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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันความต้องการจ�ำเป็น และเพื่อการพัฒนา
รูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารทางการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มที่ 10 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ผู้จัดการโรงเรียน 39 รูป 2) ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
39 รูป 3) รองผู้อ�ำนวยการ 70 รูป/คน และ 4) ครูผู้สอน 230 รูป/คน รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 378 รูป/คน
กลุม่ เป้าหมาย คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา ครูผสู้ อนเกีย่ วข้องกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ทางการศึกษา จ�ำนวน 9 รูป/คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) อยู่ระหว่าง 0.85-1.00 วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการพัฒนารูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารทางการศึกษาในโรงเรียน
พระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ ที่ 10 โดยสภาพรวมมีคา่ เฉลีย่ วอยูใ่ นระดับมาก ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด
ด้านเทคโนโลยีเพื่อจัดการความรู้ รองลงมาคือ ด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างความรู้ ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีการจัดเก็บความรู้ ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
ได้แก่ ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. ความต้องการจ�ำเป็น PNImodified ในการพัฒนารูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศการสือ่ สาร
ทางการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.54
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏดังนี้ ด้านที่มีความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนาสูงสุด ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี
เพื่อการเรียน และด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ รองลงมา ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีการจัดเก็บ
ความรู้ ด้านเทคโนโลยีการจัดการความรู้ ส่วนด้านที่มีความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนาต�่ำสุด ได้แก่
ด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างความรู้
3. รูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารทางการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10 ที่พัฒนาแล้วมีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ 1) ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
มี 7 ตัวบงชี้ 2) ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ มี 12 ตัวบ่งชี้ 3) ด้านเทคโนโลยีการจัดเก็บ
ความรู้ มี 6 ตัวบ่งชี้ 4) ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี 5 ตัวบ่งชี้ 5) ด้านเทคโนโลยี
เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ มี 7 ตัวบ่งชี้ 6) ด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างความรู้ มี 6 ตัวบ่งชี้
ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนารูปแบบ; การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารทางการศึกษา

Abstract
The objective of this research were: to study current conditions, needs, and
development the model of information communication and technology in Pra-pariyattidharma school, General Education Division, Group 10. The samples of this study were :
1) 39 school managers, 2) 39 school directors, 3) 70 assistant school directors, and 4) 230
teachers, total of 378 monks/persons. The target group included 9 school director, and
teachers in management of information communication and technology. The research
instrument was questionnaire as 5 level rating scale. The reliability of total issue
was = 0.98. The IOC ranged between 0.85-1.00. Data were analyzed by using the
computer program.
The research findings found that:
1. The situation of development for information communication and
technology in Pra-pariyatti-dharma school. General education division, group 10, in
overall, the average value was in “High” level. The aspect with highest level of average
value, was the technology for knowledge management. The second order included the
technology for knowledge construction, the technology for learning, the technology for
knowledge storage, and the technology usage for knowledge promotion. the aspect with
lowest level of average value, was the technology usage for sharing.
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2. The need for PNI modified in development of management model of
information communication and technology in Pra-pariyatti-dharma, General education
division, group 10, in overall value, included the technology for learning, and the
technology usage for knowledge promotion. The second order was the technology for
knowledge storage, the technology of knowledge management. The aspect with lowest
level of need for development, was the technology for knowledge construction.
3. The development of management model for information communication and
technology in Pra-pariyatti-dharma School, General Education Division, Group 10, ranking
in order of needs as follows: 1) the technology for learning, the school promoted
technology using for knowledge search from both of in side and outside organization,
2) the technology usage for knowledge promotion, the school provided opportunity
for learning new skills by using technology, 3) the technology for knowledge storage,
the storage knowledge was improved and used in learning continuously, 4) the technology
usage for sharing, the school improved the technology to be modern and available for
being used throughout the time, 5) the technology for knowledge management, the
teachers and students were able to use the technology efficiently, and 6) the technology
6 for knowledge construction, the school developed the management continuously and
regularly.
Keywords: The Development of Management Model; Information Communication and
Technology

