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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

59252203 : การบริหารการศึกษา แผน ข ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคัญ : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

นาง ลัดดาวรรณ ศรีนวลจันทร์: แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในโรงเรียนวัดลานนาบุญ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อทราบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

โรงเรียนวัดลานนาบุญ 2) เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
โรงเรียนวัดลานนาบุญ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นบุคลากรของโรงเรียนวัดลานนาบุญ จ านวน 56 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัด
ลานนาบุญ 5 ด้าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า 

          1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านหลักสูตร ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา ด้านการพัฒนา
บุคลากร และด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นฐานในการเรียนรู้ ตามล าดับ 

          2. แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลาน
นาบุญ ซึ่งได้แนวทางในการพัฒนาดังนี้ 1) ควรอบรมให้ครูเข้าใจกระบวนการผลิตสื่อเทคโนโลยี รวมถึงการ
ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างถูกวิธี 2) ควรส่งเสริมให้ครูได้ใช้สื่อออนไลน์ สื่อมัลติมิเดีย และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ และอ านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต 3) ควรพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนในการจัดท าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ
รวบรวมข้อมูลอย่างเหมาะสม รวมถึงก าหนดรายละเอียดในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมร่วมกัน 4) ควรมีการ
ก าหนดให้ครูเรียนรู้การใช้ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึงพัฒนาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ต่าง ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร 5) ควรก าหนดให้มีการประเมินผลการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารอยู่เสมอ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 

  

  

 



  จ 

 
 

 

 



  ฉ 

บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

59252203 : Major (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
Keyword : INFORMATION AND COMMUNICATION TECHOLOGY IN SCHOOL 

MRS. LUDDAWUN SRINUALCHAN : GUIDELINES ON THE DEVELOPMENT OF 
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN WATLANNABOON 
SCHOOL.   THESIS ADVISOR :  SAKDIPAN TONWIMONRAT, Ph.D. 

The purposes of this research were to find 1) the information and communication 
technology in Wat Lannaboon School. 2) the approach to development the and of information 
and communication technology in Wat Lannaboon School. The research samples were personnel 
in Wat Lannaboon School, the total number of 56 persons. The instruments used for gathering the 
data were the questionnaire about the use of information and communication technology in Wat 
Lannaboon School 5 aspects, statistics used for analyzing the data were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, and content analysis.  

          The results revealed that : 

          1. The information and communication technology in Wat Lannaboon School, 
overall and individually, was found at a high level: ranking from the highest mean to the lowest 
mean as follow :more here curriculum, technology Infrastructure, information and communication, 
information and communication technology for management and services in education, personnel 
development, information and communication technology - based learning. 

          2. The approaches for development of information and communication 
technology in Wat Lannaboon School are as follows more here : 1) Teachers should be trained to 
understand the process of multimedia technology production, including the usage of various 
technological devices properly. 2) Always encourage teachers, to utilize the online media 
,multimedia and electronic media  for teaching and learning include facilitating the Internet access. 
3) Develop the computer system in the school for creating the curriculum that relates to collecting 
information appropriately and defines working details or events together. 4) Teachers should learn 
to use the computer's operating system and improve the usage of computer program by using 
information technology in communication. 5) Teachers  should always evaluate the use of 
information technology in communication or at least once a semester.  
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักในการค้นคว้าอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ 
อินทร์รักษ์ ที่ได้ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆตลอดระยะเวลาในการ
ศึกษาวิจัย ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอย่างสูง พร้อมทั้งขอขอบพระคุณคณาจารย์ใน
ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ให้ความรู้ แนวคิด และแนวทางในการ
ศึกษาวิจัย และให้ก าลังใจในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 

ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อเสนอแนะในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย และขอขอบคุณ ดร. อาคม มากมีทรัพย์ ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีวิชัย ที่ให้ค าปรึกษา แนะน าในการ
วิจัย 

ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนวัดลานนาบุญ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ที่ได้ให้ความร่วมมือในการตอบค าถาม 

ขอขอบคุณบิดามารดา เพ่ือนนักศึกษาปริญญาโท รุ่น 36 และเพ่ือนๆทุกคนที่ให้ค าปรึกษา
และเป็นก าลังใจ ท าให้การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

  
  

ลัดดาวรรณ  ศรีนวลจันทร์ 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................. ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ....................................................................................................................... ฉ 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ช 

สารบัญ .............................................................................................................................................. ซ 

สารบัญตาราง .................................................................................................................................... ฎ 

สารบัญแผนภูมิ .................................................................................................................................. ฏ 

บทที่ 1   บทน า ................................................................................................................................. 1 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ....................................................................................... 2 

ปัญหาของการวิจัย ....................................................................................................................... 6 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย .............................................................................................................. 8 

ข้อค าถามของการวิจัย .................................................................................................................. 8 

สมมติฐานการวิจัย ........................................................................................................................ 8 

กรอบแนวคิดของการวิจัย ............................................................................................................. 8 

ขอบเขตของการวิจัย ................................................................................................................... 11 

นิยามค าศัพท์เฉพาะ ................................................................................................................... 12 

บทที่ 2   วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ...................................................................................................... 13 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...................................................... 13 

ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ................................................................. 14 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน .............................................................. 16 

1. โครงสร้างพื้นฐานทาง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของโรงเรียน ...................... 16 

2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นฐานการเรียนรู้ ...................................... 18 

  



  ฌ 

3. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ................................................................ 21 

4. การพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ................................................ 24 

5. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการทาง
การศึกษา ................................................................................................................... 26 

ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนวัดลานนาบุญ ..................................................................................... 29 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ..................................................................................................................... 37 

งานวิจัยในประเทศ .............................................................................................................. 37 

งานวิจัยต่างประเทศ ............................................................................................................ 43 

บทที่ 3    การด าเนินการวิจัย.......................................................................................................... 47 

วิธีด าเนินการวิจัย ....................................................................................................................... 47 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ............................................................................................................. 47 

ระเบียบวิธีวิจัย ........................................................................................................................... 48 

แผนแบบการวิจัย ................................................................................................................ 48 

ประชากร ............................................................................................................................ 48 

กลุ่มตัวอย่าง ........................................................................................................................ 48 

ตัวแปรที่ศึกษา..................................................................................................................... 49 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ...................................................................................................... 50 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย ................................................................................. 51 

การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย .............................................................................................. 52 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ................................................................................................. 52 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย .............................................................................................................. 52 

บทที่ 4     ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ................................................................................................... 54 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ....................... 54 

ตอนที่ 2 ผลการการวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ .. 57 

 



  ญ 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ......................................................................................................... 65 

บทที่  5    สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ .................................................. 67 

สรุปผลการวิจัย ........................................................................................................................... 67 

การอภิปรายผลการวิจัย .............................................................................................................. 68 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย ............................................................................................................ 73 

รายการอ้างอิง ................................................................................................................................. 75 

ภาคผนวก........................................................................................................................................ 81 

ภาคผนวก  ก    หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ........................................ 82 

ภาคผนวก  ข    แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย ................................................................................ 84 

ภาคผนวก ค    ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ....................................................................................... 92 

ประวัติผู้เขียน ................................................................................................................................ 100 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตารางที่ 1  ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดลานนาบุญ ............... 6 

ตารางที่ 2  โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม ........................................................... 33 

ตารางที่  3  จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม 55 

ตารางที่  4  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในโรงเรียนวัดลานนาบุญ โดยภาพรวม ............................................................................................ 57 

ตารางที่  5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ................ 58 

ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นฐานการเรียนรู้ .......... 59 

ตารางที่  7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารใน
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ด้านหลกัสูตร .................................................................................................. 61 

ตารางที่  8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารใน ..... 62 

ตารางที่  9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการ
บริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา ............................................................................ 64 

  



 

สารบัญแผนภูมิ 

 หน้า 
แผนภูมิที ่1 แผนภูมิขอบข่ายเชิงทฤษฎีเชิงมโนทัศน์สรุป (referent framework) .......................... 10 

แผนภูมิที ่ 2  ขอบเขตของการวิจัย ................................................................................................. 11 

  



 

บทที่ 1   

บทน า 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 – 2564 ) มีหลักการที่ส าคัญคือ 

ยึดคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่

สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มีความรู้ ทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม

และจริยธรรมมีการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จัดหาอุปกรณ์ ทรัพยากรที่มีความ

จ าเป็นต่อการจัดการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและ

การบริหารจัดการที่ทันสมัยและไม่ซับซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิภาพ พัฒนา

กระบวนการการจัดท าฐานข้อมูลทางการศึกษา ด้วยประเทศไทยจะเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.01และในยุคปัจจุบัน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีอิทธิพลต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก เช่น เทคโนโลยี

ทางด้านคอมพิวเตอร์ ที่เข้ามาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตชิ้นงาน การบริหารจัดการด้านต่าง  ๆรวมถึงการ

ส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ทางเศรษฐกิจอีกทั้งเทคโนโลยีในการสื่อสารโทรคมนาคมและอินเตอร์เน็ตที่ท าให้เกิด

กิจกรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งเป็นส่วนส าคัญในการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชากรและเพ่ิมโอกาสในการ

จ้างงาน ศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้วยศักยภาพเหล่านี้ท าให้ประเทศต่างๆทั่วโลก

พยายามหาประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกันอย่างกว้างขวางเพ่ือสร้างการแข่งขันทางเศรษฐกิจและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรของตน2 ดังที่คอตเลอร์ (Kotler) ได้กล่าวไว้ว่า การตื่นตัวทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ส่งผลกับชีวิตและเศรษฐกิจ การวางแผนและการเตรียมความพร้อมในการมีส่วนร่วม

ในการเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคือทางรอด ความเหลื่อมล้ าทางเทคโนโลยีมีแนวโน้มที่จะ

ขยายตัวเพ่ิมขึ้น ผู้ที่ไม่มีการวางแผนรับมือหรือผู้ที่ไม่มีความพร้อมก็จะถูกลดบทบาทหน้าที่ลง และ

จะต้องตกอยู่ส่วนล่างของความเหลื่อมล้ านั้น3 
 

                                                           
1 ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, "แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12," 2560, no. ฉบับที่ 12 (2560). 
2 ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2544 -2553 ของประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ธนาเพรส แอนด์ 
กราฟิก จ ากัด, 2553). 
3 Kotler Philip, Social Marketing: Improving the Quality of Life (SAGE Publications, 
2010). 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา   
เมื่อโลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทักษะที่ผู้เรียนจ าเป็นต้องมีและเชี่ยวชาญจึงต้อง

เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตามไปด้วย จากการเติบโตของเศรษฐศาสตร์โลก การเพ่ิมขึ้นของสังคมหลาก

วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ท าให้ผู้เรียนต้องเรียนรู้และใช้ทักษะ

ใหม่ๆในการศึกษาหาความรู้ ผู้เรียนจ าเป็นต้องเรียนเพ่ือสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านทางการ

พูดและเขียน4และด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบันท าให้คนเราจ าเป็นต้อง

เรียนรู้และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นและสามารถน าเทคโนโลยีนั้นมาประยุกต์ใช้กับการ

ด าเนินชีวิตประจ าวันและการศึกษาหาความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเทคโนโลยี

ใหม่ที่สามารถน ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยิ่งในการเรียนการสอน โดยการตั้ง

จุดมุ่งหมายให้ทั้งครูผู้สอนและผู้เรียนมีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ใน

ส่วนของการใช้ในเนื้อหาบทเรียนและใช้เป็นเครื่องมือการเรียน5เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จึงเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญ เนื่องจากสามารถน ามาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างานให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นและในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังเข้ามามีบทในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น6  

ปัจจัยที่ท าให้โลกปัจจุบันกลายเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารเกิดจาก “เทคโนโลยีสารสนเทศ” 

หรือ “information Technology” ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนโลกให้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถท า

ให้การโอนถ่ายข้อมูลต่างๆท าได้ง่าย รวดเร็วแค่เพียงปลายนิ้วสัมผัส อีกทั้งยังท าให้เกิดการสื่อสาร ใน

ลักษณะเกิดข้ึนในเวลาจริง (real time) ถึงแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะอยู่ห่างกันคนละซีกโลกก็ตาม7  

                                                           
4 เยาวเรศ  ภักดีจิตร, เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ วันส่งเสริมวิชาการสู่คุณภาพการ
เรียนการสอน (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์, 2557). 
5 ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, การพัฒนาการใช้ Ict เพื่อการ
บริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้น า Ict โรงเรียนในฝัน (กรุงเทพมหานคร: ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์อินเตอร์กรุ๊ป, 2554). 
6 ส านักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, หลากหลายวิธีกับการใช้ Ict เพื่อการเรียนการสอน 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554). 
7 เจตนา พรมประดิษฐ์, "บทเรียนบนเว็บ:ทางเลือกหนึ่งของการแก้ปัญหาขาดแคลนครูผู้สอนวิชา
ห้องสมุดแและการเรียนรู้สารสนเทศ," วารสารวิชาการ 3  (2553). 
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เพราะฉะนั้นสังคมปัจจุบันจึงได้รับการกล่าวขานว่าเป็น “ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพราะมี

แหล่งค้นหาข้อมูลที่ไม่ได้เพียงจ ากัดอยู่แต่ในห้องสมุดเท่านั้นแต่แหล่งสารสนเทศและข้อมูลข่าวสารก็

มาจากการค้นหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ด้วยซึ่งก็กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับอย่าง

แพร่หลายและกว้างขวาง ดังนั้นแหล่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์จึงเข้ามามีอิทธิพลต่อการศึกษาของ

ประเทศไทยมาก8 

แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างมากในเรื่องนี้จึง
มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา จัดหาอุปกรณ์ ทรัพยากรที่มีความ
จ าเป็นต่อการจัดการศึกษาให้ เหมาะสมกับผู้เรียน พัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาและการบริหารจัดการที่ทันสมัยและไม่ซับซ้อน ให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงและมี
ประสิทธิภาพ พัฒนากระบวนการการจัดท าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา ด้วยประเทศไทยจะเข้าสู่
ยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นยุคแห่งการติดต่อสื่อสารแบบไร้พรมแดนอย่างแท้จริง ท าให้โลกแคบลงท าให้
เราสามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ว และมีความสะดวกสบายมากขึ้น ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้
เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงสังคมมากข้ึน9   

ถือได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคปัจจุบันมีความส าคัญและเข้ามามีบทบาท

อย่างมากต่อการจัดการศึกษาของประเทศไทยและในหลายๆประเทศทั่วโลก และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

ว่าเป็นยุคแห่งข้อมูลสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ และในปัจจุบันข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาในปัจจุบัน

ไม่ได้จ ากัดอยู่แค่เพียงในห้องสมุดเหมือนสมัยก่อนเพียงเท่านั้น แต่คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้เข้ามา

มีบทบาทต่อการสืบค้นข้อมูล การค้นคว้า และข้อมูลด้านอื่นๆ ที่ยอมรับว่าทันสมัย รวดเร็วและถูกต้อง

แม่นย า และสามารถตอบสนองความต้องการทั้งในรูปแบบของภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง และเสียง โดยมี

การปฏิสัมพันธ์ซึ่งได้สอดคล้องกับความเห็นของ วาสนา ชาวหาว่าสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์สามารถ

                                                           
8 ส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 
"แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาประจ าปี 2560," วารสารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 1, no. 1 
(2560). 
9 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579, พิมพ์ครั้ง
ที่ 1 ed. (กรุงเทพมหานคร: บริษัท พริกหวานกราฟิก จ ากัด, 2560). 
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ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้ทั้งในรูปแบบของ ภาพ เสียง ข้อมูล การสื่อสาร การโต้ตอบ ซึ่ง

เป็นความเร็วที่เสถียรและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก10 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการน า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน คือการให้บริการการใช้ข้อมูล การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

เช่น จากการสืบค้นข้อมูล การจัดท าข้อมูล การสร้างแหล่งเรียนรู้จากอินเตอร์เน็ต โดยเน้นการใช้ สื่อ

ออนไลน์ โดยหวังว่าผู้เรียน ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนได้ใช้ประโยชน์และ

เข้าถึงบริการของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด

และมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา ประกอบด้วย นโยบาย

ส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 6 ด้าน11 ได้แก่  

1. ด้านบริหารจัดการภายในโรงเรียน มีสาระส าคัญคือ ก าหนดการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในแผนปฏิบัติการประจ าปี จัดให้มีงบประมาณสนับสนุน เพ่ือพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน ประสานเครือข่ายจากชุมชน องค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชนให้เข้ามามี

ส่วนร่วม สนับสนุน ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผลอย่างสม่ าเสมอและ

ต่อเนื่อง12  

2. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ก าหนดให้มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและระบบเครือข่ายภายใน

ของโรงเรียน เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีอุปกรณ์ที่จ าเป็น ไม่

ละเมิดลิขสิทธิ์ จัดบรรยากาศห้องเรียนให้หลากหลาย และมีการจัดระบบการบ ารุงรักษาอย่าง

สม่ าเสมอ13  

3. ด้านการเรียนการสอน ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในการขับเคลื่อนการ

ด าเนินงานไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นมาตรฐานที่เก่ียวกับคุณครูโดยตรง จะประกอบไป

ด้วยสาระส าคัญ คือ ให้มีหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละสาระการเรียนรู้ที่

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือ มีการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่

                                                           
10 วาสนา  ชาวหา, เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ 2 ed. (ส านักพิมพ์กราคอาร์ต: 
กรุงเทพมหานคร, 2560). 
11 ทัศนะไอที,  (ซีเอ็ดยูเคชั่น: กรุงเทพมหานคร, 2550). 
12 เทคโนโลยีสารสนเทศ,  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สารมวลชน, 2555). 
13 ก้าวไกลไปกับคอมพิวเตอร์,  (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ: 
กรุงเทพมหานคร, 2557). 
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ก าหนดไว้ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ผู้สอนต้องเป็นแบบอย่างในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการออกแบบกิจกรรม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงกฎหมาย คุณธรรมและจริยธรรม มีกิจกรรมแนะแนวเพ่ือแนะน าให้

ค าปรึกษาทางด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน14 

4. ด้านกระบวนการเรียนรู้ มาตรฐานนี้จะเน้นผู้เรียน มีสาระส าคัญประกอบด้วย ผู้เรียนได้

เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบ ของแต่ละกลุ่มสาระการ

เรียนรู้ตามความสนใจของผู้เรียน มีทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณธรรม

จริยธรรมและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน15 

5. ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ จะต้องเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดให้มีเว็บไซต์ที่

ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน จัดแหล่งการเรียนรู้ของแต่ละสาระการเรียนรู้ มีการ

รวบรวมสื่อ นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบ มีคลังของแหล่ง

เรียนรู้ ศูนย์สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ตามศักยภาพของ

โรงเรียน16  

6. ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชนและเครือข่ายชุมชน จะต้องมุ่งเน้นให้โรงเรียนแสวงหาความ

ร่วมมือจากภาครัฐ เอกชนและเครือข่ายชุมชน มีการจัดให้บริการความรู้แก่ชุมชน โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการ และยังต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้

ร่วมกัน17  

 

 

 

 

                                                           
14 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ด
ยูเคชั่น, 2560). 
15 ไพฑูรย์  สินลารัตน์, ความเป็นผู้น าทางการศึกษา ( กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2561). 
16 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561) (กรุงเทพมหานคร2558). 
17 ชัยพจน์  รักงาม, "กว่าจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ," วิชาการ 2551 (2551). 
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ปัญหาของการวิจัย 
 โรงเรียนวัดลานนาบุญเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ เปิดสอนในระดับชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 

6 มีจ านวนนักเรียน 890 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมจ านวน 63 คน มีทั้งหมด 24 

ห้องเรียน ในแต่ละห้องเรียนมีอุปกรณ์ท่ีพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย โทรทัศน์สีจอแบน  

เครื่องขยายเสียง ไมโครโฟน และมีจุดเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต ที่ครอบคลุมไปทั่วบริเวณโรงเรียน 

โรงเรียนไดม้ีการจัดเจ้าหน้าที่ไปดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่ช ารุดอย่างสม่ าเสมอแต่จากการรายงานผลสัมฤทธิ์

ประจ าปีการศึกษา 255918 พบว่าคะแนนเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในปีที่ผ่านมา ปรากฎว่าคะแนนเฉลี่ยนของ

นักเรียนในกลุ่มสาระการงานอาชีพ ฯ และรายวิชาเพ่ิมเติมคอมพิวเตอร์ มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 72 ซึ่งต่ ากว่า

เกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนด คือ ร้อยละ 80 ดังตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางท่ี 1  ตารางเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดลานนาบุญ 
ปีการศึกษา  2558 -2559    จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละของ นร. ที่ได้ต้ังแต่ 3 ขึ้นไป 

ปีการศึกษา 2558 
ร้อยละของ นร. ที่ได้ตัง้แต่ 3 ขึ้นไป 

ปีการศึกษา 2559 

1. ภาษาไทย 44.87 43.99 
2. คณิตศาสตร ์ 35.13 12.93 

3. วิทยาศาสตร ์ 43.90 45.58 
4. สังคมศึกษา ฯ 40.00 44.35 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 86.92 83.71 
6.ศิลปะ 86.92 63.04 

7. การงานอาชีพฯ 70.98 71.53 

8. ภาษาต่างประเทศ 26.15 31.97 

รายวิชาเพิ่มเติม   

1. หน้าที่พลเมือง 75.50 76.52 

2. คอมพิวเตอร์ 70.81 75.65 
เฉลี่ยรวม 49.41 54.92 

 

ที่มา : โรงเรียนวัดลานนาบุญ , รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี (SAR) ประจ าปีการศึกษา 2559,
หน้า 58,ปีการศึกษา 2559. 

