมภาษณ์
นาแบบสัม ภาษณ์ในขั้นตอนที่ 1 ไปสัม ภาษณ์ ผู้อานวยการ 1 คน รองผู้อานวยการ
1 คน และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 6 คน รวมทั้งสิ้น 8 คน
ขั้นตอนที่ 4 นาแบบสัมภาษณ์ที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย
เพื่อให้ได้รับ ความร่วมมื อในการตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็ บรวบรวม
ข้อมูล ดังนี้
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1. ผู้วิจัยจัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้บริหารโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยา
คาร เพื่อขอความร่วมมือจากผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อานวยการสถานศึกษา และครูผู้สอน
ของโรงเรียนที่เป็นประชากร ที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้
2. ผู้วิจัย ส่ง หนั งสื อ ไปยังผู้ บ ริห ารโรงเรียนพระแท่ น ดงรังวิท ยาคาร เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลของสถานศึกษา ที่เป็นประชากรที่ศึกษา
3. ผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้กาหนดแนวทางการนาเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้เป็นภาพรวมในการ
ตอบคาถามการวิจัย ดังนี้คือ
1. การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ คือค่าความถี่
(Frequency : f) และค่าร้อยละ (Percentage : %)
2. วิเคราะห์ระดับหมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนพระ
แท่ น ดงรั ง วิท ยาคาร สถิ ติที่ ใช้ คื อ ค่ ามั ช ฌิ ม เลขคณิ ต (Arithmetic mean :  ) และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : (σ) แล้วนาผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตาม
แนวคิดของเบสท์ (Best)

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่องแนวทางพั ฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. การพั ฒนาการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศโรงเรี ย นพระแท่ นดงรั ง วิ ท ยาคาร
ตามสภาพจริง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุก
ด้าน โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในสถานศึกษา ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการ
ด้านการให้บริการทางการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐานในการเรียนรู้
ด้านหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการพัฒนาบุคลากรในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามลาดับ
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2. แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนพระแท่นดง
รังวิทยาคาร ด้านบุ คลากร และการจัดเก็ บข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กรมาไว้รวมกั น
อย่างเป็นระบบ โดยได้เสนอแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 1) กาหนดมาตรการในการจัดเก็บข้อมูล
ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้อ มูลให้เป็นปัจจุบันและเป็น
ระบบ 2) จัดการศึกษาดูงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาสมรรถนะให้แก่
บุคลากร เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และโปรแกรมสาเร็จรูปต่างๆ 3) จัดการฝึกอบรมการจัดทาสื่อการ
เรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 4) จัดทาคู่มือเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์และสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่
ต่อบุคลากรในโรงเรียน ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
1. การพั ฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนพระแท่นดงรัง
วิทยาคาร โดยภาพ รวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ไม่ สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ในระดับปาน
กลาง โดยเรียงตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในสถานศึกษา ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการ ด้านการให้บริการทางการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเป็นฐานในการเรียนรู้ ด้านหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ด้านการพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามลาดับ
2. แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนพระแท่น
ดงรังวิทยาคาร ด้านบุคลากร และการจัดเก็บข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กรมาไว้รวมกัน
อย่างเป็นระบบ โดยได้เสนอแนวทางในการพั ฒ นา ดังนี้ 1) กาหนดมาตรการในการจัดเก็ บ
ข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเก็บข้ อมูลให้เป็นปัจจุบัน
และเป็นระบบ 2) จัดการศึกษาดูงาน ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒ นา
สมรรถนะให้แก่ บุคลากร เกี่ ยวกั บ การใช้อุ ป กรณ์ และโปรแกรมส าเร็จ รูป ต่าง ๆ 3) จัดการ
ฝึกอบรมการจัดทาสือ่ การเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 4) จัดท าคู่มือเกี่ยวกับการใช้งานอุป กรณ์และสื่อทาง
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เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่ อเผยแพร่ ต่อบุคลากรในโรงเรียน ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก
มากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. จากผลการวิจัย แนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนพระ
แท่นดงรังวิทยาคาร พบว่าอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้บริห ารสถานศึกษาควรให้ความสาคัญกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นในเรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผ่านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งของครูผู้สอน และนักเรียน รวมถึงพัฒนาสื่อให้มีความทันสมัย
และเหมาะสมต่อการเรียนรู้ เพื่ อประโยชน์ในการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร มีค่ามัชฌิมเลขคณิตเป็นลาดับสุดท้าย ดังนั้นสถานศึกษา
ควรสร้างและพัฒนาสมรรถนะให้แก่บุคคลากรให้เพิ่มขึ้น ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารโดยผู้บริหารสถานศึกษา ควรกาหนดนโยบาย ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒ นา
องค์ความรู้ใหม่ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
ให้แก่ครูและสถานศึกษา โดยจัดฝึกอบรม หรือการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพของครู
อย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้บคุ คลากรสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
3. ควรพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้ ความสามารถการใช้ ง านด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง จัดโครงการเพื่อให้บุคลากรได้มีเวลาพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมั ย มาใช้การจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ควรจัดท าและพั ฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา เช่น เว็บไซต์ เว็บเพจ คลังสื่อ
การสอนแต่ละรายวิชาให้ครบทุกรายวิชา และพัฒนาให้มีคุณภาพมากขึ้น
5. ควรมีการติดตามการใช้และจัดประกวดสื่อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของครู ในทุ กกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมทั้ งมี การนาเสนอและเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง
เป็นประจาทุกภาคเรียน
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ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาแนวทางในการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารของสถานศึกษาในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
2. ควรศึกษาบทบาทผู้บ ริหารกั บการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
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