1. บทน�ำ

สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน กระแสการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจาก
ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
การสือ่ สาร การคมนาคม ตลอดจนการเปลีย่ นแปลง
ข้อมูลและวิทยาการใหม่ๆ การอยู่ร่วมในสังคม
มีการแข่งขันมากขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง
สังคม และวิธีการด�ำเนินชีวิต เพื่อเป็นการตอบรับ
กั บ สภาพการเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว การศึ ก ษา

จึงเป็นหัวใจส�ำคัญของการพัฒนา จึงต้องจัดการ
ศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาคนอย่ า งรอบด้ า นและสมดุ ล
เพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา (Office of the
Secretary General of the Council of
Education, 2010)  
นับจากทีม่ กี ารประกาศใช้พระราชบัญญัติ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 25544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 การใช้หลักสูตร
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2544 และการใช้
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551
ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลง ทัง้ ทางด้านหลักสูตร
การสอนเทคโนโลยีการศึกษา และการบริหารการ
จัดการ ดังนัน้ จึงเป็นสิง่ ทีจ่ ะต้องรับการเปลีย่ นแปลง
และต้องท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงอย่างมีคณ
ุ ภาพ
และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ปัญหาต่างๆ ได้รับการ
แก้ไขได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเชื่อมโยงไปสู่
การปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษทีส่ องด้วยวิสยั ทัศน์
ทีว่ า่ “คนไทยได้เรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างมีคณ
ุ ภาพ”
ด้ ว ยการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงเพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหม่
การพัฒนาครูพนั ธ์ใุ หม่ การพัฒนาสถานศึกษาและ
แหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ หม่ แ ละการบริ ห ารจั ด การใหม่
(Kisuksapan and Buranpanich, 2010)   
สาระส�ำคัญของแผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552-2559 มีวัตถุประสงค์
อยู่ 3 ประการคือ 1) จะพัฒนาคนอย่างรอบด้าน
และสมดุ ล เพื่ อ เป็ น ฐานหลั ก ของการพั ฒ นา
โดยเน้นการพัฒนาทุกคน ตั้งแต่แรกเกิดจนตลอด
ชีวิตให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ อีกทั้งต้องการ
ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติ
และเต็ ม ศั ก ยภาพ เพื่ อ ปลู ก ฝั ง และเสริ ม สร้ า ง
ศี ล ธรรม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม
และคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ใ นระบบวิ ถี ชี วิ ต
ที่ ดี ง าม อั น จะน� ำ ไปสู ่ ก ารพั ฒ นาก� ำ ลั ง คนด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพึ่งพาตนเอง
และเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันในระดับนานาชาติ
2) สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมปิ ญ
ั ญา
และการเรียนรู้ ในการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความคิด ความประพฤติ