                                                           
18 โรงเรียนวัดลานนาบุญ, "แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560,"  (2560). 
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จากการสัมภาษณ์ครูปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าวิชาการของโรงเรียนวัดลานนาบุญพบว่าโรงเรียน

วัดลานนาบุญมีความพร้อมในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนการ

สอน แต่ยังมีครูบางส่วนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ครูไม่มีสื่อการเรียนการสอนที่ใช้งานอย่างเต็ม

ศักยภาพมักไม่ใช้สื่อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

แต่มักใช้ใบงานกิจกรรมและสอนตามหนังสือ แต่ก็ยังมีครูบางส่วนที่น าสื่อวีดีโอมาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนในแผนการจัดการเรียนรู้ไม่มีการอ้างถึงการเชื่อมโยง

การใช้สื่อที่เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่บนโลกออนไลน์และยังมีครูส่วนน้อยที่

สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของโรงเรียนเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งเว็บไซต์

ของโรงเรียนมีการอ านวยความสะดวกทุกอย่างแต่ยังขาดการเข้าใช้งานจากคุณครู รวมทั้งความรู้ที่ได้

จากการฝึกอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี ครูบางส่วนไม่น าความรู้ที่ได้มาสร้าง

สื่อเพ่ือส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้ เรียน ขาดความกระตือรือร้นที่จะเตรียมสื่อที่ทันสมัย

และไม่เรียนรู้วิธีการใช้งาน19  

 จากปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไม่ได้มาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น
ครูจึงมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากต่อการจัดองค์ความรู้ให้แก่นักเรียน ครูจึงมีความจ าเป็นต้องมีความรู้อย่าง
กว้างขวาง มีการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีวิธีการ
แก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน20 ครูต้องมีคุณสมบัติมากกว่าผู้ที่ท าหน้าที่สอนและต้องมีคุณสมบัติ
เป็นผู้ที่สามารถชี้แนะแนวทางในการเรียนรู้และสามารถท าหน้าที่เป็นผู้น านักเรียนไปสู่โลกแห่งการเรียนรู้ได้ 
ครูจึงมีหน้าที่เพ่ิมพูนความรู้ให้แก่นักเรียนเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการศึกษาและชีวิตประจ าวันของคนทั่วทุกมุมโลก 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันจึงไม่ใช่แค่เพียงแหล่งข้อมูลเท่านั้น ครูจึงต้องมีวิธีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนของตนเอง21  

จากเหตุผลและความจ าเป็นดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยที่เป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระเพ่ิมเติม

คอมพิวเตอร์ จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

                                                           
19 สัมภาษณ์ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ,  18 สิงหาคม 2560. 
20 ส านักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, เทคโนโลยีการเรียนรู้ของไทยในปี 2553 
(กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2553). 
21 เยาวเรศ  ภักดีจิตร, เอกสารประกอบการเสวนาทางวิชาการ วันส่งเสริมวิชาการสู่คุณภาพการ
เรียนการสอน.2550. 
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การสื่อสารของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดลานนาบุญ เนื่องจากการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอน และ

ชีวิตประจ าวันเปนอย่างมาก และเพ่ือหาแนวทางการพัฒนา การแก้ปัญหา และตอบสนองความ

ต้องการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ อีกท้ังยังใช้เป็น

แนวทางเพ่ือก าหนดมาตรการ ส่งเสริมพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร และช่วยขจัดปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารเทศและการสื่อสารในทางที่ไม่เหมาะสม เพ่ือให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

      เพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือทราบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 

2. เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน 

โรงเรียนวัดลานนาบุญ 

ข้อค าถามของการวิจัย 

        เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผู้ศึกษาจึงตั้งข้อค าถามของการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ อยู่ในระดับใด 

2. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญเป็นอย่างไร 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญอยู่ในระดับปานกลาง 

 2. แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญมีหลายแนวทาง 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การวิจัยเพื่อการศึกษาแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลาน

นาบุญ ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยตามหลักการแนวคิดทฤษฎีและข้อค้นพบต่างๆที่

เกี่ยวข้องกับแนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ ซึ่งมี

สาระส าคัญดังนี้ โรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งในระบบสังคม มีลักษณะเป็นองค์กรเชิงระบบปิด ซึ่ง 

ลูเนนเบิร์กและออนสไตน์ (Lunenburg และ Ornstein) ได้ศึกษาทฤษฎีระบบที่เป็นพ้ืนฐานของ

องค์การทางการศึกษามี  5  ส่ วนคือ  ปั จจั ยน า เข้ า  (input) สู่ กระบวนการ เปลี่ ยนแปลง 

(transformation process) กลายเป็นปัจจัยออกหรือผลผลิต (output) ซึ่ งมีปฏิสัมพันธ์กับ

สภาพแวดล้อม (environment) ภายในและภายนอกองค์การและมีการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับ 
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(feedback) ส าหรับโรงเรียนเป็นระบบเปิดเช่นเดียวกันมีปัจจัยน าเข้า (input) ได้แก่ บุคลากร 

งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การจัดการโดยจะถูกปรับเปลี่ยนโดยกระบวนการ (transformation 

process) ของโรงเรียน ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การเรียนการสอน การนิเทศ สุดท้ายคือผลผลิต 

(output) ซึ่งจะเป็นผลมาจากการบริหาร ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชื่อเสียงของโรงเรียน ความ

พึงพอใจของทุกส่วนงาน อยู่ภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อม (environment)22 โกลด์ฟาร์บ (Gofarb )ได้

กล่าวถึงข้อดีของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ว่าเป็นการเปิด

โอกาสให้นักเรียนได้ท างานร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งพบว่านักเรียนเห็นคุณค่าและมี

ความสุขในการเรียนด้วยห้องเรียนออนไลน์และท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น 23 ซึ่ง

สอดคล้องกับข้อค้นพบของ บินจิมลัส (Bingimlas) ที่ได้ระบุว่าการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนจะท าให้ผู้เรียนมีแรงกระตุ้นในการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะ

การพัฒนาและความรู้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท าให้ครูสามารถ

เข้าถึงรูปภาพ คลิปวีดีโอ และรับข้อมูลข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลก เพ่ือน ามาใช้ส าหรับสร้างบทเรียนที่

ดึงดูดความสนใจของผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นและกระตือรือร้นในการเรียน เป็น

การสร้างทัศนคติที่ดีของผู้เรียนต่อการเรียน24 ดังแผนภูมิที่ 1 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Fred C. Lunenburg  and Allan C. Ornstein, Education Administration: Concept 
and Practices (2012). 
23 Goldfarb A, Information Belief on Social Networking in Educaion 
(Comprehensive center: New York, 2011). 
24 Bingimlas A.K., "Barries to the Successful Integration of Ict in Teaching and 
Learning Environments," Eurasia journal of Mathematic,Science and Technology 
Education., no. 5 (2015). 
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ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ 
(Tranformation process) 

ผลผลติ ( Output) 

- บุคลากร 

- งบประมาณ 

- วัสดุครุภัณฑ ์

- นโยบาย 

- การบริหารจัดการ 

 การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

สื่อสารในโรงเรียน 

 

- การนิเทศติดตาม 

- การประเมินผล 

 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

- คุณภาพทางการศึกษา 

- ความพึงพอใจ 

 

องค์ประกอบของระบบ (Organization) 

 

สภาพแวดล้อมของระบบ (External Environment) 

 

สภาพแวดล้อมของระบบ (External Environment) 

 

ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 

 

ที่มา    :   Fred C. Lunenburg and Allan C. Ornstein,Education Administration: Concept and 

Practices,6thed.(Belmont,CA:Wadsworth,2012),21. 

         : ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,ส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน พ.ศ. 2551 (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางกอกบล็อก,2552),i. 

             (ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2551)(ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2551)(ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร, 2551)(ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2551)(ส านักงานสถิติ

แห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2551)(ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร, 2551)(ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2551a)(

ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2551a)(ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง

- การพัฒนาการเรียนการ

สอน 

 

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิขอบข่ายเชิงทฤษฎีเชิงมโนทัศน์สรุป (referent framework) 
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ขอบเขตของการวิจัย 

ส าหรับการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญผู้วิจัยมุ่งศึกษาตามการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ท าการส ารวจตามแนวทางนโยบายและมาตรฐานการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งประกอบด้วย 1) 
โครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโรงเรียน2) การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เป็นฐานในการเรียนรู้  3) หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  4) การ
พัฒนาบุคลากร 5) การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหารจัดการและการ
ให้บริการทางการศึกษา ดังผลสรุปในแผนภูมิขอบเขตการวิจัยในแผนภูมิที่ 2    

 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน 

 
1) โครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโรงเรียน 
 2) การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นฐานในการเรียนรู้   
3) หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
4) การพัฒนาบุคลากร 
 5) การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหารจัดการและการ
ให้บริการทางการศึกษา  
 

 

แผนภูมิที่  2  ขอบเขตของการวิจัย 
 : ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,ส ารวจการมีการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน พ.ศ. 2551 (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

บางกอกบล็อก,2552),i. 
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นิยามค าศัพท์เฉพาะ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน หมายถึง การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้เต็มประสิทธิภาพ ในด้านการจัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็น
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลการท างาน การสร้างชิ้นงาน การ
ติดต่อสื่อสาร และการใช้ในการประกอบสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งยังรวมไปถึงการ
ให้บริการข้อมูลอ่ืนๆ การดูแลจัดเก็บรักษาข้อมูล อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการ
สอนในยุคปัจจุบัน โดยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้อย่างแพร่หลายในโรงเรียน 
ซึ่งจะประกอบด้วย 1) โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2) การใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นฐานการเรียนรู้ 3) หลักสูตรด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่หลากหลาย 4) การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 5) การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการบริการจัดการและให้บริการทางการ
ศึกษาอย่างครบถ้วน  

โรงเรียนวัดลานนาบุญ หมายถึง โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตั้งอยู่ที่ 

ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต 1  
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บทที่ 2   

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในโรงเรียน โดยค้นคว้าข้อมูลจากต ารา เอกสารทางวิชาการ วารสาร เว็บไซต์ ตลอดจน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยน า เสนอสาระส าคัญ ดังนี้ 1) การใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ในโรงเรียนของโรงเรียนวัดลานนาบุญ 2) ข้อมูลพ้ืนฐานของโรงเรียนวัด

ลานนาบุญ 3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือว่าเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกหลายๆ

ด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมอันน าไปสู่การปรับตัวเพ่ือให้เกิดความสามารถในการแข่งขันท่ามกลาง

กระแสโลกาภิวัฒน์ ทุกประเทศทั่วโลกก าลังมุ่งสู่กระแสใหม่ที่เรียกว่า สังคมความรู้  ( knowledge 

society และระบบเศรษฐกิ จฐานความรู้  (Knowledge –Based – Economy) ที่ จ ะต้ อง ให้

ความส าคัญต่อการใช้ความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยในการพัฒนาและการผลิต ความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีท าให้ข้อมูลข่าวสารและความรู้ ซึ่งประกอบกันเป็น สารสนเทศ สามารถลื่นไหลได้สะดวก 

รวดเร็ว จนสามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในด้านของ

การศึกษาในลักษณะที่เด่นชัดมากที่สุดนั้น จะอยู่ในรูปของสื่อต่างๆที่เรียกว่า สื่อการศึกษา ซึ่งเป็นที่

ยอมรับกันในวงการศึกษาแล้วว่า สื่อการศึกษา 25โดยเฉพาะสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่วน

ส าคัญในการผลักดันกลไกการจัดการศึกษา การเรียนรู้ สามารถส่งผลโดยตรงให้กับผู้เรี ยนเข้าถึงองค์

ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว ได้อย่างกว้างขวางและเป็นผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ได้มากที่สุด26 ซึ่งจะเห็น

ได้ว่าโรงเรียนวัดลานนาบุญมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารที่ทันสมัยมาช่วยในเรื่องของ

การจัดการเรียนการสอนและอยู่ในนโยบายของโรงเรียน และมีอยู่ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มี

การสนับสนุนให้ครูใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการจัดเตรียมสื่อ และ

อุปกรณ์มาไว้สนับสนุน และมีการจัดท าแผนโครงการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น  

                                                           
25 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, ไอทีกับธุรกิจ แนวคิดและแนวทาง (ศูนย์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ: กรุงเทพมหานคร, 2553). 
26 จินตวีร์  คล้ายสังข์, การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนในศตวรรษที่ 21 (  
กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2560). 
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ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and communication Technology : ICT) 

หรือ ไอซีที พัฒนามาจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เน้นถึงการใช้คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์ ซึ่งใน

สมัยก่อนคอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อกันได้ภายในพ้ืนที่จ ากัดเท่านั้น แต่ในปัจจุบันสามารถเชื่อมโยง

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างกันทั่วทุกมุมโลก ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร คือ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต

นั่นเอง ซึ่งท าให้ไอทีเปลี่ยนบทบาทเป็นไอซีที 27  ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงมี

ความหมายครอบคลุมและใกล้เคียงกับเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมาย ดังนี้ 

 ยืน ภู่สุวรรณ กล่าวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศว่า หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการข้อมูล

สารสนเทศ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล การพิมพ์ การ

สื่อสารข้อมูล28 

 บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์ กล่าวถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่า 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีประสิทธิภาพครอบคลุมหารใช้งานทางการศึกษาที่ส าคัญ 3 ด้าน 

ดังนี้ 1) ด้านการติดต่อสื่อสาร 2) ด้านการค้นคว้า และ 3) ด้านการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศ29  

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสาร ข้อมูลและการติดต่อสื่อสาร ตั้งแต่การ

สร้างการน ามาวิเคราะห์ ประมวลผลการท างาน การรับ – ส่ง ข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและการ

น าไปใช้ใหม่ เทคโนโลยีเหล่านี้มักจะหมายถึงคอมพิวเตอร์30  

                                                           
27 ไพรินทร์ ชมมะลิ, "สมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับนักเรียนใน
โครงการโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการใช้ไอซีทีเพ่ือการเรียนรู้ " (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552). 
28 ยืน ภู่สุวรรณ, ไอซีทีเพ่ือการศึกษาไทย (กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557). 
29 บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์, เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ศึกษา (กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556). 
30 ส านักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาของประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ์ดี จ ากัด, 2554). 
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 กิดานันท์  มลิทอง ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่า หมายถึง การ

ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการจัดการฐานข้อมูล ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ รวบรวมและ

จัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพ่ือสะดวกต่อการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป31 

 ชัยพจน์  รักงาม ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่าเป็นนวัตกรรมที่

พัฒนาขึ้นเพ่ือใช้ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพ่ือการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ไกลโดย

อาศัยอุปกรณ์เชื่อมต่อ32 

 เทอร์แบนด์ แมคลีนและเวทเทอร์บี้(Turban Mclean and Wetherbe) ได้ให้ความหมาย

ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารว่า หมายถึง ส่วนประกอบของเทคโนโลยีทางระบบสารสนเทศ 

ซึ่งรวมถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และฐานข้อมูล รวมถึงระบบสารสนเทศหลายระบบภายในองค์กรเดียวกัน33 

นอกจากนี้ศัพท์ ไอซีที ในปัจจุบันนี้ยังหมายถึงการลู่เข้าของเครือข่ายโทรศัพท์และระบบโสต

ทัศน์ เข้าสู่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ผ่านทางเคเบิลสายเดียวหรือระบบเชื่อมต่อหนึ่งเดียว มีสิ่งจูงใจทาง

เศรษฐกิจขนาดใหญ่ เพ่ือที่จะประสานระบบ โสตทัศน์ การจัดการสิ่งปลูกสร้าง และเครือข่ายโทรศัพท์ 

เข้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ระบบเคเบิล การจัดการและการกระจายสัญญาณ แบบศูนย์

รวมเพียงหนึ่งเดียว ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนเนื่องจากเครือข่ายโทรศัพท์จะถูกขจัดออกไป34  

 เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที (information technology : IT) คือการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์โทรคมนาคม เพ่ือจัดเก็บ ค้นหา ส่งผ่าน และจัดด าเนินการข้อมูล ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

หนึ่งหรือองค์กรอ่ืนๆ ศัพท์นี้โดยปกติก็ใช้แทนความหมายของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และยังรวมไปถึงเทคโนโลยีการกระจายสารสนเทศอย่างอ่ืนด้วย35  

 จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ

ไอซีที หมายถึงเทคโนโลยีที่ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาประมวลผลข้อมูลด้านต่างๆให้เป็นข้อมูล

                                                           
31 กิดานันท์ มลิทอง, เทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม (กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์, 2553).(
กรุงเทพมหานคร : อรุณการพิมพ์,2553). 
32 ชัยพจน์  รักงาม, "กว่าจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศ."วารสารวิชาการ (สิงหาคม 2551)  
33 E. Turban, Mclean, E. and Wetherbe. J, "Information Technology for Management," 
John Wiely & Sons INS 2010, no. 3 (2010). 
34 วิกิพีเดีย., "เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,"  https://th.wikipedia.org/wiki/ความหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 
35 วิกิพีเดีย, "เทคโนโลยีสารสนเทศ,"  https://th.wikipedia.org/wiki/เทคโนโลยีสารสนเทศ. 
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สารสนเทศที่น่าเชื่อถือ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่มีส่วนประกอบที่ส าคัญ

คือ ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เพ่ือการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือ

สะดวกต่อการน าไปใช้ประโยชน์และเทคโนโลยีการสื่อสาร คือการน าระบบการคมนาคมและการ

สื่อสารรูปแบบต่างๆมาใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดต่อกันอย่างรวดเร็ว 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การใช้ทรัพยากรและบริการทาง
อินเตอร์เน็ต และการใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการค้นคว้าหาความรู้และข้อมูล เพ่ือน าไปสู่การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทาง อินเตอร์เน็ต สังคมเครือข่าย บล็อก กระดานสนทนา  และเว็บเพจ36  

1. โครงสร้างพ้ืนฐานทาง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ของโรงเรียน 

 สุขุม เฉลยศัพท์ กล่าวถึงองค์ประกอบสารสนเทศและการสื่อสารว่ามีองค์ประกอบที่ส าคัญ 

คือเทคโนโลยีเพ่ือการประมวลผลคือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีเพ่ือการเผยแพร่คือ

เทคโนโลยีสื่อสารและโทรคมนาคม มีรายละเอียดดังนี้ 

1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เนื่องจากความซับซ้อนในการปฏิบัติงานและความต้องการสารสนเทศที่

หลากหลาย ท าให้มีการจัดการและการประมวลผลข้อมูลด้วยมือไม่สะดวก ล่าช้า และอาจผิดพลาด 

ปัจจุบันจึงต้องจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

สนับสนุนในการจัดการข้อมูล เพ่ือให้ทราบการท างานที่ถูกต้องรวดเร็ว 37คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย

เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ดังนี้ 

1.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ประกอบด้วย 5 ส่วนหลัก คือ 

     1.1.1 หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) ท าหน้าที่รับข้อมูลจากภายนอกคอมพิวเตอร์ เข้าสู่

หน่วยความจ าแล้วเปลี่ยนเป็นสัญญาณในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจได้ เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ 

เครื่องอ่านพิกัด แผ่นสัมผัส จอภาพสัมผัส ปากกาแสง เครื่องอ่านบัตรแถบแม่เหล็ก และเครื่องอ่านรหัส

แท่ง เป็นต้น 38 

  1.1.2 หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit :CPU) ท าหน้าที่การประมวลผลตาม

ค าสั่งของโปรแกรมที่เก็บอยู่ในหน่วยความจ าหลัก หน่วยประมวลผลกลาง ประกอบด้วยวงจรไฟฟ้าที่

เรียกว่า ไมโครโปรเซสเซอร์ หน่วยวัดความเร็วในการท างานของหน่วยประมวลผลกลางมีหน่วยวัด

                                                           
36 ส านักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, เทคโนโลยีการเรียนรู้ของไทยในปี 2553. 
37 สุขุม เฉลยทรัพย์, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กรุงเทพมหานคร: กราฟิคอาร์ต, 2555). 
38 รุ่ง  แก้วแดง, ปฏิวัติการศึกษาไทย (ส านักพิมพ์มติชน: กรุงเทพมหานคร, 2550). 
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เป็นเมกกะเฮิร์ตแต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาถึงระดับกิ๊กกะเฮิร์ตคือพันล้านค าสั่งต่อ 1 วินาที หน่วย

ประมวลผลกลางประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ หน่วยควบคุม และหน่วยค านวณตรรกะ39 

 1.1.3 หน่วยความจ า (Memory Unit) เป็นส่วนที่ท าหน้าที่เก็บข้อมูลหรือค าสั่งที่รับจากหน่วยรับ

ข้อมลู เพ่ือเตรียมส่งให้หน่วยประมวลผลกลางประมวลผลตามโปรแกรมค าสั่งและเก็บผลลัพธ์ที่ได้จาก

การประมวลผล เพ่ือส่งต่อให้หน่วยแสดงผล หรือเรียกใช้ข้อมูลภายหลังได้  หน่วยความจ ามี 2 ส่วน

หลักคือ หน่วยความจ าหลัก เป็นหน่วยความจ าที่เก็บข้อมูล และโปรแกรมค าสั่ง ที่อยู่ระหว่างการ

ประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ROM และหน่วยความจ าส ารอง มีหน้าที่เก็บข้อมูลและ

โปรแกรมค าสั่งอย่างถาวรเพ่ือใช้งานในอนาคต เช่น รีมูฟเอเบิ้ลไดรฟ์ (removeable drive) และ

ฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น40 

 1.1.4 หน่วยติดต่อสื่อสาร (Communication Unit ) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ให้

สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ เช่น โมเด็ม (modem) และการ์ดแลน (LAN card) เป็นต้น 

 1.1.5 หน่วยแสดงผล (Output Unit) ท าหน้าที่ส่งออกข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลแล้ว เช่น 

จอภาพ เครื่องพิมพ์ เครื่องฉายภาพ เป็นต้น 

1.2 ซอฟต์แวร์ (Software) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญและจ าเป็นมากในการควบคุมการท างานของ

เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ41 

 1.2.1 ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software) มีหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ ภายในระบบคอมพิวเตอร์ 

และเป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบแบ่งเป็น 3 ชนิดใหญ่ คือ 

 1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operation System Program) ใช้ควบคุมการท างานของ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่อกับคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างโปรแกรมที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เช่น 

UNIX , Linux , Microsoft Windows , Windows Mobile , ios และ Android เป็นต้น 

 2. โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program) ใช้ช่วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เครื่อง

คอมพิวเตอร์ในระหว่างการประมวลผลข้อมูลหรือในระหว่างที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์  

                                                           
39 รัชนี  ศุภพงษ,์ เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ 2 ed. (  กรุงเทพมหานคร: แม็งการ
พิมพ์, 2556). 
40 รอม หิรัญพฤกษ์, แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 (สารานุกรมไทย โดยพระ
ราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว: กรุงเทพมหานคร, 2554). 
41 จินตวีร์  คล้ายสังข์, การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนในศตวรรษที่ 21. 
(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2560).  
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 3. โปรแกรมแปลภาษา (Translation Program) ใช้ในการแปลความหมายของค าสั่งที่เป็น

ภาษาคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์เข้าใจและท าตามที่ผู้ใช้ต้องการ42 

1.2.2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพ่ือท างานเฉพาะด้าน

ตามความต้องการ ซึ่งซอฟต์แวร์ประเภทนี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

 1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพ่ือใช้งานทั่วไป เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้งานทั่วไป ไม่เจาะจง

ประเภทของธุรกิจ  

 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้งานธุรกิจเฉพาะ ตามแต่

วัตถุประสงค์ของการน าไปใช้ซึ่งเขียนขึ้นโดยโปรแกรมเมอร์43 

2. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม การสื่อสารข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญส าหรับการจัดการและประมวลผล 

ตลอดจนการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ต้องประยุกต์เทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์ในการสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ใช้ที่อยู่ห่างไกล

กันให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครอบถ้วน ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ44  

2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นฐานการเรียนรู้ 

ถวิล อรัญเวศ ปัจจุบันประเทศต่างๆทั่วโลกให้ความส าคัญกับการลงทุนทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือใช้ในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา จน

เกิดความแตกต่างทางด้านความพร้อมด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับประเทศที่ขาด

แคลนที่เรียกว่า การแบ่งแยกทางดิจิทัลในขณะเดียวกันประเทศทั่วโลกต่างมุ่งสร้างสังคมใหม่ให้เป็น

สังคมท่ีใช้ความรู้เป็นฐาน จนเกิดความแตกต่างระหว่างสังคมที่สมบูรณ์ด้วยความรู้ที่เรียกว่าสังคมแห่ง

การแบ่งบันความรู้ ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา45 ต่างก็เร่งพัฒนาการศึกษาให้การศึกษาไปพัฒนา

คุณภาพของคนเพ่ือให้คนไปช่วยพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือ

ที่มีความส าคัญ เพราะมีคุณภาพสูงในการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาเช่นช่วยน า

                                                           
42 ส านักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, หลากหลายวิธีกับการใช้ Ict เพื่อการเรียนการสอน.
(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2560). 
43 พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, ระบบไอซีทีและการจัดการยุคใหม่, พิมพ์ครั้งที่ 1 ed. (กรุงเทพมหานคร: วิตตี้กรุ๊ป, 2553). 
44 รอม หิรัญพฤกษ์, แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 .( กรุงเทพมหานคร:
สารานุกรมไทย โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2554).  
45 ถวิล อรัญเวศ, "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้," วารสารการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ 1, no. 1 (2556). 



  19 

ข่าวสารทางการศึกษาให้เข้าถึงประชาชนส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องนอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้

ตามอัธยาศัยช่วยจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการช่วยเพ่ิมความรวดเร็วและแม่นย า

ในการจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลการเก็บรักษาและการเรียกใช้ในกิจกรรมต่างๆในการจัด

การศึกษา46 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ แต่การให้ความสนใจกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยการเรียนรู้ของผู้เรียนก็อาจหลงทางได้ ถ้าผู้บริหารโรงเรียนยึดถือการมี

เทคโนโลยีเป็นจุดหมายปลายทางของการศึกษา แทนที่จะยึดถือผลการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย ปรากฏการณ์ของ

การหลงทางจะพบเห็นในการประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมทางระบบคอมพิวเตอร์ การมีเครือข่ายเชื่อมโยงเข้า

อินเตอร์เน็ตได้สะดวกผู้เรียนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและมีโอกาสใช้ได้เต็มที่ แต่ในบางโรงเรียนผู้เรียนอาจใช้

เทคโนโลยีไม่คุ้มค่า ขาดเป้าหมายในการเรียนรู้สาระส าคัญตามหลักสูตรวิชาต่างๆและขาดโอกาสในการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนากระบวนการทางปัญญาอย่างแท้จริง47 

เทคโนโลยีได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ 3 ลักษณะ คือ  

1. การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี ได้แก่ การเรียนรู้ระบบการท างานของคอมพิวเตอร์ เรียนรู้จนสามารถ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ได้ท าระบบข้อมูลสารสนเทศเป็น สื่อสารข้อมูลทางไกลผ่านอีเมลและอินเตอร์เน็ตได้ 
เป็นต้น48 

2. การเรียนรู้เทคโนโลยี ได้แก่ การเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆการฝึกความสามารถ ทักษะบางประการโดยใช้

สื่อเทคโนโลยี เช่น ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรียนรู้ทักษะใหม่ๆทางโทรทัศน์ที่ส่งผ่านดาวเทียม การค้นคว้า

เรื่องสนใจผ่านอินเตอร์เน็ต การเรียนผ่าน สื่อโทรทัศน์ เป็นต้น49 

3. การเรียนรู้กับเทคโนโลยี ได้แก่การเรียนรู้ด้วยระบบการสื่อสาร 2 ทางกับเทคโนโลยีเช่นการฝึก

ทักษะภาษากับโปรแกรมที่ให้ข้อมูลย้อนกลับถึงความถูกต้อง การฝึกการแก้ปัญหากับสถานการณ์จ าลองเป็น

ต้นการจัดปัจจัยเพ่ือสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือช่วยการจัดการเรียนรู้ปัจจัยพ้ืนฐาน คือ การ

                                                           
46 ธนวันต์ เข็มทอง, "การปฏิบัติตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554-2556 ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8" (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 2559). 
47 นรินทร์ชัย  พัฒนพงศา, การสื่อสารรณรงค์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษย์เน้นการ
เจาะจงกลุ่ม (ส านักพิมพ์รั้วเขียว: เชียงใหม่, 2552). 
48 รัชนี  ศุภพงษ,์ เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น.พิมพ์ครั้งที่ 2 ed.(กรุงเทพมหานคร:แม็งการพิมพ์,  2556). 
49 วาสนา  ชาวหา, เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา.พิมพ์ครั้งที่ 2 ed.(ส านักพิมพ์กราคอาร์ต: 
กรุงเทพมหานคร, 2560). 
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สร้างความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆให้มีสมรรถนะและจ านวนเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน 

รวมถึงการอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้ตลอดเวลา จะเป็นปัจจัยเบื้องต้นของการ

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ สิ่งที่ควรเป็นปัจจัยเพิ่มเติม50 คือ 

1. ครูสร้างโอกาสในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ปัจจัยที่จะผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยี

อย่างคุ้มค่าคือการที่ครูออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการท ากิจกรรมประกอบการเรียนรู้ เป็น

กิจกรรมที่ใช้กระบวนการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆทั้งจากการสังเกตในสถานการณ์จริง 

การทดลอง การค้นคว้าจากสื่อสิ่งพิมพ์และจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่นจากเว็บไซต์เป็นกิจกรรมที่ต้องมี

การท าโครงงานอิสระสนองความสนใจ เป็นกิจกรรมที่ต้องฝึกปฏิบัติจากซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปเป็น

กิจกรรมที่ต้องมีการบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอรายงานด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น51 

2. ครูและผู้เรียนจัดท าระบบแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ปัจจัยด้านแหล่งข้อมูล

สารสนเทศเป็นตัวเสริมที่ส าคัญที่ช่วยเพ่ิมคุ้มค่าของระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ครู และ

ผู้เรียนควรช่วยกันแสวงหาแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่มีเนื้อหาสาระตรงกับหลักสูตร หรือสนองความ

สนใจของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวบรวมแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็นซอฟต์แวร์ ชื่อของ 

เว็บไซต์รวมถึงการลงทุนจัดซื้อซอฟต์แวร์จากแหล่งจ าหน่าย การจ้างให้ผู้เชี่ยนชาญจัดท า หรือจัดท า

พัฒนาขึ้นมาเองโดยครู และนักเรียน52 

3. โรงเรียนจัดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้เป็น

ตัวชี้วัดส าคัญประการหนึ่งของศักยภาพของโรงเรียนที่จะส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ของ

ครู และผู้เรียน ปกติมักนิยมจัดไว้เป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุด จนเกิดค าศัพท์ว่าห้องสมุดเสมือนจะมี

คุณประโยชน์ในการมีแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า ในวิทยาการต่างๆทั้งในลักษณะสื่อ

ส าเร็จ เช่น ซอฟต์แวร์ แถบบันทึกวีดีทัศน์ ชื่อเว็บไซต์ต่างๆซึ่งควรจัดท าระบบแคตตาล๊อคและดัชนีให้

สะดวกต่อการสืบค้น53 

                                                           
50 วิริยะ  ฤาชัยพาณิชย์, ห้องเรียนแห่งอนาคต เปลี่ยนครูเป็นโคช้ (กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2559). 
51 สมบูรณ์  สงวนญาติ, เทคโนโลยีทางการเรียนการสอน, พิมพ์ครั้งที่ 1 ed. (โรงพิมพ์การศาสนา 
กรมศาสนา: กรุงเทพมหานคร, 2553). 
52 สันติ  บุญภิรมย์, การบริหารจัดการในห้องเรียน (กรุงเทพมหานคร: ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2557). 
53 ส านักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 
"แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ



  21 

4. การบริการของกรมหรือหน่วยงานกลางทางเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้  กรมต้นสังกัดหรือ

หน่วยงานกลางด้านเทคโนโลยีควนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีของโรงเรียนด้วยการบริการด้านข้อมูล

สารสนเทศ เช่น จัดท าเอกสารรายเดือน รายงาน ซอฟต์แวร์ในท้องตลาด แจ้งชื่อเว็บไซต์ใหม่ๆพร้อม

เนื้อหาสาระโดยย่อ จัดท าคลังข้อมูลความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ในด้านต่างๆผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ หรือ

สื่อทางไกลผ่านดาวเทียมเผยแพร่สนองความต้องการ และความสนใจของผู้เรียนเป็นประจ า 

นอกจากนี้รวบรวมผลงานของครู และนักเรียนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี54 

3. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 ในระบบการศึกษาที่มีการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่นและโรงเรียนมีบทบาทในการพัฒนา

หลักสูตรนั้น หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น จนถึงระดับ

โรงเรียน มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การใช้และพัฒนา

หลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าหลักสูตรโรงเรียนและการจัดการ

เรียนการสอนของโรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบรรลุตาม

มาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในระดับชาติ55  

 โรงเรียนมีหน้าที่ส าคัญในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน การวางแผนและด าเนินการใช้หลักสูตร 

การเพ่ิมพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา การปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตร

จัดท าระเบียบการวัดและประเมินผล ในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรายละเอียดที่เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้น

สังกัดอ่ืนๆในระดับท้องถิ่นได้จัดท าเพ่ิมเติม รวมทั้ง โรงเรียนสามารถเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพ

ปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความต้องการของผู้เรียน โดยทุกภาคส่วนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน56 

                                                           

เพื่อการศึกษาประจ าปี 2560."(วารสารกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา1,2560 )
หน้า4-7. 
54 ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ, กรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระยะ พ.ศ. 2544 -2553 ของประเทศไทย. 2553. 
55 สุกัญญา  แช่มช้อย, การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ( กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2560). 
56 ส านักงานสถิติแห่งชาติ, "ส ารวจการมีใช้อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ พ.ศ. 2550 - 
2559. ," (2561). 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียน มีความรู้ 

ความเข้าใจ มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถน าความรู้

เกี่ยวกับการด ารงชีวิต การอาชีพและเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการท างานอย่างมีความคิด

สร้างสรรค์และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการท างาน และมี

เจตคติที่ดีต่อการท างาน สามารถด ารงชีวิตอยู่สังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุข 57กลุ่มสาระการ

เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ มี

ทักษะในการท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี

สาระส าคัญ58 ดังนี้ 

 การด ารงชีวิตและครอบครัว เป็นสาระเกี่ยวกับการท างานในชีวิตประจ าวัน การช่วยเหลือตนเอง 

ครอบครัว และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมเน้นการปฏิบัติจริงจนเกิด

มั่นใจในผลส าเร็จของงาน เพ่ือให้ค้นพบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของตนเอง การ

ออกแบบและเทคโนโลยี เป็นสาระเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่างสร้างสรรค์ โดย

น าความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี สร้างสิ่งของเครื่องใช้ วิธีการ หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ด ารงชีวิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การติดต่อสื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหาหรือการสร้างงาน 

คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสนเทศและการสื่อสารการอาชีพ เป็นสาระเกี่ยวกับทักษะที่

จ าเป็นต่ออาชีพ เห็นความส าคัญของ คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้

เหมาะสม เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริตและการเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ59 

 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าใจวิธีการท างานเพ่ือช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม ใช้

วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือถูกต้องตรงกับลักษณะงาน มีทักษะกระบวนการท างาน มีลักษณะนิสัยการ

ท างานที่กระตือรือร้น ตรงเวลา ประหยัด ปลอดภัย สะอาด รอบคอบ และมีจิตส านึกในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม เข้าใจประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือ

สนองความต้องการอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสร้างของเล่น ของใช้อย่างง่าย โดยใช้

กระบวนการเทคโนโลยี ได้แก่ ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล ออกแบบโดยถ่ายทอด

                                                           
57 ชวลิต  ชูก าแพง, การพัฒนาหลักสูตร (มหาสารคาม: ส านักพิมพ์ มหาสารคาม, 2553). 
58 จินตวีร์  คล้ายสังข์, การผลิตและใช้สื่ออย่างเป็นระบบเพื่อการเรียนในศตวรรษที่ 21.  
(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2560). 
59 ทิศนา  แขมมณี, ศาสตร์การสอน (บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จ ากัด: กรุงเทพมหานคร, 2555). 
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ความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ ลงมือสร้างและประเมินผล เลือกใช้วัสดุ  อุปกรณ์อย่างถูกวิธี เลือกใช้

สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์และมีการจัดการสิ่งของเครื่องใช้ด้วยการน ากลับมา

ใช้ซ้ า เข้าใจและมีทักษะการค้นหาข้อมูลอย่างมีข้ันตอน การส าเสนอข้อมูลในลักษณะต่าง60  

 จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เข้าใจหลักการแก้ปัญหาเบื้องต้น มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในการ

ค้นหาข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล สร้างภาพกราฟิก สร้างงานเอกสาร น าเสนอข้อมูลและสร้างชิ้นงาน

อย่างมีจิตส านึกและรับผิดชอบและเข้าใจความหมาย วิวัฒนาการของเทคโนโลยี และส่วนประกอบ

ของระบบเทคโนโลยี มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างหลากหลาย น าความรู้

และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย โดย

ใช้กระบวนการเทคโนโลยี ได้แก่ ก าหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวม ลงมือสร้างและ

ประเมินผล เลือกใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม และมีการจัดการ

เทคโนโลยีด้านการแปรรูปแล้วน ากลับมาใช้ใหม่61 

 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าใจกระบวนการเทคโนโลยีและระดับของเทคโนโลยี มีความคิด

สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการ

เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพฉายเพ่ือน าไปสู่การสร้างชิ้นงาน

หรือแบบจ าลองความคิดและการรายงานผล เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคม 

สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มี

ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและเข้าใจหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์  

หลักการและวิธีแก้ปัญหาหรือการท าโครงงานด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะการ

ค้นหาข้อมูลและการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การใช้

คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา สร้างชิ้นงานหรือโครงงานจากจินตนาการและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศน าเสนองาน62 

                                                           
60 บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ์, เทคโนโลยีสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ศึกษา.(กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2556). 
61 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ, กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กรุงเทพ,: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจ ากัด, 2551). 
62 ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, การพัฒนาการใช้ Ict เพื่อการบริหาร
จัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้น า Ict โรงเรียนในฝัน.(กรุงเทพมหานคร: บริษัท พิมพ์ดี 
จ ากัด, 2554). 
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 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อ่ืนๆ วิเคราะห์ระบบ

เทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาและสนองความต้องการสร้างและพัฒนาสิ่งของ

เครื่องใช้หรือผลงานวิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชีวิตประจ าวันอย่างสร้างสรรค์ต่อ

ชีวิตสังคมสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยวิธีการของเทคโนโลยีสะอาดและเข้าใจ

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ระบบสื่อสารข้อมูลส าหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ คุณลักษณะของ

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงและมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

ติดต่อสื่อสารและค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

เพ่ือการตดัสินใจใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานและใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานและโครงงาน63 

4. การพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บรรลุพันธกิจและเป้าหมายการยกระดับ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งส่งเสริมให้ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา 

และผู้เรียน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ือการศึกษาตามบริบท

ของแต่ละฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพจะประกอบด้วยยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 5 ประการ 64ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา 

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือขยายโอกาส

การเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหารการ

จัดการและการบริการ 

5. ยุทธศาสตร์ที่  5 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการศึกษา65 

                                                           
63 รัชนี  ศุภพงษ,์ เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น.(กรุงเทพมหานคร: แม็งการพิมพ์, 2556). 
64 ส านักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, เทคโนโลยีการเรียนรู้ของไทยในปี 2553. 
(กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2553). 
65 ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, การพัฒนาการใช้ Ict เพื่อการ
บริหารจัดการและการเรียนการสอนของโรงเรียนผู้น า Ict โรงเรียนในฝัน.(กรุงเทพมหานคร: ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด รุ่งโรจน์อินเตอร์กรุ๊ป, 2554). 
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 การเรียนการสอนในยุคสมัยใหม่ครูจะต้องเรียนรู้และการท างานเป็นทีม คือ ครูเป็นผู้เรียนรู้ไป

ด้วย โดยเรียนรู้กับครูท่านอ่ืนๆเพ่ือร่วมกันวางแผนออกแบบการสอน พูดคุย ปรึกษาหารือ เสนอแนะ

ซึ่งกันและกัน การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมของครูนี้ เรียกว่า Professional Learning Community 

(PLC) โรงเรียนบางแห่งจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ทุกสัปดาห์ ซึ่งจะช่วยให้ครูสามารถวาง

แผนการสอน การประเมิน และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ66 

นอกจากนี้ ครูเองต้องพัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ของตนเองไพฑูรย์ สินลา

รัตน์ ได้เสนอทักษะที่จ าเป็นส าหรับครูไทยในอนาคต ไว้ 8 ประการ คือ 

 1. เนื้อหา ครูต้องมีความรู้และทักษะในเรื่องที่สอนเป็นอย่างดี หากไม่รู้จริงในเรื่องที่สอนแล้ว ก็

ยากท่ีนักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้นๆ 

 2. คอมพิวเตอร์ ครูต้องมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจาก

กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีจะช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียน และหากออกแบบ 

กิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีจะช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียน และหากออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะที่ต้องการได้เป็นอย่างดี67  

       3. สร้างองค์ความรู้ ครูผู้สอนต้องเข้าใจแนวคิดท่ีว่าผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

โดยเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่ภายในเข้ากับการได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ดังนั้น ครูจึงน าแนวคิดนี้

ไปพัฒนาวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้ที่คงทนและเกิดทักษะที่

ต้องการ68  

                                                           
66 ไพฑูรย์  สินลารัตน์, ความเป็นผู้น าทางการศึกษา.(กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 2561). 
67 ไพรินทร์ ชมมะลิ, "สมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับนักเรียนใน

โครงการโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ ".(มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2552). 