และคุณธรรมของคน ทีจ่ ะส่งเสริมการวิจยั และการ
เรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาและการเรียนรู้ และ 3) เพือ่ พัฒนา
สภาพแวดล้ อ มของสั ง คม เพื่ อ เป็ น ฐานในการ
พัฒนาคน สร้างสังคม คุณธรรม ภูมิปัญญาการ
เรี ย นรู ้ เน้ น ไปที่ ก ารส่ ง เสริ ม สร้ า งสรรค์ ทุ น
ทางสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติสงิ่ แวดล้อมบนฐาน
ของศาสนาเพื่ อ การจ� ำ กั ด ลด ขจั ดปั ญ หาทาง
โครงสร้ า งที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ความยากจน ทั้ ง โอกาส
และศักดิ์ศรีของคนสังคมไทย เพื่อสร้างความเป็น
ธรรมในสังคม ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษาและการพัฒนาประเทศ เป็นการจัดระบบ
ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา ศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรม เพือ่ พัฒนาคนและสังคมไทย
(Office of National Buddhism, 2010)  
การจั ด การเรี ย นการสอนในโรงเรี ย น
พระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญ ประสบปัญหาในด้าน
คุณภาพมากทีส่ ุด ซึง่ จะเห็นได้จากผลการประเมิน
คุ ณ ภาพภายนอกรอบสอง ระดั บ การศึ ก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานของส� ำ นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เมือ่ ปี พ.ศ. 2549-2553
พบว่ า โรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ
มี ร ะดั บ คุ ณ ภาพต�่ ำ ที่ สุ ด จ� ำ นวน 5 มาตรฐาน
(ยกเว้น) มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
และค่านิยมทีพ่ งึ ประสงค์ และมาตรฐานที่ 5 ผูเ้ รียน
มีความรูแ้ ละทักษะทีจ่ ำ� เป็นตามหลักสูตร นอกจาก
ปัญหาด้านคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียน
พระปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ที่ ก ล่ า วมาใน
ข้างต้นนั้น ยังพบว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญ มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาต�ำ 
่
กล่าวคือ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
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มีการลงทุนทางการศึกษาสูงกว่าโรงเรียนขนาด
ใหญ่ทกุ ด้าน ทัง้ การใช้ ครู อาคารสถานที่ ครุภณ
ั ฑ์
สื่อ อุปกรณ์ ดังนั้นเพื่อให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม
ทั่ ว ประเทศสามารถจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
สนองเจตนารมณ์ของรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
(ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษา 10 มิ ถุ น ายน 2553) กระทรวง
ศึกษาธิการจึงได้แสวงหาแนวทางวิธีการพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพนั้น จ�ำเป็นต้องอาศัย
ปัจจัยทางการบริหาร เช่น ความรู้ ความสามารถ
ของบุคลากร รูปแบบการบริหาร ทรัพยากรและ
ปัจจัยสนับสนุน และความร่วมมือจากภาคส่วน
ต่างๆ และก�ำหนดรูปแบบและวิธีด�ำเนินการที่
เหมาะสม อันจะท�ำให้การบริหารจัดการบรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งการพัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียน
(Office of National Buddhism, 2010)  
ส�ำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10 ได้ท�ำการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กรโดยใช้เทคนิค SWOT
Analysis ได้สรุปที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses)
ในด้านการด�ำเนินการจัดการศึกษาดังนี้ คือ การจัด
เก็บข้อมูลสารสนเทศยังไม่เป็นระบบ การน�ำข้อมูล
สารสนเทศมาใช้ในการบริหารคุณภาพการศึกษา
มีจำ� นวนน้อย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
ศึกษามีนอ้ ย การจัดท�ำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ าร
ไม่สามารถน�ำไปสู่การปฏิบัติจริง การน�ำผลการ
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ด� ำ เนิ น งานมาใช้ ป รั บ ปรุ ง พั ฒ นาไม่ เ ป็ น ระบบ
และการจัดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน
ที่ด้อยโอกาสไม่ครอบคลุมและไม่ทั่วถึง โรงเรียน
พระปริยัติธรรมแต่ละแห่ง มีบริบทที่แตกต่างกัน
บางโรงเรียนมีครูไม่ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
และต้องสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และต้อง
ท� ำ งานพิ เ ศษอื่ น ควบคู ่ ไ ปกั บ การจั ด การศึ ก ษา
ในยุ ค ของการปฏิ รู ป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ 2
(พ.ศ. 2552-2561) อีกทั้งประเทศยังจะก้าวหน้า
เข้ า สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย นในปี พ.ศ. 2558
และประชาคมโลก การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การวิจัย
และพัฒนา และการฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาค
(Regional Education Hub)
จากความส�ำคัญปัญหาและแนวคิดระบบ
การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนดังกล่าว
ผูว้ จิ ยั ในฐานะเป็นผูบ้ ริหารโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม
แผนกสามัญ จึงสนใจทีจ่ ะศึกษารูปแบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ในจังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่ อ จะได้ น� ำ มาเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
โรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญ ให้มคี ณ
ุ ภาพ
และเกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของประเทศต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันการพัฒนา
รู ป แบบการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศการ
สื่อสารทางการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
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แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10
2. เพื่อศึกษาความต้องการจ�ำเป็นของ
การพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารทางการศึกษา ในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่10
3. เพื่ อ การพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารทางการศึกษา
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
กลุ่มที่ 10