68 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, "แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556,"  (2556). 
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 4. เครือข่ายการเรียนรู้ ครูต้องสามารถจัดกิจกรรมให้เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ผู้เรียนกับครู ครู

ภายในโรงเรียนเดียวกันหรือต่างโรงเรียน ระหว่างโรงเรียน และโรงเรียนกับชุมชน เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อม

ในการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอันก่อให้เกิดประสบการณ์ตรงกับนักเรียน69 

 5. ความร่วมมือ ครูมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือระหว่างนักเรียนกับครู และนักเรียน

กับนักเรียนด้วยกัน เพ่ือฝึกทักษะการท างานเป็นทีม การเรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะส าคัญอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง70 

 6. การติดต่อสื่อสาร ครูต้องมีทักษะการสื่อสารทั้งการบรรยาย การยกตัวอย่าง การเลือกใช้สื่อ 

และการน าเสนอ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน

ได้อย่างเหมาะสม71 

 7. การมีความคิดสร้างสรรค์ครูต้องออกแบบสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมให้

เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนมากกว่าการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้หน้าห้องเพียงอย่างเดียว72 

 8. การก ากับติดตามดูแลครูต้องมีมุฑิตาจิตต่อนักเรียน ต้องแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใย

อย่างแท้จริงต่อนักเรียน73 

5. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา 

 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการในองค์กร ท าหน้าที่สนับสนุนการจัดการองค์และการ

ตัดสินใจ ได้แก่ ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ท าหน้าที่น าเสนอรายงานส าหรับผู้บริหาร ระบบ

สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ ท าหน้าที่น าเสนอแนวทางตามปัญหาที่ผู้ใช้ต้องการ ระบบสนับสนุน

ผู้บริหารระดับสูง ท าหน้าที่สนับสนุนผู้บริหารระดับสูงในการทางแผนกกลยุทธ์ขององค์กร74 

 การจ าแนกประเภทของระบบสารสนเทศใช้การจ าแนกตามลักษณะการใช้งานสารสนเทศที่ได้โดย

แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กร ระบบสารสนเทศที่

                                                           
69 "บทสรุปผู้บริหารแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับท่ี 2) ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2552-2556," วารสาร  (2556). 
70 สมจิตร  วัฒนคลัง, พัฒนาครูสู่ผู้เรียนหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพมหานคร: พัฒนา
คุณภาพวิชาการ, 2556). 
71 พรรณี  สวนเพลง, เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม (กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553). 
72 ยุรพร ศุทธรัตน์, องค์การเพื่อการเรียนรู้ (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554). 
73 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การนิเทศการสอน (กรุงเทพมหานคร: สื่อเสริมกรุงเทพ, 2555). 
74 สมาน ระโหฐาน, การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร: พัฒนาความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมายและพัฒนาวิชาชีพ, 2556). 
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สนับสนุนการตัดสินใจ และระบบสารสนเทศตามภารกิจเฉพาะ โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบและความ

ซับซ้อนของสารสนเทศที่ได้ รวมถึงการใช้งานสารสนเทศแต่ละรูปแบบ เพ่ือความสอดคล้องกับ

โครงสร้างการบริหารงานจึงขอจ าแนกประเภทของระบบสารสนเทศตามโครงสร้างทางอ านาจของผู้ใช้

หรือระดับผู้ใช้งานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารระดับสูง การแบ่งตามภารกิจหน้าที่ขององค์กร 

และภารกิจเฉพาะซึ่งเป็นระบบที่รองรับการด าเนินงานภารกิจเฉพาะขององค์กร75  

 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information System : MIS) สนับสนุนการ

ท างานของผู้บริหารระดับล่างและระดับกลางในการน าเสนอข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเฉพาะด้านและข้อมูล

ในอดีต เน้นความต้องการของบุคลากรภายในองค์กร ช่วยในการวางแผน การควบคุม และการ

ตัดสินใจ เป็นระบบสารสนเทศที่น าข้อมูลมาผ่านกระบวนการที่น าไปสู่ข้อสรุปของข้อมูลสารสนเทศที่

ได้จากระบบสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจจะแสดงในรูปของรายงานตามระยะเวลาซึ่งจะใช้เป็นข้อมูล 

ส าหรับการวางแผนการด าเนินงาน ควบคุมการด าเนินงาน หรือช่วยในการตัดสินใจ76  

การใช้บริการทางการศึกษา 

 กิจกรรมนักเรียนเป็นกิจกรรมต่างๆทั้งในและนอกหลักสูตร รวมถึงกิจกรรมในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียน ในเวลาหรือนอกเวลาเรียน ซึ่งผู้บริหารหรือครูอาจารย์ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จัดขึ้น เพ่ือให้

นักเรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านั้นมากที่สุด ด้วยความสมัครใจโดยไม่มีการวัดผลได้หรือตก 

เนื่องจากถือว่าเป็นกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์อย่างหนึ่งของหลักสูตร ที่สามารถช่วยส่งเสริมให้

นักเรียนมีโอกาสพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้มีศักยภาพและสมรรถนะเพียงพอที่จะเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ

ส่วนตัวต่อไป ส าหรับบริการอ่ืนๆ อาทิ การบริการทางวิชาการ การบริการให้ค าปรึกษา การบริการ

ห้องสมุด การบริการแนะแนว การบริการสุขภาพอนามัย การบริการอาหารกลางวัน ฯลฯ 77 รวมกัน

เป็นสวัสดิการนักเรียนซึ่งจะกระตุ้นให้นักเรียนระลึกถึงความเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม พร้อมกับเข้า

ร่วมในกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงด้วยความรู้สึกที่เป็นสุข ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโดยตรงที่

จะต้องตระหนักในความส าคัญของกิจกรรมให้บริการดังกล่าว พร้อมกับส่งเสริมและอ านวยความ

                                                           
75 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ.(กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ด
ยูเคชั่น, 2560). 
76 วศิน เพิ่มทรัพย์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(กรุงเทพมหานคร: โปรวิชั่น, 2560). 
77 ศยามน  อินสะอาด, การออกแบบบทเรียน E - Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง 
(กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2561). 
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สะดวกในการบริการนักเรียน อันจะส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่เป็น

ประโยชน์ต่อนักเรียน78สิ่งส าคัญที่ผู้บริหารโรงเรียนพึงตระหนักให้มากก็คือ การจัดบริการต่างๆให้แก่

นักเรียนนั้นมีวัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ การช่วยเหลือเพ่ืออ านวยความสะดวกและให้บริการแก่นักเรียน

ขณะเข้ามาอยู่ในโรงเรียน ให้นักเรียนมีความสุข สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

สามารถยอมรับและเข้าร่วมในกิจกรรมให้บริการนักเรียนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี อาทิ การบริการอาหาร

กลางวัน การบริการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ดังรายละเอียดของการให้บริการนักเรียนที่จะกล่าว

ต่อไป79การบริการโสตทัศนศึกษา การเรียนการสอนจะได้ผลดี นอกจากครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ใน

เนื้อหาวิชาที่ตนสอนเป็นอย่างดีแล้ว ครูยังต้องมีวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่เหมาะสมอีกด้วย การใช้

โสตทัศนวัสดุเข้ามาช่วยในการเรียนการสอน เป็นการช่วยให้การเรียนรู้ได้ผ่านประสาทหลายๆอย่าง 

ครูผู้สอนจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับเวลาและกิจกรรมที่จัด ในการจัดบริการโสตทัศนศึกษา

จ าเป็นต้องเข้าใจวิธีการและการบริการงานในด้านนี้พอสมควร80 

 การบริการสารสนเทศ บริการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านข้อมูลที่เรียกกันว่า ข่าวสารด้านต่างๆ คือ 

ด้านงานอาชีพ ด้านการศึกษา และด้านส่วนตัวและสังคม ทางด้านงานอาชีพนั้น ครูแนะแนวให้บริการ

สารสนเทศที่เก่ียวกับงานอาชีพต่างๆ ลักษณะงาน ชั่วโมงการท างาน รายได้ สวัสดิการ ประตูทองของ

งานอาชีพแต่ละอาชีพ ความต้องการตลาดแรงงาน81ความต้องการลักษณะผู้ประกอบอาชีพด้าน

สายตา หู ความแข็งแรง ด้านมือ ขา และแขน ลักษณะการท างานในร่ม ท ากลางแจ้ง ท าท่ามกลางฝุ่น

ละออง ท าบนที่ลาดเอียง เป็นต้น นักเรียนยิ่งรู้รายละเอียดเกี่ยวกับงานอาชีพมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งช่วยให้

เขาเข้าใจลักษณะงาน พอจะตัดสินใจเลือกอาชีพได้มากเท่านั้น บริการสารสนเทศด้านการศึกษานั้น

ครูแนะแนวมุ่งให้นักเรียนได้เรียนรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานที่เล่าเรียนในปัจจุบันและในอนาคต การ

เลือกเรียนวิชาเรียนให้เหมาะสมกับอาชีพที่ตนคาดหมาย วิธีเรียนที่ดีและมีประสิทธิภาพ การเลือก

ทางเรียนต่อ82 เป็นต้น 

                                                           
78 บัณฑิต โรจน์อารยานนท์, นวัตกรรมการบริการ (กรุงเทพมหานคร: ส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย - 
ญี่ปุ่ณ), 2560). 
79 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, ระบบฐานข้อมูล (กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554). 
80 รุ่งรัศมี  บุญดาว, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัล (กรุงเทพมหานคร: ลั๊คก้ีบุ๊ค, 
2559). 
81 สมโภชน์  ชื่นเอี่ยม, พ้ืนฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (กรุงเทพมหานคร: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558). 
82 สมบูรณ์  สงวนญาติ, เทคโนโลยีทางการเรียนการสอน. 
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ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนวัดลานนาบุญ 

โรงเรียนวัดลานนาบุญส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 1 ปัจจุบัน

โรงเรียนวัดลานนาบุญ  (น้อม  หงสะเดชอุปถัมภ์)  เปิดสอนชั้นอนุบาล–ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

มีนักเรียนจ านวน 859 คนข้าราชการครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น 63 คน มีสภาพแวดล้อมแบบสังคม

เมืองการคมนาคมสะดวกอยู่ใกล้สถานที่ส าคัญหลายแห่ง   

ปรัชญาโรงเรียน    มุ่งพัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม สู่ความเป็นไทย ก้าวไกลการสื่อสาร  

ล้ าหน้าด้านเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม 

ค าขวัญโรงเรียน    รู้วิชา รู้หน้าที่ มีคุณธรรม 

สีประจ าโรงเรียน    สีฟ้า กับ สีขาว 

อักษรย่อโรงเรียน    ล.น. (ลานนาบุญ) 

อัตลักษณ์โรงเรียน   มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง 

วิสัยทัศน์โรงเรียน    โรงเรียนได้มาตรฐาน ชุมชนมีส่วนร่วม เน้นการมีว ินัยใน  ตนเอง รักษ์

สิ่งแวดล้อม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยี และ ภาษาอังกฤษ เป็นเครื่องมือในการแสวงหา

ความรู้ 

พันธกิจของโรงเรียน          1.พัฒนาโรงเรียนให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยในการบริหารจัดการศึกษา   

                                   ระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

                2. พัฒนาอาคารสถานที่และจัดสิ่งอ านวยความสะดวกเป็นองค์กรแห่งการ 
                                    เรียนรู้  ในการให้บริการทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและสนอง  
                                    ความต้องการของชุมชมและท้องถิ่น 

       3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอน  
                    อย่างมืออาชีพ 
                4. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสม บูรณาการตามหลัก 
                    ปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงและการเรียนรู้สู่อาเซียน 
                5. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นนักคิดวิเคราะห์ และเป็นคนดีศรีเมืองนนท์ 
                6. ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการ  
                    พัฒนาการศึกษา 
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โรงเรียนวัดลานนาบุญ มีแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่  
 1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นหน่วยงานที่ทันสมัยในการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและ
ระดับประถมอย่างมีคุณภาพ 
 2. พัฒนาอาคารสถานที่และจัดอ านวยความสะดวกเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในการให้บริการ
ทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 
 3. พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
 4. ส่งเสริมให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียน
วัดลานนาบุญแบ่งการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่าย
วิชาการ และฝ่ายบริหารทั่วไป โดยผู้บริหารยึดหลักการบริหารแบบกระจายอ านาจ โดยให้แต่ละฝ่าย
ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานของตนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้83 

หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของนักเรียนโรงเรียนวัดลานนาบุญ พุทธศักราช 2559
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
 หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านคอมิวเตอร์ มุ่งพัฒนาขีดความสามารถของ
ผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน มีทักษะขั้นสูงใน
การใช้และประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  อย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักการ หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความ
เป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ มีหลักการส าคัญ ดังนี้ 
 1. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์ มีจุดมุ่งหมาย

และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย ส าหรับพัมนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีทักษะขั้นสูง มีเจตคติต่อการ

ใช้คอมพิวเตอร์และมีคุณธรรมจริยธรรม 

 2. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยรรมและความเป็นผู้น าในการ

พัฒนานวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์ 

 3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ เรียนที่มีความสนใจและความถนัดทางด้าน

คอมพิวเตอร์ให้มีความรู้และทักษาะขั้นสูง เพ่ือการศึกษาต่อและประอบอาชีพตามความสนใจและ

ความถนัด โดยน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เหมาะสม 

                                                           
83 แผนปฏิบติการประจ าปี 2560 โรงเรียนวัดลานนาบุญ, ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวัดลานนาบุญ 
(นนทบุรี: โรงเรียนวัดลานนาบุญ, 2560). 
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 4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและ

ความต้องการของโรงเรียนและชุมชน 

จุดหมาย หลักสูตรส่งเสริมศักยภาพสู่ความเป็นเลิศด้านคอมพิวเตอร์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มี

ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบ

อาชีพเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จึงก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบหลักสูตร ดังนี้ 

 1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

 2. ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะขั้นสูงในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์อย่างสร้างสรรค์ เพ่ือ

การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

3. ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ 

เงื่อนไขในการใช้หลักสูตร เพ่ือให้การใช้หลักสูตรสาระเพ่ิมเติมคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพสูงสุดใน

การพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน จึงมีเงื่อนไขในการน าหลักสูตรไปใช้ ดังนี้ 

 1. โรงเรียนต้องมีห้องปฏิบัติการและวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอ อย่างน้อย 

1 คนต่อเครื่อง และมีห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม ทั้งห้องปฏิบัติการด้านซอฟต์แวร์ ปฏิบัติการ

ฮาร์ดแวร์ และมีระบบอินเตอร์เน็ตที่เพียงพอ 

 2. โรงเรียนต้องมีครูสอนคอมพิวเตอร์ที่ส าเร็จการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์โดยตรงหรือมีความรู้

ความสามารถในสาขาที่สอนรวมถึงโรงเรียนควรให้ครูผู้สอนพัฒนาโดยการไปอบรมปฏิบัติการในวิชา

หรือสาขาที่สอนอยู่เสมอ เนื่องจากความรู้ด้านเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและควร

จ านวนครูคอมพิวเตอร์ต่อนักเรียนในหลักสูตรที่เพียงพอในการดูแลและให้ค าแนะน า 

 3. โรงเรียนต้องมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะขั้นสูง รวมถึงความสนใจของ

ผู้เรียน เช่น การจัดประกวดแข่งขัน การจัดนิทรรศการด้านคอมพิวเตอร์ ห้องคลีนิกความเป็นเลิศด้าน

คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 5. โรงเรียนต้องจัดแสดงผลงาน หรือจัดค่ายเพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านคอมพิวเตอร์ 

รวมถึงจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติกิจรรม แสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์84 

 

 

 

 

                                                           
84 โรงเรียนวัดลานนาบุญ, หลักสูตรสถานศึกษาเพิ่มเติมรายวิชาคอมพิวเตอร์ (นนทบุรี2559). 
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ค าอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ 

   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                รายวิชาคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม 

 ศึกษาประเภทของซอฟต์แวร์ประยุกต์และหลักการใช้งานคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ เช่น

โปรแกรมเอกสาร โปรแกรมตาราง/ข้อมูลท างาน โปรแกรมน าเสนอและโปรแกรมอ่ืนๆ โดยใช้การ

ปฏิบัติสร้างชิ้นงานจากการใช้งานซอฟต์แวร์ประยุกต์ ออกแบบเอกสารและการจัดท าเอกสารใน

ส านักงานอย่างมืออาชีพ จัดกระท าข้อมูลระดับสูงและสร้างงานน าเสนออย่างมืออาชีพ  ศึกษาการ

ติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์ การต่อสายอุปกรณ์ต่างๆเข้ากับตัวเครื่องและฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ติดตั้ง

ระบบปฏิบัติการลงบนเครื่อง โปรแกรมออฟฟิศและโปรแกรมต่างๆเข้าใจชนิดของไวรัสคอมพิวเตอร์

และวิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจาก แหล่งเรียนรู้ต่างๆตอดจนท าการสืบค้น

ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต อันจะน าไปสู่การระบุเรื่อง หัวเรื่องหรือปัญหาส าหรับการจัดท าโครงงาน

คอมพิวเตอร์ ค้นคว้าเอกสารทางด้านทฤษฎีและเทคนิคการปฏิบัติการเกี่ยวกับการท าโครงงานที่จะ

รวบรวมข้อมูล ศึกษาความหมาย วิธีการ ประเภท ขั้นตอนการท า การออกแบบ การเผยแพร่ผลงาน 

จัดท าโครงงานตามขั้นตอนการเขียนรายงานและการน าเสนอโครงงานได้ โดยใช้เทคโนโลยีไปใช้ใน

การท างาน โดยใช้กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติการออกแบบและสร้างโครงงาน ด้วยความคิด

สร้างสรรค์ใช้ทักษะขั้นสูงเกี่ยวกับการท าโครงงาน การออกแบบ การเขียนโปรแกรม หลักการท า

โครงงาน ผลิตชิ้นงาน น าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีแบบต่างๆ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและ

ทักษะในการท างานคอมพิวเตอร์ขั้นสูง ตลอดจนการน าเสนอและเผยแพร่ผลงาน สามารถน าความรู้

และผลงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ มีจิตส านึกและความรับผิดชอบ85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Ibid. 
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ตารางท่ี 2  โครงสร้างหลักสูตรรายวิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 

ประจ าปีการศึกษา 2559  
ล าดับที ่ ชื่อหน่วยการเรียน ทักษะความสามารถ สาระการเรียนรู้ เวลา

(ชั่วโมง) 

1 การใช้โปรแกรมประมวล
ค าขั้นสูง 

ผู้เรยีนใช้ซอฟต์แวร์
ประยุกต์ออกแบบและ
สร้างงานเอกสารใน
ส านักงาน เอกสาร
วิชาการ และเอกสาร
อื่นๆได้อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ 

- ความหมายและความส าคญั
เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ประยุกต์
ต่างๆ 
- การใช้โปรแกรมสร้างงาน
เอกสารขั้นสูง 
- ปฏิบัติการออกแบบและ
สร้างสรรคผ์ลงานขั้นสูงจาก
โปรแกรมสร้างงานเอกสาร 

 
 
 

2 

2 การใช้โปรแกรมตาราง/
ค านวณขั้นสูง 

ผู้เรยีนจัดกระท าข้อมูล
สารสนเทศข้ันสูง 
ออกแบบและจัดท า
บัญชีส านักงาน สรา้ง
ตารางการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ใช้โปรแกรมตารางค านวณขั้น
สูง 
-ปฏิบัติการออกแบบและ
สร้างสรรคผ์ลงานขั้นสูงจาก
โปรแกรมตารางค านวณ 

 
 
2 

3 การใช้โปรแกรมสร้างงาน
น าเสนอขั้นสูง 

ผู้เรยีนออกแบบและ
สร้างสรรค์งานน าเสนอ
ขั้นสูงได้อย่างถูกต้อง 

- การใช้โปรแกรมสร้างงาน
น าเสนอผลงานขั้นสูง 
- ปฏิบัติการออกแบบและ
สร้างสรรคผ์ลงานขั้นสูงจาก
โปรแกรมน าเสนอ 

 
 

2 

4 ความรู้เกี่ยวกับการผลิต
สื่อสิ่งพิมพ ์

ผู้เรยีนเขียน
กระบวนการผลติสื่อ
สิ่งพิมพ์อย่างเป็นมือ
อาชีพ 

- กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ด้วยคอมพิวเตอร ์

 
2 

5 โปรแกรมที่ใช้ในสิ่งพิมพ์ ผู้เรยีนใช้โปรแกรมผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์ได้เหมาะสม
กับประเภทของงาน 

- การใช้โปรแกรมผลติสื่อ
สิ่งพิมพ์ 
- โปรแกรมที่ใช้ในสื่อสิ่งพิมพ ์
 
 
 

 
 
2 
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ล าดับที ่ ชื่อหน่วยการเรียน ทักษะความสามารถ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

6 ปฏิบัติการสรา้งสื่อ
สิ่งพิมพ์ 

ผู้เรยีนออกแบบและ
ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ท้ังภา
ไทยและภาษาอังกฤษ
ได้แก่ ปกหนังสือ ป้าย
โฆษณา ลายสกรีนเสื้อ 
นามบัตร ใบปลิว 

- ปฏิบัติการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์  
 
2 

7 ปฏิบัติการสรา้งหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์

ผู้เรยีนออกแบบและ
สร้างสรรคห์นังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อม
น าเสนอได้อย่างมือ
อาชีพท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ 

- การใช้โปรแกรมผลติหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์
- ปฏิบัติการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์

 
 

2 

8 ความรู้เกี่ยวกับงาน
กราฟิก 

ผู้เรยีนเขียน
กระบวนการของงาน
กราฟิกเลือกสีได้อย่าง
เหมาะสมและออกแบบ
งานกราฟิกได้อย่าง
สร้างสรรค์และน่าดึงดูด
ใจ 

- ประวัติ  คุณสมบัติ บทบาท
และความส าคญัของงานกราฟิก 
- ปฏิบัติการออกแบบกราฟิก 
- ทฤษฎีสีและหลักการเลือกใช้สี
ในคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
กราฟิก 
- ประเภทของโปรแกรมกราฟิก 
ชนิดของภาพและการจดัเก็บ
แฟ้มกราฟิก 

 
 
 
 

2 

9 การใช้โปรแกรมกราฟิก ผู้เรยีนใช้โปรแกรมงาน
กราฟิกได้อย่างช านาญ 
เลือกใช้โปรแกรมได้
อย่างเหมาะสมกับชนิด
ของงานนั้นๆ 

- การใช้โปรแกรมงานกราฟิก  
 
2 

10 ปฏิบัติการสรา้งงาน
กราฟิก 

ผู้เรยีนออกแบบและ
สร้างสรรค์งานกราฟิก
ทั้งที่เป็นภาษไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อย่างมือ
อาชีพ 

- ปฏิบัติการงานกราฟิก  
 

2 
 
 
 
 

ต่อ 
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ล าดับที ่ ชื่อหน่วยการเรียน ทักษะความสามารถ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

11 การติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์
พื้นฐาน 

ผู้เรยีนประกอบและ
ติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์ต่อ
สายอุปกรร์ต่างๆเข้ากับ
ตัวเครื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- ติดตั้งชุดคอมพิวเตอร์ต่อสาย
อุปกรณ์ชนิดตา่งๆเข้ากับ
ตัวเครื่อง 

 
2 

12 วิเคราะห์อาการ
คอมพิวเตอร ์

ผู้เรยีนวิเคราะห์และ
จัดการปญัหาอาการ
ผิดปกติของฮาร์ดแวร์
คอมพิวเตอร ์

- วิเคราะห์อาการผดิปกติของ
ฮารด์แวร์คอมพิวเตอร ์

 
2 

13 ติดตั้งระบบปฏิบตัิการ
และโปรแกรมพื้นฐาน 

ผู้เรยีนติดตั้งโปรแกรม
ออฟฟิศและโปรแกรม
ต่างท่ีจ าเป็นต่อ
คอมพิวเตอร ์

- ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดว์
ลงบนเครื่อง 
- ติดตั้งโปรแกรมไมดครซอฟท์
ออฟฟิศและโปรแกรมตา่งๆ 

 
2 

14 ไวรัสคอมพิวเตอร ์ ผู้เรยีนก าจัดและป้องกัน
ภัยคุกคามต่างๆต่อ
คอมพิวเตอร์ เช่น ไวรัส 
สแปม แฮกเกอร์ เป็น
ต้น 

- ชนิดของไวรัสคอมพิวเตอร ์
- วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร ์
- ติดตั้งโปรแกรมและก าจดัไวรสั
คอมพิวเตอร ์

 
 

2 

15 คอมพิวเตอร์พกพา ผู้เรยีนติดตั้ง วิเคราะห์
และจัดการปญัหา
อาการผิดปกติของ
คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

- ติดตั้งโปรแกรมบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
- วิเคราะห์และจดัการปญัหา
อาการผิดปกติของเครื่อง
คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

 
 

2 

16 ความรู้เกี่ยวกับเว็บไซต ์ ผู้เรยีนเขียนขั้นตอนการ
ออกแบบและสร้างสรรคื
เว็บไซตไ์ด้อยา่งถูกต้อง 

- ความรู้เกี่ยวกับการอกแบบ
และสร้างสรรคเืว็บไซต ์
- กระบวนการออกแบบและ
สร้างเว็บไซต ์

 
2 

17 การออกแบบและการ
สร้างเว็บไซต ์

ผู้เรยีนออกแบบและ
ก าหนดองค์ประกอบ
ของเว็บไซต์ได้อย่างมือ
อาชีพ 

- การออกแบบและสร้าง
เว็บไซต ์

 
2 
 
 
 

ต่อ 
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ล าดับที ่ ชื่อหน่วยการเรียน ทักษะความสามารถ สาระการเรียนรู้ เวลา
(ชั่วโมง) 

18 โปรแกรมสร้างเว็บไซต ์ ผู้เรยีนสร้างเว็บไซต์และ
การเขียนโปรแกรม
ภาษาออกแบบและ
สร้างเว็บไซต์อย่างมือ
อาชีพ ทั้งที่เป็นเว็บไซต์
ภายในและต่างประเทศ 

- เครื่องมือของโปรแกรมสร้าง
เว็บไซต ์
- โปรแกรมสร้างเว็บไซต ์

 
 

2 

19 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
มัลตมิีเดยี 

ผู้เรยีนเขียนขั้นตอน
ออกแบบและสร้างสรรค์
งานมัลติมเีดียได้อย่าง
ถูกต้อง 

- ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
มัลตมิีเดยี 
-โปรแกรมตัดต่อเสียงและการ
ตัดต่อเสียง 
- โปรแกรมตัดต่อวีดโีอและ
ปฏิบัติการตัดต่อวีดีโอ 

2 

20 น าเสนอมลัติมเีดีย ผู้เรยีนเผยแพร่งาน
มัลตมิีเดยีได้อย่าง
เหมาะสม 

- น าเสนอมัลติมีเดีย 2 

รวม 40 

 

ที่มา : โรงเรียนวัดลานนาบุญ,หลักสูตรสถานศึกษาเพิ่มเติมรายวิชาคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อ 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

 ธีรนันท์ อภิชาตเสนีย์ ได้ศึกษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะด้านความรู้ ประกอบด้วย 

ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา สมรรถนะด้านคอมพิวเตอร์ความรู้

เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ สมรรถนะด้านอินเตอร์เน็ต สมรรถนะด้านกฎหมายจรรยาบรรณ

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลิขสิทธิ์ สมรรถนะด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารใช้กับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1สมรรถนะด้านทักษะประกอบด้วย

สมรรถนะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 สมรรถนะ

ด้านทักษะเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ สมรรถนะด้านการใช้อินเตอร์เน็ต สมรรถนะด้านการ

น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใช้กับสารนะการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 ผลส ารวจจาก

แบบสอบถามสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามความคิดเห็นของครูผู้สอนกลุ่ม

สาระการเรียนรู้ภาษาไทยช่วงชั้นที่ 1สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พบว่า 

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยช่วงชั้นที่ 1 มีสมรรถนะโดยรวมด้านความรู้และทักษะอยู่ใน

ระดับปานกลาง ด้านความรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง รายด้านพบว่าด้านที่สูงสุด คือ ความรู้

พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา รองลงมาคือ มีความรู้เกี่ยวกับการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1 และอยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ 

ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต และด้านทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง86 

 สมศักดิ์ คงเทศ ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ของครูในโรงเรียน  

ต าบลบางนายสี อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ในโรงเรียนในต าบลบางนายสี โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้าน

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 

                                                           
86 ธีรนันท์ อภิชาติเสนีย์, "การศึกษาสมรรถภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1" (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุรินทร์, 2551). 
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี

มาก ค่าเฉลี่ย 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจ าแนกตามสถานะของผู้ตอบ ในด้านเพศ อายุ การศึกษา 

ความรู้ในด้านการใช้เทคโนโลยี ต าแหน่ง ประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ขั้นที่สอน พบว่าผู้ที่มี

เพศ อายุ ความรู้ในด้านเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นที่สอน แตกต่างกันมีผลกระทบต่อระดับ

ความคิดเห็นในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 

0.5 ส่วนผู้ที่มีการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ แตกต่างกันมีผลกระทบต่อระดับความคิดเห็นในด้าน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.187  

ไพรินทร์ ชมมะลิ ได้ศึกษา สมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับ

นักเรียนในโครงการโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการใช้ไอซีทีเพ่ือการเรียนรู้  ผลการวิจัยพบว่า 

สมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับนักเรียนแบ่งได้ ในระดับมากท่ีสุดทั้ง 3 

ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะปฏิบัติและด้านเจตคติ ดังนี้1. ด้านความรู้ แบ่งได้ 3 ด้าน ได้แก่ 1. 

ความรู้ทางภาษา ได้แก่ ความรู้ทางภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ทางภาษาคอมพิวเตอร์/ค าศัพท์

คอมพิวเตอร์  2. ความรู้ทางคอมพิวเตอร์  ได้แก่  ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์  

ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม

ส านักงาน ความรู้ในการสืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต ความรู้ในการใช้งานอีเมล์ 3. ความรู้ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสรรเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการเรียนและความรู้

ความเข้าใจในเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 2. ด้านทักษะปฏิบัติ แบ่ง

ได้ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ความสามารถในการใช้ภาษา ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาคอมพิวเตอร์/

ค าศัพท์ทางคอมพิวเตอร์ 2. ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ ได้แก่ สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

สามารถจัดการเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สามารถใช้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลต่างๆ สามารถ

เก็บ ดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี  3.สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ได้แก่ โปรแกรม

ส านักงาน การสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต การใช้งานอีเมล์ และการอ้างอิงแหล่งที่มาจาก

                                                           
87 สมศักดิ์ คงเทศ, "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ict) ของครูในสถานศึกษา 
ต าบลบางนายสี อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา " (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
ดุสิต, 2552). 
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อินเตอร์เน็ต 4. ความสามารถเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน ได้แก่ 

ความสามารถในกรค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและใช้โปรแกรมติดต่อสื่อสาร3. ด้านเจตคติ แบ่งได้ 2 

ด้าน ได้แก่ 1. ด้านเจตคติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ เห็นประโยชน์ในการ

เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสนใจในความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

สารสนเทศและเปิดใจยอมรับ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. เจต

คติด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ มีความพึงพอใจเมื่อได้ท างานกับคอมพิวเตอร์ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน

คอมพิวเตอร์ มีความมุ่งมั่นในการใช้คอมพิวเตอร์ มีวินัยในตนเองมีการเคารพกฎในการใช้

คอมพิวเตอร์และเครือข่ายภายในโรงเรียน88 

 เทวินทร์ พุ่มหมี ได้ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่ยอมรับได้ และความคาดหวังเกี่ยวกับสาระการ

เรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สั งกัด

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า ความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพที่ยอมรับได้กับ

ความคาดหวังของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เกี่ยวกับสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มีดังนี้ คือ 1) จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนเพ่ือสามารถใช้กระบวนการเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสืบค้น 2) เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ได้เหมาะสมกับงานที่

ต้องการ 3) ความพอเพียงของเอกสารที่ใช้ประกอบการเรียน 4) การแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานของครูผู้สอน 

5) การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารของผู้เรียนเป็นต้น89 

 บุญเลิศ  แสวงทอง ได้ศึกษาสภาพการด าเนินงานและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 3 -4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

กาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีสภาพการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ในรายด้านมีสภาพ

การด าเนินงานอยู่ในระดับมากเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารพัฒนาการบริหารจัดการและให้บริการทางการศึกษา  ด้านการใช้เทคโนโลยี

                                                           
88 ไพรินทร์ ชมมะลิ, "สมรรถภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับนักเรียนใน
โครงการโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ ".(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยศิลปากร,2552). 
89 เทวินทร์ พุ่มหมี, "สภาพปัจจุบัน สภาพที่ยอมรับได้ และความคาดหวังเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี6 สังกัดกรุงเทพมหานคร" 
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2553). 
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สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้านกระจายโครงสร้างพ้ืนฐาน

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา และด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนความต้องการใช้ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ในราย

ด้านในระดับมากที่สุด 2 ด้าน เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย คือ ด้านกระจายโครงสร้างพ้ืนฐานทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยคือด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารพัฒนาการบริหารจัดการและให้บริการทางการศึกษาและด้านการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน90 

 อรฉัตร สุขนิตย์ ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด

สุราษฎร์ธานี ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการสื่อสารและ

ค้นคว้า ข้อมูลข่าวสาร ด้านงานบริการและบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับปานกลางและ

ด้านการจัดการและใช้เป็นสื่อการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก เพศ อายุ ประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์ 

วิธีการเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นของนักเรียนและการใช้บริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

นอกเหนือจากเวลาเรียนไม่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียน ความ

ต้องการของนักเรียน ได้แก่ การสนทนาและสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียน  ความสามารถของนักเรียน ได้แก่ การตั้งค่าการเชื่อมต่อ

อินเตอร์เน็ต การรับ – ส่ง ข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต การอัพ

โหลดไฟล์ การดาวน์โหลดไฟล์ กาสนทนาบนอินเตอร์เน็ตและการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

ปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียน ได้แก่ ประสิทธิภาพของ

                                                           
90 บุญเลิศ  แสวงทอง, "สภาพการด าเนินงานและความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงช้ันที่ 3 - 4 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี." (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี. , 2552). 
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คอมพิวเตอร์ บุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียนโปรแกรมช่วยสอน 

และการอบรมคอมพิวเตอร์มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักเรียน91 

 ส าราญ วันนาพ่อ ได้ศึกษาการพัฒนาครูเพ่ือผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 

การด าเนินการพัฒนาครูเพ่ือผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนบ้านบอนส

หราษฎร์บ ารุง ในวงรอบที่ 1โดยใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา คือ การประชุมปฏิบัติการ และการนิเทศ 

กลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้ามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และ

สามารถผลิตสื่อได้ตามล าดับขั้นตอน หลังจากมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แล้ว ได้มีการนิเทศโดย

วิทยากรและกลุ่มผู้ร่วมศึกษาค้นคว้า ท าให้พบข้อบกพร่องควรปรับปรุงในเรื่อง ค าสั่งที่ไม่ชัดเจน 

เนื้อหามีมากเกินไป หนังสือมีหลายหน้า ท าให้นักเรียนใช้เวลาในการท ากิจกรรมมากเกินไป ตัวอักษ

ภาพประกอบไม่เหมาะสม ไม่มีบททดสอบท้ายบทเรียน ดังนั้นจึงมีการพัฒนาในวงรอบที่ 2 โดยใช้กล

ยุทธ์ในกาพัฒนา คือ การนิเทศ โดยให้น าเอาผลงานที่ท าไว้แล้วมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ

วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในครั้งนี้ท าให้ครูสามารถผลิตสื่อหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ มีความถูกต้องสมบูรณ์ นักเรียนสามารถท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนได้ถูกต้อง92 

 รัชฎาพร  มีอาษา ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา อ าเภอเมืองสระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก การเปรียบเทียบการใช้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริการงานวิชาการของผู้บริหาร

การศึกษา จ าแนกตามวุฒิการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ

ทางสถิติยกเว้น ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนก

ตามประสบการณ์ท างานพบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มันัยส าคัญทางสถิติยกเว้น

ด้านการวัดผลและการประเมินผลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจ าแนกตาม

ขนาดสถานศึกษาพบว่าโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย

                                                           
91 อรฉัตร สุขนิตย์, "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี " (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2553). 
92 ส าราญ วันนาพ่อ, "การพัฒนาครูเพื่อผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ict) 
โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บ ารุง อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร " (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
, มหาวิทยาลัยสารคาม, 2553). 
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โรงเรียนขนาดใหญ่มีการใช้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร

สถานศึกษา อ าเภอเมืองสระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 

มากกว่าโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง93 

 สุขสันต์ จาตุปาริสสุทธิศีล ได้ศึกษาการใช้ไอซีทีในโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมผลการวิจัยพบว่าการ

ใช้ไอซีทีในโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเรียงล าดับค่ามัชฌิมค่า

คณิตจากมากไปน้อยดังนี้ หลักสูตรไอซีที การใช้ไอซีทีเพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการทาง

การศึกษา การใช้ไอซีทีเป็นฐานในการเรียนรู้ โครงสร้างพื้นฐานทางไอซีทีและการพัฒนาบุคลากรแนว

ทางการพัฒนาการใช้ไอซีทีในโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมมีแนวทางดังนี้ ควรมีการก าหนดให้ จัดท า

โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรโดยใช้ไอซีทีมีการก าหนดให้บุคลากรเรียนรู้การใช้

ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆและเรียนรู้ความรู้และทักษะ

ใหม่ๆโดยอาศัยไอซีทีมีการก าหนดให้มีการประเมินผลการใช้ไอซีทีในการพัฒนาบุคลากรอย่างน้อยปี

ละครั้งมีการก าหนดให้มีการน าเสนอข้อมูลข่าวสารและวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆและพัฒนาแนวทางการ

เรียนรู้จากผลการประเมินทุกปีการศึกษา94 

อัญชลี เรียบร้อย ได้ศึกษาสมรรถนะครูต่อการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะของครูต่อพัฒนาการเรียนการสอน

แบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้สอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

แสดงตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ท างานและวุฒิการศึกษาพบว่า

สมรรถนะของครูต่อการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของครูผู้สอนชายและครูผู้สอนหญิงในวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ตามสถานภาพส่วนบุคคล 

ในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.19 เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า ด้านเจตคติอยู่ในระดับ

มากมีค่าเฉลี่ย 4.28 รองลงมาคือด้านทักษะ มีค่าเฉลี่ย 4.18 และสุดท้ายด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.12 

                                                           
93 รัชฎาพร  มีอาษา, "การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา อ าเภอเมืองสระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาการประถมศึกษาสระแก้วเขต 1" 
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา., 2555). 
94 สุขสันต์  จตุปาริสุทธิศีล, "การใช้ Ict ในโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม. " (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยศิลปากร., 2556). 
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มีสมรรถนะของครูต่อการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ ไม่แตกต่างกัน95 

จิตรสินี ทองจ านงค์ ได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของพนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่า ระดับความ

คิดเห็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยรวม อยู่ในระดับเห็นด้วย เมื่อพิจารณารายด้าน 

เรียงค่าเฉลี่ยขากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านคุณภาพของ

สารสนเทศ ด้านคุณภาพของระบบ และด้านการซึมซับเทคโนโลยี/นวัตกรรม ตามล าดับ เมื่อแยก

พิจารณาในรายด้านของการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. ระดับความคิดเห็น

การยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้ตอบแบบสอบถาม หัวข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก

ที่สุดคือ ได้รับข้อมูลและข่าวสารอย่างรวดเร็ว 4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารจากตัวแปรท านายทั้งหมด 4 ตัวแปร พบว่า มีตัวแปรที่เข้าสู่สมการ  ตัว

แปร คือ ด้านคุณภาพของสารสนเทศ (X1)  ด้านคุณภาพของระบบ (X2) ด้านการซึมซับเทคโนโลยี

นวัตกรรม (X3) และด้านการยอมรับใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (x4) ที่ระดับนัยส าคัญ

ทางสถิติ 0.05 ซึ่งสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 55.0 (Adjusted R2 = 0.550 ) และค่าความคาด

เคลื่อนเป็นอิสระต่อกันเท่ากับ 1.76496
 

 

งานวิจัยต่างประเทศ  

 ทูปาโรวาและคณะ (Tuparova )การพัฒนาความสามารถที่ส าคัญผ่าน เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ในโรงเรียนประถมศึกษา ในบทความนี้เราได้น าเสนอประสบการณ์ด้านการศึกษา 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในชั้นประถมศึกษา (เกรด 1-4) ในด้านการพัฒนาศักยภาพท่ี

ส าคัญ. สรุปสาระส าคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในหลักสูตรของโรงเรียนบัลแกเรีย

                                                           
95 อัญชลี เรียบร้อย, "ศึกษาสมรรถนะของครูต่อการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์, 
2556). 
96 จิตรสินี ทองจ านงค์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
พนักงานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร " (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2557). 
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และน าเสนอตัวอย่างของงานในการสร้างการพัฒนาและประเมินความสามารถหลักในการจัดหลักสูตร 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโรงเรียนประถมศึกษา97 

 คาพัค ( Capuk ) ได้ศึกษา รูปแบบการบูรณาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ากับ

หลักสูตรระดับกลางและระดับสูงในสหรัฐอเมริกา โดยวัตถุประสงค์หลักของการศึกษาครั้งนี้คือการ

ตรวจสอบการบูรณาการไอซีทีเข้ากับหลักสูตรของโรงเรียนของรัฐในสหรัฐฯและเพ่ือเสนอโมเดลการ

รวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับวิชากลางและระดับสูง จาก

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรการเรียนการสอนและแนวทาง

ในการพัฒนาหลักสูตร.จากนั้นได้มีการอธิบายแนวทางการบูรณาการด้านไอซีทีสองแบบจากโรงเรียน

ของรัฐในสหรัฐอเมริกา ในที่สุดห้ารูปแบบบูรณาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น

เครื่องมือทางวัฒนธรรมและเครื่องมือที่เป็นสื่อกลางในระบบกิจกรรมซึ่งนักเรียนและครูสร้างและร่วม

สร้างความรู้ใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหัวข้อที่เป็นเนื้อหาสาระส าคัญซึ่งรวมอยู่

ในเนื้อหาที่หลากหลาย เรื่องเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การรู้หนังสือและเทคโนโลยีร่วมกันและเป็น

หลักสูตรผสมเสนอเชื่อกันว่าแบบจ าลองเหล่านี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจในการบูรณาการไอซีทีเข้ากับ

การเรียนการสอนของโรงเรียนระดับกลางและระดับสูง98 

 บัวเบง (Buabeng )ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเรียนรู้: 

การศึกษาของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษากานาการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้

เทคโนโลยีของพวกเขา มีนักเรียนจ านวน 3,380 คนจาก 24 โรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชน จาก 4 

ภูมิภาคในประเทศกานาเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้   ผลการศึกษาพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ในการสื่อสารกับเพ่ือนมากกว่าการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ด้านอ่ืน ๆ  อย่างไรก็ตามผลการศึกษาพบว่าการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ด้านการเรียนการสอนของนักเรียนอยู่ในระดับต่ า  ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่านักเรียนในโรงเรียน

ของรัฐจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มากกว่านักเรียน

                                                           
97 Daniela Tuparova, Maya Kaseva, and Georgi Tuparov, "Development of Key 
Competences through Ict in Primary School," Procedia - Social and Behavioral 
Sciences 116, no. Supplement C (2014). 
98 Capuk Suat, "Ict Integration Models into Middle and High School Curriculum in 
the USA," ibid.191 (2015). 
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โรงเรียนเอกชน  นอกจากนี้นักเรียนในโรงเรียนเขตเมืองมีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มากกว่านักเรียนในเขตชนบทผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ

นักเรียนเป็นตัวก าหนดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของตนเองมากท่ีสุด99 

บิลยาโลวา (Bilyalova)  ได้ศึกษาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการสอน

ภาษาต่างประเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา  วัตถุประสงค์ของการศึกษาคือการประเมินความส าคัญของ

การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการสอนภาษาต่างประเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา

และการพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนภาษาต่างประเทศโดยใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารบทความนี้สรุปรูปแบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่

มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านภาษาศาสตร์และการสื่อสารของนักเรียน  งาน

น าเสนอ พาวเวอร์พ้อย การติดต่อทางอีเมลล์ โครงการฝึกอบรมใน ซีดี – รอม  ทรัพยากรอินเทอร์เน็ต

ในการสอนภาษาต่างประเทศ  ในการศึกษาจะมีการอธิบายรายละเอียดของไอซีทีดังกล่าวข้างต้น100 

โคมิ ( Comi) ได้ศึกษาการปฏิบัติในการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกี่ยวข้องกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหรือไม่เราใช้ชุดข้อมูลนักเรียนและครูที่ไม่ซ้ ากันซึ่งมีตัวแปรใน
การใช้คอมพิวเตอร์และไอซีทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยครูที่จับคู่กับข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐาน
ระดับประเทศส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 10 กลยุทธ์การระบุตัวตนของเราขึ้นอยู่กับตัว
ประมาณระหว่างเรื่องระหว่างผู้เรียนและในชุดควบคุมที่หลากหลายของครูเราพบว่าวิธีการสอนแบบ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของนักเรียนเมื่อพวกเขาเพ่ิมความตระหนักของนักเรียนใน
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเมื่อพวกเขาเพ่ิมการสื่อสารแต่เราพบผลกระทบเชิง
ลบจากการปฏิบัติที่ต้องการบทบาทที่ส าคัญของนักเรียนในชั้นเรียนโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร.ผลการวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน
โรงเรียนขึ้นอยู่กับการปฏิบัติจริงที่ครูท าขึ้นและความสามารถในการรวม เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เข้ากับกระบวนการสอนของพวกเขา101 
                                                           
99 Charles Buabeng-Andoh and Yidana Issifu, "Implementation of Ict in Learning: A 
Study of Students in Ghanaian Secondary Schools," ibid. 
100 Albina Bilyalova, "Ict in Teaching a Foreign Language in High School," ibid.237 
(2017). 
101 Simona Lorena Comi et al., "Is It the Way They Use It? Teachers, Ict and 
Student Achievement," Economics of Education Review 56, no. Supplement C 
(2017). 
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สรุป 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทและมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา

ของประเทศเป็นอย่างมาก อีกท้ังยังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น และยังมีวิวัฒนาการที่

เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว การยกระดับความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือให้

ทันความเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นสิ่งที่ได้เปรียบบุคคลอ่ืนเป็นอย่างมาก จึงจ าเป็นที่ทุกคนจะต้องปู

พ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับใช้ในการแสวงหาความรู้ และการจัดการเรียนการสอน เพราะฉะนั้นทุกคนจึง

ต้องค านึงถึงความส าคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนั้น 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ท าการส ารวจการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนตามแนวทางนโยบายและมาตรฐานการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 ซึ่งประกอบไปด้วยตัวชี้วัด

ดังต่อไปนี้ 1. โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  2. การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐานในการเรียนรู้  3. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

4. พัฒนาบุคลากร  5. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริการจัดการและการ

ให้บริการทางการศึกษา  ดังนั้น การหาแนวทางพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในโรงเรียนจะเกิดประโยชน์หรือไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการพัฒนาให้ทันสมัยและความต้องการ

ของโรงเรียน 
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บทที่ 3    

การด าเนินการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การด าเนินการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลาน

นาบุญ มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือทราบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 2. 

เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโรงเรียนวัดลานนาบุญ การวิจัย

ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยใช้บุคลากรในโรงเรียนวัดลานนาบุญเป็นหน่วย

วิเคราะห์ข้อมูล (Unit of Analysis) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเรื่องแนวทางการพัฒนาการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ มี ระบบ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัยที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินการวิจัยเป็น 
3 ขัน้ตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เป็นการจัดเตรียมโครงการอย่างเป็นระบบ โดยศึกษาปัญหา 
ศึกษาวรรณกรรมต่าง  ๆจากต ารา เอกสารทางวิชาการ ข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เรียบเรียง
ผลงานเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและเสนอขออนุมัติ
โครงการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนของผู้วิจัยศึกษารายละเอียดของทฤษฎี วรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องกับ น าเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล และท าการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะห์ 

ตลอดจนน าข้อมูลที่ได้มาหาแนวทางในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนา

บุญโดยวิธีการตอบแบบสอบถามแบบปลายเปิดจากครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดลานาบุญจากนั้น

น าข้อมูลมาสังเคราะห์เนื้อหาและเขียนสรุปแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

โรงเรียนวัดลานนาบุญต่อไป 

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการจัดท าร่างรายงานผลการวิจัยเสนอต่อ

คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตามหลักวิชาการ แล้วปรับปร6’ข้อบกพร่องตาม

ค าแนะน าที่คณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระให้ข้อเสนอแนะ และจัดพิมพ์รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้วิจัยได้ 
ก าหนดระเบียบวิธีวิจัยซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลตัวแปร 
ที่ศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห ์
ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยอาศัยข้อมูลจาก 
แบบสอบถาม ที่มีแผนแบบการวิจัยลักษณะกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง 
(The one shot non – experimental case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (Diagram) ได้ดังนี ้
 
 

 

 

 

 
 

ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดลานนา

บุญ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จ านวน 62 คน (ไม่รวมผู้วิจัย) 

กลุ่มตัวอย่าง 

 ผู้วิจัยก าหนดตัวอย่างของครูและบุคลากรทางการศึกษา จากตารางการประมาณขนาดตัวอย่าง

ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียนวัดลานนาบุญ จ านวนทั้งสิ้น 56 คน จากนั้นสุ่มตัวอย่างจากครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

โรงเรียนวัดลานนาบุญโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 

 

O 

X R 

R หมายถึง ตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม 

X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 

O หมายถึง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา 
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ตัวแปรที่ศึกษา 

 ตัวแปรที่ศึกษาในครั้งนี้มี 2 ลักษณะ คือ 

 1.ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่เก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 

อายุ วุฒิการศึกษา และต าแหน่ง 

 2. ตัวแปรที่ศึกษา  เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

โรงเรียน ตามผลส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ประกอบด้วย 5 ตัวแปรย่อย ดังนี้ 

 2.1 โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  หมายถึง การ 
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล อุปกรณ์แสดงผล และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ มีโปรแกรมที่ท าให้คอมพิวเตอร์ท างาน มีการเชื่อมต่อการสื่อสารข้อมูล และ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีการจัดเก็บข้อมูลของแฟ้มข้อมูลที่สามารถใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศร่วมกัน มี
บุคลากรที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ สามารถควบคุมระบบคอมพิวเตอร์
ให้สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มีระบบเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมเพ่ือการติดต่อสื่อสาร 
ประเภทเสียงและตัวอักษร มีระบบอินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ท่ีเชื่อมต่อได้หลากหลายภายในโรงเรียน 
 2.2 การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นฐานในการเรียนรู้ หมายถึง โรงเรียนมี

การจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดกิจกรรม และมีการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเหมาะสมกับผู้เรียน ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ และบรรจุหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลงในหลักสูตรของโรงเรียน และบรรจุ

เนื้อหาที่เกี่ยวกับการใช้สื่อทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ น า

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยบริหารจัดการในโรงเรียน และช่วยเก็บฐานข้อมูล เพ่ือ

อ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและตรงตามความต้องการของนักเรียน 

 2.3 หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง โรงเรียนมีหลักสูตรที่ทันสมัย

เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีหลักสูตรในการฝึกทักษะทางด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศมีหลักสูตรเพื่อเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหลักสูตรที่น า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการแก้ปัญหา มีหลักสูตรเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ มีหลักสูตรการพัฒนาโปรแกรมด้านการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิ กส์ มีการน าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาจัดการบริหารห้องสมุดและน ามาเป็นฐานข้อมูลในการจัดท าข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
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  2.4 การพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง โรงเรียนมีการ

พัฒนาสมรรถภาพ ศักยภาพของบุคลากรทางด้านเทคนิค วิธีการ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เสริมทักษะการใช้งาน ตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ คือ การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะของผู้ใช้งานใน

ระดับต่างๆ มีการจัดท าสื่อเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตนเอง  มีการด าเนินกิจกรรมด้านการนิเทศและ

พัฒนา ประเมินผลงานตามสมรรถนะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของแต่ละบุคคลและกลุ่มในโรงเรียน 

 2.5 การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหารจัดการ และการ
ให้บริการทางการศึกษา หมายถึง โรงเรียนมีระบบเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งจากภายใน
และภายนอกมาไว้รวมกันอย่างเป็นระบบ มีระบบที่มีความสามารถในการท างาย การประมวลข้อมูล
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารงานของ
ผู้บริหาร มีระบบสารสนเทศที่มีคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลัก มี Website เป็นศูนย์กลางในการ
จัดเก็บรวบรวมระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน มีการให้บริการห้องสมุด การให้บริการคอมพิวเตอร์ 
การให้บริการโสตทัศนศึกษา มีการใช้บริการทางการศึกษาเรื่องของการให้ค าแนะน า ชี้แจง หรือขอ
เอกสารต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศในโรงเรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม โดยจะแบ่งเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องเพศ อายุ วุฒิ

การศึกษา ต าแหน่งปัจจุบัน และประสบการณ์ท างาน มีลักษณะเป็นแบบตัวเลือกที่ก าหนดค าตอบไว้

ให้เลือก (forced choice)  

 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 

5 เรื่อง คือ 1.โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. การใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นฐานในการเรียนรู้ 3. หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. พัฒนาบุคลากร 5. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือบริหารจัดการและให้บริการ

ทางการศึกษา มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่าตามแนวความคิดของเบสท์ (Best ) โดยผู้วิจัย

ก าหนดค่าดังนี้  

 
 
 



  51 

ระดับ 5 หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนวัดลานนาบุญ อยู่ในระดับมากที่สุด ให้มี
น้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนวัดลานนาบุญ อยู่ในระดับมาก ให้มี
น้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนวดัลานนาบุญ อยู่ในระดับปานกลาง ให้มี
น้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนวัดลานนาบุญ อยู่ในระดับน้อย ให้มี
น้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนวัดลานนาบุญ อยู่ในระดับน้อยที่สุด ให้มี
น้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด โดยถามในหัวข้อแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ข้อที่ 1 แนวทางการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทาง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 ข้อที่ 2 แนวทางการพัฒนาทางด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นฐานในการ
เรียนรู้ 
 ข้อที่ 3 แนวทางการพัฒนาทางด้านหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ข้อที่ 4 แนวทางการพัฒนาทางด้านพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ข้อที่ 5 แนวทางการพัฒนาทางด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหาร
และการให้บริการทางการศึกษา 

การสร้างและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นโดยว่าที่ร้อยโท ณัฐกรณ์  หิรัญชาติ จาก

งานวิจัยเรื่อง บทบาทผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา ซึ่งหาความ

เชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α coefficient)ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ซึ่ง

ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.967 102 

 

 

                                                           
102 ว่าที่ร้อยโท ณัฐกรณ์ หิรัญชาติ, "บทบาทผู้บริหารกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในสถานศึกษา" (ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556). 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
  1.การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนด าเนินงาน ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงหัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
เพ่ือท าหนังสือขอความร่วมมือไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลานนาบุญสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามแจกและเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้หน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนวัดลานนาบุญ รวมทั้งสิ้น 56 คน เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 

1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

2. ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์การให้คะแนนส าหรับแบบสอบถามแต่ละฉบับ 

3. จัดท าตารางแจกแจงคะแนน (tally sheet) เพ่ือกรอกคะแนนให้สอดคล้องกับแผน 

วิเคราะห์ข้อมูลและระเบียบวิธีทางสถิติท่ีใช้การวิจัย 

4. น าข้อมูลดังกล่าวไปค านวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

5. น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามแบบปลายเปิดมาสังเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการน าเสนอและวิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือใช้เป็นภาพรวมในการตอบ
ค าถามการวิจัย ดังนี้คือ 

1. วิ เคราะห์สถานภาพส่วนตั วของผู้ ตอบแบบสอบถาม  สถิติที่ ใช้ คื อ  ค่ าความถี่  
(frequency)และค่าร้อยละ (percentage) 

2. วิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ สถิติที่ใช้
คือ ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)ที่ได้จาก
การตอบแบบสอบถาม ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) 4 มีรายละเอียด    ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 แสดงว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบญุ 

อยู่ในระดับมากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49 แสดงว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลาน

นาบุญ อยู่ในระดับมาก 
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ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49 แสดงว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ  

อยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49 แสดงว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 

อยู่ในระดับน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49 แสดงว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 

อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 

ด้วยการสังเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

สรุป 

 การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ มี

วัตถุประสงค์ 1.เพื่อทราบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 

2.เพื่อทราบแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 

โดยใช้แผนแบบการวิจัยลักษณะกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ ไม่มีการทดลอง ประชากร 

ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดลานนาบุญ รวมทั้งสิ้น 56 คน ตัวแปรที่ศึกษา คือ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญตามผลส ารวจของ

ส านักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5ด้านได้แก่1.โครงสร้างพ้ืนฐาน

ทาง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐาน

ในการเรียนรู ้3.หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4.การพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร5.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการ

และการให้บริการทางการศึกษา เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม จ านวน 56 ฉบับ การวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ(percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic 

mean) ส่วนเบี่ ยง เบนมาตรฐาน ( s tandard deviat ion) และการสั ง เคราะห์ เนื้ อหา   

(contentanalysis)จากการตอบค าถามแบบปลายเปิด



 

บทที่ 4     

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง 

แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ โดยมี

วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทราบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ   

2) เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นครูและบุคลาการทางการศึกษาในโรงเรียนวัดลานนาบุญ รวม

ทั้งสิ้น 56 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาครบทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 น าข้อมูลจากการตอบ

แบบสอบถามมาวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจ าแนกการวิเคราะห์เป็น 3 ตอน

ดังนี้  

 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ผลการการวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบญุ 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพฒันาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

โรงเรียนวัดลานนาบุญ 
 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดลาน

นาบุญ จ านวน 56 คน จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน และ

ประสบการณ์ในการท างาน โดยหาค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ดัง

รายละเอียดในตารางที่ 3 
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ตารางที่  3  จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม    
               เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน และประสบการณ์ในการท างาน 

สถานภาพ จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ 

เพศ 

 ชาย 

 หญิง 

 

10 

46 

 

17.86 

82.14 

รวม 56 100.00 

อายุ 

 21 – 30 ปี 

 31 – 40 ปี 

 41 – 50 ปี 

 51 ปีขึ้นไป 

 

22 

13 

10 

11 

 

39.29 

23.21 

17.86 

19.64 

รวม 56 100.00 

ระดับการศึกษา 

 ต่ ากว่าปริญญาตรี 

 ปริญญาตรี 

 ปริญญาโท 

 ปริญญาเอก 

 

4 

45 

6 

1 

 

7.14 

80.36 

10.71 

1.79 

รวม 56 100.00 

ต าแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน 

 ผู้บริหารโรงเรียน 

 ครูผู้สอน 

          บุคลากรทางการศึกษา 

 

3 

49 

4 

 

5.36 

87.50 

7.14 

รวม 56 100.00 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

สถานภาพ จ านวน 

(คน) 

ร้อยละ 

ประสบการณ์ในการท างาน 

 ไม่เกิน 5 ปี 

 5 – 10 ปี 

 11 – 15 ปี 

 16 – 20 ปี 

 21 ปีขึ้นไป 

 

5 

30 

9 

6 

6 

 

8.94 

53.57 

16.07 

10.71 

10.71 

รวม 56 100.00 

 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อย

ละ 82.14 และเป็นเพศชายจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 17.86 มีอายุ 21 - 30 ปี มากท่ีสุด จ านวน 

22 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29  รองลงมา อายุ 31 - 40 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 23.21 และ 

อายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 19.64  และอายุ 41 - 50 ปี น้อยที่สุดจ านวน 10 คน 

คิดเป็นร้อยละ 17.86 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 80.36 

รองลงมาคือระดับปริญญาโท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.71 และระดับการศึกษาต่ ากว่า

ปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 และระดับการศึกษาปริญญาเอก น้อยที่สุด จ านวน 1 

คนคิดเป็นร้อยละ 1.79 ต าแหน่งหน้าที่ในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อย

ละ 87.50 และเป็นผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.36 ประสบการณ์ในการท างาน 

5 - 10 ปี มากที่สุด จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 53.57  รองลงมา คือ ประสบการณ์ในการท างาน 

11 - 15 ปี มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 16.07 และประสบการณ์ในการท างาน 16 - 20 ปี และ 21 

ปีขึ้นไป มีจ านวน 6 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 10.71 และประสบการณ์ในการท างานไม่เกิน 5 ปี 

น้อยที่สุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.94  
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ตอนที่ 2 ผลการการวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 

 วิเคราะห์ระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ ค่า

มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ที่ได้จากการ

ตอบแบบสอบถามไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) ดังตารางที่ 4 

ตารางที่  4  ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในโรงเรียนวัดลานนาบุญ โดยภาพรวม 

(n = 56) 

ข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

โรงเรียนวัดลานนาบุญ 

x̅ S.D. ระดับ 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 

4.11 0.56 มาก 

2 ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น

ฐานในการเรียนรู้ 

4.03 0.54 มาก 

3 ด้านหลักสูตร 4.14 0.67 มาก 

4 ด้านการพัฒนาบุคลากร 4.04 0.59 มาก 

5 ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการ

บริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา 

4.07 0.60 มาก 

รวม 4.08 0.42 มาก 
 

  จากตารางที่ 4 พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.08, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับ

มากทุกด้าน เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านหลักสูตร ( x̅ = 4.14, S.D. 

=0.67) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (x̅ = 4.11, S.D. = 0.56) 

ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา (x̅ 

= 4.07, S.D. = 0.60) ด้านการพัฒนาบุคลากร (x̅ = 4.04, S.D. = 0.59) และด้านการใช้ เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นฐานในการเรียนรู้ (x̅ = 4.03, S.D. = 0.54) ตามล าดับ 

 เมื่อวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ ในแต่ละ

ด้านเป็นรายข้อย่อยได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
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ตารางที่  5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(n = 56) 

ข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

x̅ S.D. ระดับ 

1 โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แท็บเล็ต
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์แสดงผลต่าง ๆ 

4.20 0.59 มาก 

2 โรงเรียนมีโปรแกรมที่ท าให้คอมพิวเตอร์ท างาน มีการเชื่อมต่อ การ
สื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

4.05 0.67 มาก 

3 โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลในแฟ้มข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ร่วมกัน 4.11 0.71 มาก 

4 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

4.09 0.67 มาก 

5 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมเพ่ือการ
ติดต่อสื่อสาร เชน โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร และจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

4.13 0.81 มาก 

6 โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ต และอินเตอร์เน็ตไร้สายภายในโรงเรียน 4.09 0.79 มาก 

รวม 4.11 0.56 มาก 
 

   จากตารางที่ 5 พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ ด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.11, S.D. = 0.56) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ 

โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง สื่อ

บันทึกข้อมูล และอุปกรณ์แสดงผลต่างๆ (x̅ = 4.20, S.D. = 0.59) โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีการสื่อสาร

โทรคมนาคมเพ่ือการติดต่อสื่อสาร เชน โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (x̅ = 4.13, 

S.D. = 0.81) โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลในแฟ้มข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ร่วมกัน  (x̅ = 4.11, S.D. = 0.71) 

โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาระบบสารสนเทศ (x̅ = 4.09, S.D. = 0.67) 

โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ต และอินเตอร์เน็ตไร้สายภายในโรงเรียน (x̅ = 4.09, S.D. = 0.79) และโรงเรียน

มีโปรแกรมที่ท าให้คอมพิวเตอร์ท างาน มีการเชื่อมต่อ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (x̅ 

= 4.05, S.D. = 0.67) ตามล าดับ 
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นฐานการเรียนรู้ 
 

(n = 56) 

ข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 

ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นฐานในการเรียนรู้ 

x̅ S.D. ระดับ 

1 โรงเรียนมีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่น การน าบทเรียนมา
บรรจุเนื้อหาไว้ในคอมพิวเตอร ์เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน 

4.09 0.79 มาก 

2 โรงเรียนมีการศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านโทรทัศน์ วิทยุ
หรือประยุกต์ใช้ระบบประชุมทางไกลโดยผู้สอนและผู้เรียน
สามารถสื่อสารถึงกันได้ 

3.95 0.80 มาก 

3 โรงเรียนมีเครือข่ายการศึกษาที่แสวงหาความรู้ที่มีอยู่อย่าง
หลากหลาย เช่น การใช้ประโยชน์ทางการศึกษาบริการส่ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่และค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

3.84 0.78 มาก 

4 โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้งาน
ในห้องสมุด เช่น การค้นหาและบริการ ยืม – คืน หนังสือ 
วารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

3.89 0.91 มาก 

5 โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ เช่น การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในห้องปฏิบัติการ
ร่วมกับอุปกรณ์อ่ืนๆ 

4.23 0.76 มาก 

6 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
จัดท าสารสนเทศต่างๆ ในโรงเรียน เช่น ทะเบียนประวัติของ
นักเรียน การนับเวลาเรียนของนักเรียน การแสดงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน การแสดงข้อมูลของครู และข้อมูลที่ท าให้ครูติดตาม
และดูแลนักเรียนได้เป็นประจ า 

4.20 0.80 มาก 

รวม 4.03 0.54 มาก 
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 จากตารางที่ 6 พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 

ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นฐานในการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.03, 

S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต

จากมากไปน้อย ดังนี้ โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในห้องปฏิบัติการ 

เช่น การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในห้องปฏิบัติการร่วมกับอุปกรณ์อ่ืนๆ  (x̅ = 4.23, S.D. = 0.76) 

โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดท าสารสนเทศต่างๆในโรงเรียน เช่น 

ทะเบียนประวัติของนักเรียน การนับเวลาเรียนของนักเรียน การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ

แสดงข้อมูลของครู และข้อมูลที่ท าให้ครูติดตามและดูแลนักเรียนได้เป็นประจ า  (x̅ = 4.20, S.D. = 

0.80) โรงเรียนมีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่น การน าบทเรียนมาบรรจุเนื้อหาไว้ในคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน (x̅ = 4.09, S.D. = 0.79) โรงเรียนมีการศึกษาทางไกล เช่น การ