3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้
มุ่งศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10 โดยการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร งานวิจัยและ
แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องกับรูปแบบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร งานวิจัยตามแนวคิด
ของนั ก วิ ช าการที่ น� ำ มาสร้ า งเป็ น กรอบแนวคิ ด
จ�ำนวน 6 ด้าน คือ 1) เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
2) ด้ า นเทคโนโลยีเ พื่อจัดการความรู้ 3) ด้ า น
เทคโนโลยีเพื่อสร้างความรู้ 4) ด้านเทคโนโลยีการ
จัดเก็บความรู้ 5) ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เพิ่มพูนความรู้ และ 6) ด้านการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย
2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
กลุ ่ ม ที่ 10 จ� ำ นวน มี จ� ำ นวน 43 โรงเรี ย น
โดยมี ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ได้ แ ก่ 1) ผู ้ จั ด การโรงเรี ย น

จ�ำนวน 43 รูป 2) ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน จ�ำนวน
43 รูป 3) รองผู้อ�ำนวยการ จ�ำนวน 86 รูป/คน
และ 4) ครูผสู้ อน จ�ำนวน 567 รูป/คน รวมทัง้ หมด
739 รูป/คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับผู้น�ำด้านต่างๆ เชิงปริมาณ ก�ำหนดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธกี ารสุม่ แบบง่าย (Simple Random
Sampling) โดยการจั บ สลากและขนาดกลุ ่ ม
ตัวอย่าง (Sampling Size) และใช้ตารางเครจซี
และมอร์แกน  (Krejcie, R.V., & Daryle, W. M.,
1970 : 607-610) และการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1) ผูจ้ ดั การโรงเรียน จ�ำนวน 39 รูป 2) ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรียน จ�ำนวน 39 รูป 3) รองผู้อ�ำนวยการ
จ�ำนวน 70 รูป/คน และ 4) ครูผู้สอน จ�ำนวน
230 รูป/คน รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน 378 รูป/คน
2.3 กลุ ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ช้ ใ นการ
สั ม ภาษณ์ จ ากประสบการณ์ รวบรวมข้ อ มู ล
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปั ญ หา และข้ อ เสนอแนะ เกี่ ย วกั บ รู ป แบบ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ทางการศึกษาในโรงเรียนปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุม่ ที่ 10 ได้เลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยเลื อ กโรงเรี ย นที่ มี ผ ลงาน
ความโดดเด่ น ในการบริ ห ารเป็ น ที่ ย อมรั บ
จากโรงเรี ย น 3 โรงเรี ย น โรงเรี ย นละ 3 คน
รวมจ�ำนวน 9 คน โดยการสัมภาษณ์บุคลากร
หลักโรงเรียนละ 3 คน คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
ครู ผู ้ ส อนที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษา

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ฉบับพิเศษ

3. สถานที่ท�ำการวิจัย ได้แก่ โรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ในจังหวัดร้อยเอ็ด

4. สรุปผลการวิจัย

ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยตามจุดมุ่งหมาย
เฉพาะของการวิจัย ดังนี้
1. ส ภ า พ ก า ร บ ริ ห า ร เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศการสื่อสารทางการศึกษาในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10
โดยสภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ด้านเทคโนโลยีเพื่อจัดการความรู้
รองลงมา คือ ด้านเทคโนโลยีเพื่อสร้างความรู้
ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีการ
จั ด เก็ บ ความรู ้ ด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การ
เพิ่มพูนความรู้ และด้านที่มี่ค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่
ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2. ความต้ อ งการจ� ำ เป็ น PNI modified
การพัฒนารูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสารทางการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10 ความต้องการ
จ�ำเป็น PNImodified ในการพัฒนารูปแบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารทางการศึกษา
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
กลุ่มที่ 10 ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.54
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏดังนี้ ด้านที่มี
ความต้องการจ�ำเป็นในการพัฒนาสูงสุด ได้แก่
ด้ า นเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นและด้ า นการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มพูนความรู้ รองลงมา ได้แก่
ด้านเทคโนโลยีการจัดเก็บความรู้ ด้านเทคโนโลยี
การจั ด การความรู ้ ส่ ว นด้ า นที่ มี ค วามต้ อ งการ
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จ�ำเป็นในการพัฒนาต�่ำสุด ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี
เพื่อสร้างความรู้
3. สรุปการพัฒนารูปแบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารทางการศึกษา
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
กลุ่มที่ 10 เรียงล�ำดับตามความต้องการจ�ำเป็น
ปรากฏดังนี้ 1) ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
2) ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเพิ่มพูนความรู้
3) ด้านเทคโนโลยีการจัดเก็บความรู้ 4) ด้านการใช้
เทคโนโลยี เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) ด้าน
เทคโนโลยีเพื่อจัดการความรู้ 6) ด้านเทคโนโลยี
เพื่อสร้างความรู้

5. อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ
การบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศการสื่ อ สาร
ทางการศึ ก ษาในโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10 ครั้งนี้ มีประเด็น
ส� ำ คั ญ ที่ ค ้ น พบและน่ า สนใจควรแก่ ก ารน� ำ มา
อภิปรายผล ดังนี้
1. สภาพการพัฒนารูปแบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารทางการศึกษา
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
กลุ่มที่ 10 โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ทั้ ง นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เป็นความก้าวหน้าเพิ่มพูนความรวดเร็วในการ
ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร เพื่ อ ให้ เ กิ ด รู ป แบบใหม่ ข องการ
พัฒนา และสร้างเสริมผลประโยชน์แก่องค์การ
ต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศจะเกี่ยวการจัดระบบ
การมีความรู้ในการใช้งาน สามรถเผยแพร่ข่าวสาร
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เกี่ยวกับความเข้าใจตรงกันของบุคคลในองค์การ
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งในการพัฒนา
รู ป แบบการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศการ
สื่อสารทางการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10 มีองค์ประกอบ
ที่ ส� ำ คั ญ คื อ ด้ า นเทคโนโลยี เ พื่ อ การเรี ย นรู ้
ด้านเทคโนโลยีเพื่อจัดการความรู้ ด้านเทคโนโลยี
เพื่อสร้างความรู้ ด้านเทคโนโลยีการจัดเก็บความรู้
ด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี เ พื่ อ การเพิ่ ม พู น ความรู ้
ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เทคโนโลยีทใี่ ช้จดั การสารสนเทศ เป็นเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องตั้งแต่การรวบรวม การจัดเก็บข้อมูล
การประมวลผล การพิ ม พ์ การสร้ า งรายงาน
การสื่อสารข้อมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ
จะรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ท�ำให้เกิดระบบการให้
บริการการใช้ การดูแลข้อมูล ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของกิดานันท์ มะลิทอง (Malythong,
2000 : 313) ได้กล่าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การบันทึก
การประมวลผล การเสนอผล และการสือ่ สารข้อมูล
และสารสนเทศ ถ้ า จะกล่ า วโดยกว้ า งแล้ ว
หมายถึง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การสื่อสาร ซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสาร โดยผ่าน
ข่ายงานคอมพิวเตอร์ทเี่ ปิดโอกาสให้ใช้แลกเปลีย่ น
ข่าวสารระหว่างกันจากซีกโลกหนึง่ ไปยังอีกซีกโลก
หนึง่ ได้โดยง่ายและสะดวกรวดเร็ว เสกสิทธิ์ คูณศรี
(Koonsri, 2008 : 2) ได้กล่าวไว้ว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว และมีราคาลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับ
ในอดีตเมือ่ ประมาณ 10 ปีทผี่ า่ นมา ได้ทำ� ให้จำ� นวน

ผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีเพิ่มขึ้นทุกวัน และได้
กลายมาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ การด� ำ เนิ น
กิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบัน เทคโนโลยีเหล่านี้
ได้ แ ก่ อิ น เทอร์ เ น็ ต การประชุ ม วิ ดี โ อทางไกล
ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศ เพื่อการ
วิเคราะห์และตัดสินใจ ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่มีความ
ส�ำคัญต่อการพัฒนาองค์กรในอนาคต ดังจะเห็นได้
จาก Dave Ulrich  ปรมาจารย์ทางด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ระบุวา่ เทคโนโลยีเป็นปัจจัยส�ำคัญ
อันหนึ่งที่จะมีบทบาทส�ำคัญต่อการแข่งขันธุรกิจ
ในอนาคต สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของปิ ย ธิ ด า
บุ ญ นาค (Bunnag, 2005) ได้ ท� ำ การศึ ก ษา
เรื่อง สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อ
การสือ่ สารในสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า ด้านการบริหารจัดการสภาพที่มีการด�ำเนิน
การอยู่ในระดับมาก
2. ความต้ อ งการจ� ำ เป็ น PNI modified
ในการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสารทางการศึกษาในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10
ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.54 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สถาน
ศึกษาส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า
ความรู้ทั้งในและนอกองค์การ ยังมีการกระตุ้น
และส่งเสริมความสามารถของบุคลากรให้เข้าถึง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สถานศึกษาส่งเสริมการ
วางแผนและพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ
เทคโนโลยี ส่วนด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการ
เพิ่มพูนความรู้ สถานศึกษามีการการเปิดโอกาส

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560) ฉบับพิเศษ

ให้เรียนรูท้ กั ษะใหม่ๆ  โดยใช้เทคโนโลยี เปิดโอกาส
ให้ ค รู แ ละนั ก เรี ยนใช้เ ทคโนโลยีเ พื่อการสืบค้น
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ การสร้าง
โอกาสในการใช้เทคโนโลยีให้กับครูและนักเรียน
สอดคล้องกับงานวิจัยของแนวคิดของทิศานาค
ขุนนาถ และคณะ (Khunnard, et al., 2015 :
14-23)  ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ งรูปแบบการบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน
ประถมศึกษา ผลการวิจยั พบว่า รูปแบบการบริหาร
งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ในโรงเรียนประถมศึกษาที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย
3 องค์ประกอบ ไดแก 1) คณะกรรมการบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในโรงเรียน
ประถมศึกษา 2) ขอบข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา
และ 3) กระบวนการบริ ห ารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารในโรงเรียนประถมศึกษา
โดยผูท้ รงคุณวุฒมิ คี วามเห็นว่า รูปแบบการบริหาร
งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ในโรงเรียนประถมศึกษามีความเหมาะสม ผูบ้ ริหาร
สถานศึ ก ษามี ค วามเห็ น ว า การน� ำ รู ป แบบการ
บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ในโรงเรียนประถมศึกษา ไปใช้มคี วามเป็นไปไดอยู่
ในระดับมากที่สุด
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6. ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
1.1 ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
สถานศึกษาควรส่งเสริมการสร้างหรือขยายการ
สอนการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
1.2 ด้ า นเทคโนโลยี เ พื่ อ จั ด การ
ความรู้ สถานศึกษาควรส่งเสริมการบ�ำรุงรักษา
ระบบเทคโนโลยีเพื่อจัดการความรู้อย่างสม�่ำเสมอ
1.3 ด้านเทคโนโลยีเพือ่ สร้างความรู้
สถานศึ ก ษาควรส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
และพัฒนาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง ทันต่อการ
เปลีย่ นแปลง และส่งเสริมให้มกี ารสร้างความรูใ้ หม่
โดยวิธีการที่หลากหลาย
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 จากผลการวิ จั ย ครั้ ง นี้ พบว่ า
ด้ า นเทคโนโลยี เ พื่ อ จั ดการความรู ้ มี ร ะดั บการ
ปฏิบัติสูงที่สุด จึงควรมีการศึกษาประสิทธิผลการ
จั ด การความรู ้ ข องโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรม
เทียบกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ
2.2 ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริม
การจั ด การความรู ้ ข องบุ ค ลากรในโรงเรี ย น
พระปริยัติธรรมและสถาบันการศึกษาอื่นๆ
2.3 ศึ ก ษ า ก า ร มี ส ่ ว น ร ่ ว ม ใ น
กระบวนการสร้ า งประสิ ท ธิ ผ ลในการจั ด การ
ความรู้ของบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
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