เรียนผ่านโทรทัศน์ วิทยุหรือประยุกต์ใช้ระบบประชุมทางไกลโดยผู้สอนและผู้เรียนสามารถสื่อสารถึง

กันได้ (x̅ = 3.95, S.D. = 0.80) โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้งานใน

ห้องสมุด เช่น การค้นหาและบริการ ยืม – คืน หนังสือ วารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ (x̅ = 3.89, S.D. = 

0.91)โรงเรียนมีเครือข่ายการศึกษาที่แสวงหาความรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ประโยชน์ทาง

การศึกษาบริการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่และค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์  (x̅ = 4.84, 

S.D. = 0.78) ตามล าดับ 
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ตารางที่  7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารใน
โรงเรียนวัดลานนาบุญ ด้านหลกัสูตร 

(n = 56) 

ข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 

ด้านหลักสูตร 

x̅ S.D. ระดับ 

1 โรงเรยีนมีหลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เชน่ 
วิวัฒนาการ และส่วนประกอบตา่งๆ ของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.18 0.81 มาก 

2 โรงเรยีนมีหลักสตูรที่ฝึกทักษะการใช้คอมพวิเตอร์ เช่น การค้นหา เก็บรักษา
ข้อมูล สรา้งภาพกราฟิก สรา้งงานเอกสาร น าเสนอข้อมูล และสร้างชิ้นงาน 

4.23 0.71 มาก 

3 โรงเรียนมีหลักสูตรที่เก่ียวกับหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล 
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

4.07 0.78 มาก 

4 โรงเรียนมีหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ไขปัญหา และน าเสนองานโดย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.27 0.67 มาก 

5 โรงเรียนมีหลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาพฒันาโครงงานคอมพิวเตอร์ เช่น 
การใชฮ้าร์ดแวร์ (Hardware) และ ซอฟต์แวร์ (Software) ติดต่อสื่อสาร และ
ค้นหาข้อมูลผา่นอินเตอร์เน็ต 

4.07 0.76 มาก 

6 โรงเรียนมีหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานหรือโครงงานภายในโรงเรียน 4.04 0.91 มาก 

รวม 4.14 0.67 มาก 
 

 จากตารางท่ี 7 พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ ด้านหลักสูตร 

อยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.14, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับตามค่า

มัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ โรงเรียนมีหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ไขปัญหา และน าเสนองาน

โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (x̅ = 4.27, S.D. = 0.67) โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น การ

ค้นหา เก็บรักษาข้อมูล สร้างภาพกราฟิก สร้างงานเอกสาร น าเสนอข้อมูล และสร้างชิ้นงาน (x̅ = 4.23, S.D. = 0.71) 

โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น วิวัฒนาการ และส่วนประกอบต่างๆของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (x̅ = 4.18, S.D. = 0.81)โรงเรียนมีหลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาพฒันาโครงงาน

คอมพิวเตอร์ เช่น การใช้ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ ซอฟต์แวร์ (Software) ติดต่อสื่อสาร และค้นหาข้อมูลผ่าน

อินเตอร์เน็ต (x̅ = 4.07, S.D. = 0.76) โรงเรียนมีหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล เครือข่าย

คอมพิวเตอร์ และการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (x̅ = 4.07, S.D. = 0.78)โรงเรียนมีหลักสูตรการใช้

คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานหรือโครงงานภายในโรงเรียน (x̅ = 4.04, S.D. = 0.91) ตามล าดับ 
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ตารางที่  8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารใน       

                 โรงเรียนวัดลานนาบุญ ด้านการพัฒนาบุคลากร 

(n = 56) 

ข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 

x̅ S.D. ระดับ 

1 โรงเรียนมีการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าท่ีด้านเทคนคิ เช่น ผู้ท่ีมี
หน้าท่ีควบคุมดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

4.21 0.85 มาก 

2 โรงเรียนมีการพัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้งานท่ัวไปท่ีใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

4.07 0.74 มาก 

3 โรงเรียนมีการพัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้กึ่งเทคนคิ เช่น ผู้ได้รับ
มอบหมายหนา้ท่ีเพิ่มเติมในการควบคมุดูแลงานด้านเทคนคิตาม
สถานการณ์และความจ าเป็นบางประการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

4.16 0.68 มาก 

4 โรงเรียนมีการจัดท าพจนานุกรมสมรรถนะการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร Competency) เพื่อความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
ภารกิจหรอืความรับผิดชอบในการท างาน 

4.16 0.76 มาก 

5 โรงเรียนมีการด าเนินการพฒันาสมรรถนะการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่ม
ในโรงเรียน 

3.95 0.86 มาก 

 

6 โรงเรียนมีการประเมินผลสมรรถนะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่มใน
โรงเรียน 

3.71 0.91 มาก 

รวม 4.04 0.59 มาก 
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 จากตารางที่ 8 พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 

ด้านการพัฒนาบุคลากรอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.04, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่

ในระดับมากทุกข้อ เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ โรงเรียนมีการพัฒนา

สมรรถนะของเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค เช่น ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (x̅ = 4.21, S.D. = 0.85) โรงเรียนมีการพัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้กึ่งเทคนิค เช่น ผู้ได้รับ

มอบหมายหน้าที่เพ่ิมเติมในการควบคุมดูแลงานด้านเทคนิคตามสถานการณ์และความจ าเป็นบาง

ประการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (x̅ = 4.16, S.D. = 0.68) โรงเรียนมีการ

จัดท าพจนานุกรมสมรรถนะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Competency) เพื่อความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่

ตามภารกิจหรือความรับผิดชอบในการท างาน (x̅ = 4.16, S.D. = 0.76) โรงเรียนมีการพัฒนา

สมรรถนะของผู้ใช้งานทั่วไปที่ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (x̅ = 4.07, S.D. 

= 0.74) โรงเรียนมีการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่มในโรงเรียน (x̅ = 3.95, S.D. = 0.86) 

โรงเรียนมีการประเมินผลสมรรถนะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่มในโรงเรียน (x̅ = 3.91, S.D. = 0.71) ตามล าดับ 
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ตารางที่  9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการ

บริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา 

(n = 56) 

ข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 

ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหาร

จัดการและการให้บริการทางการศึกษา 

x̅ S.D. ระดับ 

1 โรงเรียนมีระบบที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์การมาไว้รวมกันอย่างเป็นระบบ 

3.61 0.91 มาก 

2 โรงเรียนมีระบบที่มีความสามารถในการท างานประมวลข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและ
การบริหารงานของผู้บริหาร 

4.14 0.86 มาก 

3 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลัก 4.25 0.69 มาก 

4 โรงเรียนมี website เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมระบบข้อมูลสารสนเทศ
พ้ืนฐาน 

4.21 0.71 มาก 

5 โรงเรียนมีการให้บริการห้องสมุด การให้บริการคอมพิวเตอร์ การ
ให้บริการโสตทัศนศึกษา 

4.11 0.82 มาก 

6 โรงเรียนมีการให้บริการทางการศึกษาเรื่องของการให้ค าแนะน าชี้แจง 
หรือขอเอกสารต่างๆผ่านระบบสารสนเทศในโรงเรียน 

4.07 0.74 มาก 

รวม 4.07 0.60 มาก 
  

 จากตารางที่ 9 พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 

ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการทาง

การศึกษาอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.04, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก

ทุกข้อ เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่ใช้

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลัก (x̅ = 4.25, S.D. = 0.69) โรงเรียนมี website เป็นศูนย์กลางในการ

รวบรวมระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน (x̅ = 4.21, S.D. = 0.71) โรงเรียนมีระบบที่มีความสามารถ

ในการท างานประมวลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
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และการบริหารงานของผู้บริหาร (x̅ = 4.14, S.D. = 0.86) โรงเรียนมีการให้บริการห้องสมุด การ

ให้บริการคอมพิวเตอร์ การให้บริการโสตทัศนศึกษา (x̅ = 4.11, S.D. = 0.82) โรงเรียนมีการ

ให้บริการทางการศึกษาเรื่องของการให้ค าแนะน าชี้แจง หรือขอเอกสารต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศใน

โรงเรียน (x̅ = 4.07, S.D. = 0.74) โรงเรียนมีระบบที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้ง

ภายในและภายนอกองค์การมาไว้รวมกันอย่างเป็นระบบ (x̅ = 3.61, S.D. = 0.91) ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

โรงเรียนวัดลานนาบุญ 

 จากการตอบแบบสอบถามของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนวัดลานนา

บุญ จ านวน 56 คน ได้ข้อสรุปว่า โรงเรียนวัดลานนาบุญ มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในทุกด้าน แต่ก็ยังพบปัญหาบ้างในกลุ่มผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา บาง

คนที่ยังไม่น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการพัฒนางานของตน และเพ่ือให้การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้เสนอแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือก าหนดให้ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเรียนรู้วิธีใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การน าโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆไปใช้ 

รวมถึงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อและสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายระบบสารสนเทศภายใน

โรงเรียนและโรงเรียนต้องจัดระบบเครือข่ายที่ทันสมัยและครอบคลุมให้กับครูและบุคลากรได้ใช้

แสวงหาความรู้เพื่อน าความรู้ที่ได้มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  2. ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นฐานในการเรียนรู้ คือ ควรส่งเสริม

ให้โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัด

กิจกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายและเกิดความคิดสร้างสรรค์ 

และยังต้องบรรจุหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลงในแต่ละกลุ่มสาระ

การเรียนรู้เพ่ือบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 

อีกท้ังการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบันและสามารถเข้าถึงได้ง่ายอีกด้วย 

 3. ด้านหลักสูตร คือ ควรมีการก าหนดหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

เพราะความรู้ด้านเทคโนโลยีเกิดได้รวดเร็ว และมีหลักสูตรให้นักเรียนฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 4. ด้านการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ ควรมีการก าหนดให้ครู

และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะของการใช้งานเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในระดับต่างๆ และควรมีการจัดอบรมการจัดท าสื่อเพ่ือเป็นการสนับสนุน

การพัฒนาตนเองมีการด าเนินกิจกรรมด้านนิเทศและพัฒนา ประเมินผลงานตามสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของแต่ละบุคคล 

 5. ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการ

ทางการศึกษา คือ ควรมีระบบจัดเก็บข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนไว้อย่างเป็นระบบมี

ระบบที่มีความสามารถในการท างาน ประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่

สนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และต้องมี

เว็บไซต์ที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 
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บทที่  5    

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัด
ลานนาบุญ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือทราบการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 2) เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็น
บุคลากรของโรงเรียนวัดลานนาบุญ จ านวน 56 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 5 ด้าน คือ 1) ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานทาง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เป็นฐานในการเรียนรู้ 3) ด้านหลักสูตร 4) ด้านการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 5) ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหารจัดการและการ
ให้บริการทางการศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 
 

สรุปผลการวิจัย 

 1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลขคณิต
จากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านหลักสูตร ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา ด้าน
การพัฒนาบุคลากร และด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐานในการเรียนรู้  
ตามล าดับ 
 2. แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 
ซึ่งได้แนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
  1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือก าหนดให้ครู

และบุคลากรทางการศึกษาเรียนรู้วิธีใช้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การน าโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ

ไปใช้ รวมถึงการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อและสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายระบบสารสนเทศ

ภายในโรงเรียนและโรงเรียนต้องจัดระบบเครือข่ายที่ทันสมัยและครอบคลุมให้กับครูและบุคลากรได้

ใช้แสวงหาความรู้เพื่อน าความรู้ที่ได้มาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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 2. ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นฐานในการเรียนรู้ คือ ควรส่งเสริม

ให้โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัด

กิจกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่หลากหลายและเกิดความคิดสร้างสรรค์ 

และยังต้องบรรจุหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลงในแต่ละกลุ่มสาระ

การเรียนรู้เพ่ือบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 

อีกท้ังการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนให้เป็นปัจจุบันและสามารถเข้าถึงได้ง่ายอีกด้วย 

 3. ด้านหลักสูตร คือ ควรมีการก าหนดหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

เพราะความรู้ด้านเทคโนโลยีเกิดได้รวดเร็ว และมีหลักสูตรให้นักเรียนฝึกทักษะเกี่ยวกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4. ด้านการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ ควรมีการก าหนดให้ครู

และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะของการใช้งานเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในระดับต่างๆ และควรมีการจัดอบรมการจัดท าสื่อเพ่ือเป็นการสนับสนุน

การพัฒนาตนเองมีการด าเนินกิจกรรมด้านนิเทศและพัฒนา ประเมินผลงานตามสมรรถนะการ

ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของแต่ละบุคคล 

 5. ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการ

ทางการศึกษา คือ ควรมีระบบจัดเก็บข้อมูลจากทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนไว้อย่างเป็นระบบมี

ระบบที่มีความสามารถในการท างาน ประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่

สนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารงานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และต้องมี

เว็บไซต์ที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลได้ 

การอภิปรายผลการวิจัย 

  ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากโรงเรียนวัดลานนาบุญมีการส่งเสริมและสนับสนุนด้วยนโยบาย
ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ และห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียนมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอยู่เสมอ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับตามค่ามัชฌิมเลข
คณิตจากมากไปน้อย ดังนี้ ด้านหลักสูตร ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการทาง



  69 

การศึกษา ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นฐานใน
การเรียนรู้ ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนวัดลานนาบุญมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างเต็มที่ ทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายข้ามศีรษะ เครื่อง
บันทึกข้อมูล และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย รวมถึงห้องปฏิบัติการเฉพาะ จึงท าให้โรงเรียนวัดลาน
นาบุญมีความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นระบบ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ อัญชลี เรียบร้อย ทีไ่ด้ศึกษาสมรรถนะครูต่อการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผลการวิจัยพบว่าสมรรถนะของครูต่อพัฒนาการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้สอนในวิทยาลัยเทคโนโลยีไอ
อาร์พีซี (IRPC) แสดงตามสถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ประสบการณ์ท างานและวุฒิ
การศึกษาพบว่า สมรรถนะของครูต่อการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้สอนชายและครูผู้สอนหญิงในวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ตาม
สถานภาพส่วนบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.19 เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า 
ด้านเจตคติอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.28 รองลงมาคือด้านทักษะ มีค่าเฉลี่ย 4.18 และสุดท้ายด้าน
ความรู้ มีค่าเฉลี่ย 4.12 มีสมรรถนะของครูต่อการพัฒนาการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ ไม่แตกต่าง อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับ สมศักดิ์ คงเทศ ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ ของครูในโรงเรียน ต าบล
บางนายสี อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในโรงเรียนในต าบลบางนายสี โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นในการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จ าแนกตามสถานะของผู้ตอบ ในด้านเพศ อายุ การศึกษา 
ความรู้ในด้านการใช้เทคโนโลยี ต าแหน่ง ประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นที่สอน พบว่าผู้ที่มี
เพศ อายุ ความรู้ในด้านเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ ขั้นที่สอน แตกต่างกันมีผลกระทบต่อระดับ
ความคิดเห็นในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.5 ส่วนผู้ที่มีการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ แตกต่างกันมีผลกระทบต่อระดับความคิดเห็นในด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.1  ยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ รัชฎาพร  มีอาษา ที่ได้ศึกษาเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียน อ าเภอเมืองสระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการ
ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานงาน
วิชาการของผู้บริหารโรงเรียน อ าเภอเมืองสระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
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สระแก้วเขต 1 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญเลิศ  แสวงทอง  ที่ได้ศึกษา สภาพการด าเนินงานและ
ความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน 
ช่วงชั้นที่ 3 - 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขสันต์  จตุปาริสุทธิศีล ที่ศึกษาเรื่อง การ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการทาง
การศึกษา การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นฐานในการเรียนรู้ โครงสร้างพ้ืนฐานทาง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
และเมื่อพิจารณารายด้านเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 
พบว่า 

1.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ โรงเรียนวัดลานนาบุญ มีอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างทันสมัย ทั้งโปรแกรม
ส าเร็จรูปและ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา ที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการของโรงเรียน และท าให้ครู
และนักเรียนสามารถเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีนี้อย่างทั่วถึง ได้ตามนโยบายทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนรู้ของโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุขสันต์  จตุปาริสุทธิศีล ที่ศึกษาเรื่อง การใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อยดังนี้ หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหารจัดการและการให้บริการทาง
การศึกษา การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นฐานในการเรียนรู้ โครงสร้างพ้ืนฐานทาง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 1.2 ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นฐานในการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนวัดลานนาบุญมีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มาเป็นส่วนหนึ่งในการขัดกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงใช้เป็นระบบปฏิบัติการในการใช้บริการห้องสมุด 
เช่น บริการยืม - คืน หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ หรือการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเก็บข้อมูลของนักเรียนได้อย่างเป็นปัจจุบัน และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้สูงขึ้น
ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โคมิ (Comi) ได้ศึกษาการปฏิบัติในการสอน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหรือไม่เราใช้
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ชุดข้อมูลนักเรียนและครูที่ไม่ซ้ ากันซึ่งมีตัวแปรในการใช้คอมพิวเตอร์และไอซีทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดย
ครูที่จับคู่กับข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานระดับประเทศส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
10 กลยุทธ์การระบุตัวตนของเราขึ้นอยู่กับตัวประมาณระหว่างเรื่องระหว่างผู้เรียนและในชุดควบคุมที่
หลากหลายของครเูราพบว่าวิธีการสอนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเพิ่มผลการปฏิบัติงานของนักเรียนเมื่อ
พวกเขาเพ่ิมความตระหนักของนักเรียนในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเมื่อพวก
เขาเพ่ิมการสื่อสารแต่เราพบผลกระทบเชิงลบจากการปฏิบัติที่ต้องการบทบาทที่ส าคัญของนักเรียนใน
ชั้นเรียนโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผลการวิจัยของเราชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพของ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโรงเรียนขึ้นอยู่กับการปฏิบัติจริงที่ครูท าขึ้นและความสามารถ
ในการรวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ากับกระบวนการสอนของพวกเขา  
 1.3 ด้านหลักสูตร อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนวัดลานนาบุญ มีหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหลักสูตรในการฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น
การค้นหา เก็บรวบรวมและรักษาข้อมูล การสร้างภาพกราฟิก การตัดต่อวีดิทัศน์ การเขียนโปรแกรม
ต่าง ๆ ซึ่งทางโรงเรียนการได้จัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับนักเรียนในด้านความรู้และ
วัยวุฒิ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ คาพัค (Capuk) ได้ศึกษา รูปแบบการบูรณาการ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เข้ากับหลักสูตรระดับกลางและระดับสูงในสหรัฐอเมริกา โดยวัตถุประสงค์
หลักของการศึกษาครั้งนี้คือการตรวจสอบการบูรณาการไอซีทีเข้ากับหลักสูตรของโรงเรียนของรัฐใน
สหรัฐฯ และเพ่ือเสนอโมเดลการรวม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5 รูปแบบที่เกี่ยวข้องกับ
วิชากลางและระดับสูง จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรการ
เรียนการสอนและแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรจากนั้นได้มีการอธิบายแนวทางการบูรณาการด้าน
ไอซีทีสองแบบจากโรงเรียนของรัฐในสหรัฐอเมริกา ในที่สุดห้ารูปแบบบูรณาการ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นเครื่องมือทางวัฒนธรรมและเครื่องมือที่เป็นสื่อกลางในระบบกิจกรรม
ซึ่งนักเรียนและครูสร้างและร่วมสร้างความรู้ใหม่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหัวข้อที่
เป็นเนื้อหาสาระส าคัญซึ่งรวมอยู่ในเนื้อหาที่หลากหลายเรื่องเช่นคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์การรู้
หนังสือและเทคโนโลยีร่วมกันและเป็นหลักสูตรผสมเสนอเชื่อกันว่าแบบจ าลองเหล่านี้จะช่วยเพ่ิม
ความเข้าใจในการบูรณาการไอซีทีเข้ากับการเรียนการสอนของโรงเรียนระดับกลางและระดับสูงและ
สอดคล้องกับ ทูปาโรวาและคณะ (Tuparova )การพัฒนาความสามารถที่ส าคัญผ่าน เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในโรงเรียนประถมศึกษา ในบทความนี้เราได้น าเสนอประสบการณ์ด้าน
การศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในชั้นประถมศึกษา (เกรด 1-4) ในด้านการพัฒนา
ศักยภาพที่ส าคัญ สรุปสาระส าคัญของ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในหลักสูตรของโรงเรียน
บัลแกเรียและน าเสนอตัวอย่างของงานในการสร้างการพัฒนาและประเมินความสามารถหลักในการ
จัดหลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโรงเรียนประถมศึกษา 
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 1.4 ด้านการพัฒนาบุคลากร อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนวัดลานนาบุญ มี
ครูที่มีความช านาญด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเฉพาะทาง รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ใน
การให้ค าปรึกษาเพ่ือแก้ปัญหาในการใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูทุก
คนมีการพัฒนาตนเองด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีอยู่เสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  รัชฎาพร  มี
อาษา ที่ได้ศึกษาเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร โรงเรียน 
อ าเภอเมืองสระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน อ าเภอเมือง
สระแก้ว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขต 1 มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
 1.5 ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการบริหารจัดการและการ
ให้บริการทางการศึกษา อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนวัดลานนาบุญมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ือการบริหารจัดและให้บริการทางการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งมีทั้งระบบภายในและภายนอกองค์กรที่สอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้การ
จัดการระบบเป็นได้ง่ายและดี อีกทั้งยังสะดวกและรวดเร็วต่อการใช้งานในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุญเลิศ  แสวงทอง  ที่ได้ศึกษา สภาพการด าเนินงานและความต้องการในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 3 - 4 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมมีการด าเนินงานอยู่ในระดับ
มากและสอดคล้องกับสมศักดิ์ คงเทศ ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูใน
โรงเรียน ต าบลบางนายสี อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ผลการวิจัยพบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  ในโรงเรียนในต าบลบางนายสี โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่าด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.06 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45    
 2. แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 
ซึ่งได้แนวทางในการพัฒนา คือ ควรอบรมให้ครูเข้าใจกระบวนการผลิตสื่อเทคโนโลยี รวมถึงการใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างถูกวิธี รวมทั้งควรส่งเสริมให้ครูได้ใช้สื่อออนไลน์ สื่อมัลติมิเดีย และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ และอ านวยความสะดวกในการเชื่อมต่อเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต อีกทั้งยังควรพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนในการจัดท าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
การเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเหมาะสม รวมถึงก าหนดรายละเอียดในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรม
ร่วมกัน แล้วควรมีการก าหนดให้ครูเรียนรู้การใช้ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมถึง
พัฒนาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และควร
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ก าหนดให้มีการประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารอยู่เสมอ หรืออย่างน้อยภาค
เรียนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ครูในโรงเรียนวัดลานนาบุญ โดยส่วนใหญ่เป็นครูที่มีอายุ 21 - 30 
ปี จึงท าให้มีความเข้าใจในกระบวนการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มากกว่าครูในช่วง
อายุ อ่ืน แต่ยังขาดประสบการณ์และการแนะน าการใช้ที่ดี  จึงควรให้มีการอบรมเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ดีขึ้น รวมถึงในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนั้น 
จะต้องมีการประเมินผลการใช้งาน และความเป็นระบบอยู่เสมอ เพ่ือให้มีการพัฒนาปรับปรุงสื่อนั้น ๆ 
ให้เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของส านักงานสถิติแห่งชาติที่ได้ส ารวจ
ประชากรที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 ประเภท คือ อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และ
โทรศัพท์มือถือ ตั้งแต่ช่วงปี 2550 - 2559 พบว่า ผู้ที่มีอายุ 20 - 29 ปี เป็นช่วงอายุที่มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูงกว่ากลุ่มผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป ในทุกประเภทของการสื่อสาร 
แต่ทว่าความนิยมในด้านการใช้คอมพิวเตอร์กลับลดน้อยลงไปในช่วงปี 2558 เป็นต้นมา ใน
ขณะเดียวกันการใช้โทรศัพท์มือถือได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นไปทุกปี และ
ท้ายที่สุดแนวทางจะประสบความส าเร็จหรือไม่ล้วนมีปัจจัยมาจากความร่วมมือของบุคลากรของ
โรงเรียนวัดลานนาบุญเป็นส าคัญ 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

 จากการศึกษาเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
โรงเรียน และเป็นแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

 1. ควรจัดอบรมให้ครูเข้าใจกระบวนการผลิตสื่อเทคโนโลยี รวมถึงการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยี

ต่าง ๆ อย่างถูกวิธี เพื่อให้ครูได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด และมีการจัดประกวดสื่อประเภทคเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานอย่างต่อเนื่อง 

 2. ควรส่งเสริมให้ครูได้ใช้สื่อออนไลน์ สื่อมัลติมิเดีย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดการ

เรียนการสอนอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง

ทั่วถึง พร้อมทั้งสร้างขวัญก าลังใจให้กับครูและบุคลากรที่มีผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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 3. ควรจัดท าแผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน เพ่ือจัดท าหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่าง

เหมาะสม มีการก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน เพ่ือให้สามารถก าหนดรายละเอียดในการปฏิบัติงาน

หรือกิจกรรมร่วมกันได้  

 4. ควรมีการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารอย่างต่อเนื่อง จัดอบรมพัฒนาทักษะให้ครูและบุคลากรเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองและน า

ความรู้ไปช่วยพัมนาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และพัฒนาการใช้ระบบปฏิบัติการของเครื่อง

คอมพิวเตอร์อยู่เสมอ รวมถึงพัฒนาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ เพ่ือให้ครูสามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. ควรก ากับ ติดตาม ดูแลการประเมินผลการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สื่อสารของครใูนด้านของการใช้อุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนอยู่เสมอ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งให้การสนับสนุนและ

เผยแพร่ผลงานอย่างต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 เพ่ือประโยชน์ของการวิจัยต่อไปในอนาคต  ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ควรศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน ในทุกสังกัด 
 2. ควรมีการศึกษารูปแบบกระบวนการในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การศึกษาในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
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หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 

    แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 

 ค าชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ส าหรับการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัด

ล า น น า บุ ญ  ( Guidelines on the Development of Information and Communication 

Technology in Watlannaboon School.)” ข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อ

การวิจัยนี้ ข้อมูลที่ท่านตอบถือว่าเป็นความลับและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานใน

โรงเรียนของท่านแต่อย่างใด จึงขอความกรุณาโปรดตอบให้ครบทุกข้อความเป็นจริง 

แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบด้วย 3 ตอนคือ 
ตอนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรทางการศึกษาซึ่งประกอบด้วย 1.ผู้อ านวยการโรงเรียน 2.
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 3. ข้าราชการครู  4. บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 56 คน 

3. โปรดเขียนเครื่องหมาย  หน้าค าตอบที่ท่านเลือกตามความเป็นจริง และตอบค าถามทุก
ข้อ โดยแบบสอบถามนี้ใช้ส าหรับการวิจัยเท่านั้น การตอบแบบสอบถามไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่
อย่างใด และข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยครั้งนี้ 

4. กรุณารวบรวมแบบสอบถามและส่งคืนผู้วิจัย 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและ

ช่วยให้การด าเนินการวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 

ลัดดาวรรณ  ศรีนวลจันทร์          
 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 



  86 

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ข้อ สถานภาพ จ านวน 
(คน) 

 

ร้อยละ 

1. เพศ 
        ชาย                                 

       หญิง 

 
 

[   ] 1 

 

2. 
 

อายุ  
      21-  30 ปี                         31 – 40 ปี 
      41 – 50 ปี                        51 ปีขึ้นไป 

 
[   ] 2 

 

3.  
 

ระดับการศึกษา 
    ต่ ากว่าปริญญาตรี                  ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท                          ปริญญาเอก 
    อ่ืน (โปรดระบุ..................................................) 
 

 
[   ] 3 

 

4. 
 

ต าแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน 
    ผู้บริหารโรงเรียน/หัวหน้าระดับชั้น 
    ครูผู้สอน 
    บุคลากรทางการศึกษา 
 

  
[   ] 4 

 

5. 
 

ประสบการณ์ในการท างาน  
   ไม่เกิน 5 ปี                            5 -10 ปี                   
   11 – 15 ปี                            16 -20 ปี 
    21 ปีขึ้นไป 
 

 
[   ] 5 

 

 



  87 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อค าถามแต่ละข้อ แล้วเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่แสดงระดับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน  โดยพิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้ 
 ระดับ 5   หมายถึง มีการปฏิบัติการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับมากที่สุด 

ระดับ 4   หมายถึง มีการปฏิบัติการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับมาก 
ระดับ 3   หมายถึง มีการปฏิบัติการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2   หมายถึง มีการปฏิบัติการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับน้อย 
ระดับ 1   หมายถึง มีการปฏิบัติการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อที่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน 
ระดับการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับ

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

1 โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อ
พ่วง สื่อบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์แสดงผลต่างๆ 

     
 

[   ] 6 

2 โรงเรียนมีโปรแกรมที่ท าให้คอมพิวเตอร์ท างาน มีการ
เชื่อมต่อ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

     
 

[   ] 7 

3 โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลในแฟ้มข้อมูลที่สามารถ
น ามาใช้ร่วมกัน 

     
 

[   ] 8 

4 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 

     
 

[   ] 9 

5 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมเพ่ือ
การติดต่อสื่อสาร เชน โทรทัศน์ โทรศัพท์ โทรสาร และ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

     
 

[   ] 10 

6 โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ต และอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ภายในโรงเรียน 

     
[   ] 11 

การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นฐานในการเรียนรู ้

7 โรงเรียนมีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่น การน า
บทเรียนมาบรรจุเนื้อหาไว้ในคอมพิวเตอร์ เพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับผู้เรียน 

     
 

[   ] 12 
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ข้อที่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน 
ระดับการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ส าหรับ

ผู้วิจัย 
การใช้เทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน 

8 โรงเรียนมีการศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่านโทรทัศน์ 
วิทยุหรือประยุกต์ใช้ระบบประชุมทางไกลโดยผู้สอนและ
ผู้เรียนสามารถสื่อสารถึงกันได้ 

     
 

[   ] 13 

9 โรงเรียนมีเครือข่ายการศึกษาที่แสวงหาความรู้ที่มีอยู่
อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
บริการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่และค้นหา
ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

     

 
[   ] 14 

10 โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้งานในห้องสมุด เช่น การค้นหาและบริการ ยืม – 
คืน หนังสือ วารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

     
 

[   ] 15 

11 โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
ห้องปฏิบัติการร่วมกับอุปกรณ์อ่ืนๆ 

     
 

[   ] 16 

12 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การจัดท าสารสนเทศต่างๆในโรงเรียน เช่น ทะเบียน
ประวัติของนักเรียน การนับเวลาเรียนของนักเรียน การ
แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแสดงข้อมูลของครู 
และข้อมูลที่ท าให้ครูติดตามและดูแลนักเรียนได้เป็น
ประจ า 

     

 
 

[   ] 17 

ด้านหลักสูตร 
13 โรงเรียนมีหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร เช่น วิวัฒนาการ และส่วนประกอบ
ต่างๆของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     
 

[   ] 18 

14 โรงเรียนมีหลักสูตรที่ฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น 
การค้นหา เก็บรักษาข้อมูล สร้างภาพกราฟิก สร้างงาน
เอกสาร น าเสนอข้อมูล และสร้างชิ้นงาน 

     

 
[   ] 19 
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ข้อที่ 
 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน ระดับการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

15 โรงเรียนมีหลักสูตรที่เก่ียวกับหลักการเบื้องต้นของการ
สื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

     
 

[   ] 20 

        
16 โรงเรียนมีหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ไข

ปัญหา และน าเสนองานโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     

 
[   ] 21 

17 โรงเรียนมีหลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาพัฒนา
โครงงานคอมพิวเตอร์ เช่น การใช้ฮาร์ดแวร์ 
(Hardware) และ ซอฟต์แวร์ (Software) ติดต่อสื่อสาร 
และค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต 

     

 
 

[   ] 22 

18 โรงเรียนมีหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานหรือ
โครงงานภายในโรงเรียน 

     
 

[   ] 23 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 
19 โรงเรียนมีการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค 

เช่น ผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

     
 

[   ] 24 

20 โรงเรียนมีการพัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้งานทั่วไปที่ใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     
[   ] 25 

21 โรงเรียนมีการพัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้กึ่งเทคนิค เช่น ผู้
ได้รับมอบหมายหน้าที่เพ่ิมเติมในการควบคุมดูแลงาน
ด้านเทคนิคตามสถานการณ์และความจ าเป็นบาง
ประการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     

 
[   ] 26 

22 โรงเรียนมีการจัดท าพจนานุกรมสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
Competency) เพ่ือความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่
ตามภารกิจหรือความรับผิดชอบในการท างาน 

     

 
 

[   ] 27 
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ข้อที่ 
 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน ระดับการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

23 โรงเรียนมีการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ที่เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่มในโรงเรียน 
 
 

     

 
[   ] 28 

24 โรงเรียนมีการประเมินผลสมรรถนะการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
แต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่มในโรงเรียน 

     
 

[   ] 29 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา 

25 โรงเรียนมีระบบที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
ต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์การมาไว้รวมกันอย่าง
เป็นระบบ 

     
 

[   ] 30 

26 โรงเรียนมีระบบที่มีความสามารถในการท างานประมวล
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารงานของผู้บริหาร 

     
 

[   ] 31 

27 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์
หลัก 

     
[   ] 32 

28 โรงเรียนมี website เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมระบบ
ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน 

     
[   ] 33 

29 โรงเรียนมีการให้บริการห้องสมุด การให้บริการ
คอมพิวเตอร์ การให้บริการโสตทัศนศึกษา 

     
[   ] 34 

30 โรงเรียนมีการให้บริการทางการศึกษาเรื่องของการให้
ค าแนะน าชี้แจง หรือขอเอกสารต่างๆผ่านระบบ
สารสนเทศในโรงเรียน 

     
 

[   ] 35 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลาน
นาบุญ 

ค าชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ ตามแนวทางที่ก าหนดให้ในเรื่องต่างๆดังนี้ 

1. แนวทางการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทาง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
............................................................................................................................. .................... 
.................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................... 

2. แนวทางการพัฒนาทางด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นฐานในการเรียนรู้   
............................................................................................................................. .................... 
............................................................................................................................. .................... 

      ........................................................................................................ .........................................  
3. แนวทางการพัฒนาทางด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นฐานในการเรียนรู้  

............................................................................................................................. .................... 

............................................................................................................................. .................... 
............................................................................................. ....................................................  
4. แนวทางการพัฒนาทางด้านพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

............................................................................................................................. .................... 

............................................................................................................................. .................... 
................................................................................................. ................................................  
5. แนวทางการพัฒนาทางด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการ

และการให้บริการทางการศึกษา  
............................................................................................................................. .................... 
............................................................................................................................. .................... 
.............................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. .................... 
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ภาคผนวก ค    

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

เรื่อง 

    แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 

  

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 2 ตอนคือ 
ตอนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 

   
2. ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นบุคลากรทางการศึกษาซึ่งประกอบด้วย 1.ผู้อ านวยการโรงเรียน 2.

รองผู้อ านวยการโรงเรียน 3. ข้าราชการครู  4. บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 56 คน 
 

ลัดดาวรรณ  ศรีนวลจันทร์          
 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

 ชาย 

 หญิง 

 

10 

46 

 

17.86 

82.14 

รวม 56 100.00 

อายุ 

 21 – 30 ปี 

 31 – 40 ปี 

 41 – 50 ปี 

 51 ปีขึ้นไป 

 

22 

13 

10 

11 

 

39.29 

23.21 

17.86 

19.64 

รวม 56 100.00 

ระดับการศึกษา 

 ต่ ากว่าปริญญาตรี 

 ปริญญาตรี 

 ปริญญาโท 

 ปริญญาเอก 

 

4 

45 

6 

1 

 

7.14 

80.36 

10.71 

1.79 

รวม 56 100.00 

ต าแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน 

 ผู้บริหารโรงเรียน 

 ครูผู้สอน 

          บุคลากรทางการศึกษา 

 

3 

49 

4 

 

5.36 

87.50 

7.14 
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สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประสบการณ์ในการท างาน 

 ไม่เกิน 5 ปี 

 5 – 10 ปี 

 11 – 15 ปี 

 16 – 20 ปี 

 21 ปีขึ้นไป 

 

5 

30 

9 

6 

6 

 

8.94 

53.57 

16.07 

10.71 

10.71 

 
ตอนที่ 2  ผลการการวิเคราะห์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนวัดลานนาบุญ 

ข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

โรงเรียนวัดลานนาบุญ 

x̅ S.D. ระดับ 

โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
 

4.11 0.56 มาก 

2 ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เป็นฐานในการเรียนรู้ 
 

4.03 0.54 มาก 

3 ด้านหลักสูตร 4.14 0.67 มาก 

 

4 ด้านการพัฒนาบุคลากร 4.04 0.59 มาก 

 

5 ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการ

บริหารจัดการและการให้บริการทางการศึกษา 

4.07 0.60 มาก 
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ข้อ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

โรงเรียนวัดลานนาบุญ 

x̅ S.D. ระดับ 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1 โรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อ
พ่วง สื่อบันทึกข้อมูล และอุปกรณ์แสดงผลต่าง ๆ 

4.20 0.59 มาก 

2 โรงเรียนมีโปรแกรมที่ท าให้คอมพิวเตอร์ท างาน มีการ
เชื่อมต่อ การสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

4.05 0.67 มาก 

3 โรงเรียนมีการจัดเก็บข้อมูลในแฟ้มข้อมูลที่สามารถ
น ามาใช้ร่วมกัน 

4.11 0.71 มาก 

4 โรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 

4.09 0.67 มาก 

5 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม
เพ่ือการติดต่อสื่อสาร เชน โทรทัศน์ โทรศัพท์ 
โทรสาร และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

4.13 0.81 มาก 

6 โรงเรียนมีระบบอินเตอร์เน็ต และอินเตอร์เน็ตไร้สาย
ภายในโรงเรียน 

4.09 0.79 มาก 

ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นฐานในการเรียนรู้ 

1 โรงเรียนมีการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เช่น การน า
บทเรียนมาบรรจุเนื้อหาไว้ในคอมพิวเตอร์ เพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้กับผู้เรียน 

4.09 0.79 มาก 

2 โรงเรียนมีการศึกษาทางไกล เช่น การเรียนผ่าน
โทรทัศน์ วิทยุหรือประยุกต์ใช้ระบบประชุมทางไกล
โดยผู้สอนและผู้เรียนสามารถสื่อสารถึงกันได้ 

3.95 0.80 มาก 

3 โรงเรียนมีเครือข่ายการศึกษาที่แสวงหาความรู้ที่มีอยู่
อย่างหลากหลาย เช่น การใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
บริการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่และ
ค้นหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

3.84 0.78 มาก 
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4 โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้งานในห้องสมุด เช่น การค้นหาและ
บริการ ยืม – คืน หนังสือ วารสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ 

3.89 0.91 มาก 

5 โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่น การน า
คอมพิวเตอร์มาใช้ในห้องปฏิบัติการร่วมกับอุปกรณ์
อ่ืนๆ 

4.23 0.76 มาก 

6 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการจัดท าสารสนเทศต่างๆ ในโรงเรียน เช่น 
ทะเบียนประวัติของนักเรียน การนับเวลาเรียนของ
นักเรียน การแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การแสดง
ข้อมูลของครู และข้อมูลที่ท าให้ครูติดตามและดูแล
นักเรียนได้เป็นประจ า 

4.20 0.80 มาก 

ด้านหลักสูตร 

1 โรงเรยีนมีหลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร เชน่ วิวฒันาการ และส่วนประกอบตา่งๆ ของ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

4.18 0.81 มาก 

2 โรงเรยีนมีหลักสตูรที่ฝึกทักษะการใช้คอมพวิเตอร์ เช่น การ
ค้นหา เก็บรักษาข้อมูล สรา้งภาพกราฟิก สรา้งงานเอกสาร 
น าเสนอข้อมูล และสร้างชิน้งาน 

4.23 0.71 มาก 

3 โรงเรียนมีหลักสูตรที่เก่ียวกับหลักการเบื้องต้นของการ
สื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการ
ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

4.07 0.78 มาก 

4 โรงเรียนมีหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ไขปัญหา 
และน าเสนองานโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.27 0.67 มาก 

5 โรงเรียนมีหลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาพฒันาโครงงาน
คอมพิวเตอร์ เช่น การใชฮ้าร์ดแวร ์(Hardware) และ 
ซอฟต์แวร์ (Software) ติดต่อสื่อสาร และค้นหาข้อมูลผา่น
อินเตอร์เน็ต 

4.07 0.76 มาก 
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6 โรงเรียนมีหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์สร้างชิ้นงานหรือ
โครงงานภายในโรงเรียน 

4.04 0.91 มาก 

ด้านการพัฒนาบุคลากร 

1 โรงเรียนมีการพัฒนาสมรรถนะของเจ้าหน้าท่ีด้านเทคนคิ 
เช่น ผู้ท่ีมีหน้าท่ีควบคมุดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

4.21 0.85 มาก 

2 โรงเรียนมีการพัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้งานท่ัวไปท่ีใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4.07 0.74 มาก 

3 โรงเรียนมีการพัฒนาสมรรถนะของผู้ใช้กึ่งเทคนคิ เช่น ผู้
ได้รับมอบหมายหน้าท่ีเพิม่เติมในการควบคุมดูแลงานด้าน
เทคนิคตามสถานการณ์และความจ าเป็นบางประการ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4.16 0.68 มาก 

4 โรงเรียนมีการจัดท าพจนานุกรมสมรรถนะการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร Competency) เพื่อ
ความเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจหรอืความ
รับผิดชอบในการท างาน 

4.16 0.76 มาก 

5 โรงเรียนมีการด าเนินการพฒันาสมรรถนะการปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของแต่
ละบุคคลหรือแต่ละกลุม่ในโรงเรยีน 

3.95 0.86 มาก 

 

6 โรงเรียนมีการประเมินผลสมรรถนะการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของแต่ละ
บุคคลหรือแต่ละกลุ่มในโรงเรียน 

3.71 0.91 มาก 
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ด้านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการทาง

การศึกษา 

1 โรงเรียนมีระบบที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การมาไว้
รวมกันอย่างเป็นระบบ 

3.61 0.91 มาก 

2 โรงเรียนมีระบบที่มีความสามารถในการท างาน
ประมวลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและการ
บริหารงานของผู้บริหาร 

4.14 0.86 มาก 

3 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็น
อุปกรณ์หลัก 

4.25 0.69 มาก 

4 โรงเรียนมี website เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมระบบ
ข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐาน 

4.21 0.71 มาก 

5 โรงเรียนมีการให้บริการห้องสมุด การให้บริการ
คอมพิวเตอร์ การให้บริการโสตทัศนศึกษา 

4.11 0.82 มาก 

6 โรงเรียนมีการให้บริการทางการศึกษาเรื่องของการให้
ค าแนะน าชี้แจง หรือขอเอกสารต่างๆผ่านระบบ
สารสนเทศในโรงเรียน 

4.07 0.74 มาก 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นางลัดดาวรรณ  ศรีนวลจันทร์ 
วัน เดือน ปี เกิด 14 กันยายน 2530 
สถานที่เกิด จังหวัดหนองคาย 
วุฒิการศึกษา คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 
ที่อยู่ปัจจุบัน 2/280 หมู่ 1 ต าบลบางศรีเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000   
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