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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
ในการวิจัยเรื่องสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสารเพื่อการเรียนการสอนของ
ครูผูสอนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปตตานี เขต 1 ผูวิจัยได
ศึกษาแนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อเปนพื้นฐานและแนวทางการวิจัยโดยมีเนื้อหาสาระ
ตามหัวขอดังนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน แหลงสารสนเทศเพื่อการเรียนการ
สอน สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตรงกับภาษาอังกฤษวา Information Technology หรือ
IT เปนคําศัพทที่มาจากคําอยางนอย 2 คํา คือคําวาเทคโนโลยี (Technology) กับคําวาสารสนเทศ
(Information) ซึ่งเมื่อกลาวถึงคําวาเทคโนโลยี คนทั่วไปมักจะนึกถึงสิ่งที่เกี่ยวกับเทคนิควิธีสมัยใหม
เครื่องยนตกลไกหรืออุปกรณเครื่องมือตางๆ ที่นําไปใชแลวสามารถชวยการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ ดีขึ้นและมีประสิทธิผลสูง จากความเขาใจดังกลาวเปนการมองเทคโนโลยีในแง
ของวัสดุอุปกรณและวิธีการ (กิดานันท มลิทอง, 2543 : 1)
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ใหความหมายวา เทคโนโลยี
หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะในการนําเอาวิทยาศาสตรมาประยุกตมาใชใหเกิดประโยชน
ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2545 : 67) ใหความหมาย
ของเทคโนโลยีไววา หมายถึง การประยุกตเอาความรูทางดานวิทยาศาสตรมาใชใหเกิดประโยชน
การศึกษาพัฒนาองคความรูตาง ๆ เพื่อใหเขาใจธรรมชาติ กฎเกณฑของสิ่งตางๆ และหาทางนํามา
ประยุกตใหเกิดประโยชน สวนคําวา สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต
ของมนุษย ซึง่ มากจากสื่อ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ เครือขายคอมพิวเตอร หรือแมแตการ
สื่อสารระหวางบุคคล เมื่อรวมคําวาเทคโนโลยีกับสารสนเทศเขาดวยกัน จึงเปนเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology : IT)หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Information
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and Communications Technology : ICT) ซึ่งจะหมายถึงเทคโนโลยีที่ใชจัดการสารสนเทศ หรือ
ประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-สง แปลงการรวบรวมการจัดเก็บขอมูล ประมวลผล
การพิมพ การสรางรายงาน การสื่อสารขอมูล และการสืบคนสารสนเทศ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทํา
ใหเกิดระบบการใหบริการ การใช และการดูแลขอมูล
นิภาภรณ คําเจริญ (2545 : 14) ใหความหมายของสารสนเทศวา หมายถึง ผลลัพธ
ที่ไดจากการประมวลผลของขอมูลดิบ (raw data)
เนตรพัณณา ยาวิราช (2546 : 249) ก็ไดใหความหมายวา กระบวนการที่มาจากการ
นําเอาตัวเลขทางสถิติมารวมกันเรียกวา ขอมูล (Data) แตการที่นําชุดของขอมูลเหลานั้นไดผาน
กระบวนการวิเคราะหแลวเรียกวาสารสนเทศ (Information) ซึ่งสํานักงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาทบวงมหาวิทยาลัย (2547 : ฉ) ไดใหความหมายของสารสนเทศวา
หมายถึง กลุมขอมูลที่ถูกจัดการตามกฎหรือถูกกําหนด ความสัมพันธให เพื่อใหขอมูลเหลานั้นเกิด
ประโยชนหรือมีความหมายเพิ่มมากขึ้นได
อุดม ตองเซงกี่ (2551 : 9) ก็ไดใหความหมายวา สารสนเทศหมายถึงขอมูลดิบที่
ผานการประมวลผลดวยวีธีการตางๆ แลวพรอมที่จะนําไปใชในการบริหารจัดการตอไป
ครรชิต มาลัยวงศ (2540 : 77) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับการจัดเก็บ ประมวลผลและเผยแพรสารสนเทศ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(2545:67)ไดใหความ หมาย
ของสารสนเทศไววา หมายถึง เรื่องราวตางๆ ที่ไดมาจากการนําขอมูลมาประมวลผลหรือคํานวณ
ทางสถิติ
จากแนวคิดดังกลาวขางตน สรุปไดวา สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลหรือขาวสารที่
เปนเรื่องเกี่ยวของกับความจริงที่มีการจัดเก็บรวบรวมและสื่อสารระหวางกัน หรือขอมูลไดถูก
กระทําหรือผานกระบวนการประมวลผลดวยวิธีการตางๆใหมีความสัมพันธหรือความหมายพรอม
ที่จะนําไปใชประโยชนตอไปเทคโนโลยี หมายถึง การประยุกตเอาความรูทางดานวิทยาศาสตรมา
ใชใหเกิดประโยชน การศึกษาพัฒนาองคความรูตางๆ ก็เพื่อใหเขาใจธรรมชาติ กฎเกณฑของสิ่ง
ตางๆ และหาทางนํามาประยุกตใหเกิดประโยชน
ครรชิต มาลัยวงศ(2533 : 23) ใหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ วาเปน
เทคโนโลยีที่มีการดําเนินการเพื่อใหมีการจัดทําสารสนเทศไวใชงานโดยการประยุกตใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรทุกรูปแบบ เครือขายคอมพิวเตอร และระบบสงผานขอมูลตางๆ โดยใชเทคนิค
โทรคมนาคม เชน เครือขายการสื่อสารผานดาวเทียม เครือขายโทรศัพทมาใชในการจัดการ
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สารสนเทศ ทําใหผูใชสามารถใชขอมูลรวมกันไดในเวลาเดียวกันอยางสะดวกรวดเร็ว ขอมูลที่ไดมี
ความทันสมัย และสามารถสงผานขอมูลไปไดทุกสถานที่
กิดานันท มลิทอง (2543 : 261) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเทคโนโลยีที่
รวมระบบคอมพิวเตอรเขากับระบบโทรคมนาคมการสื่อสารความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงขอมูล โดยที่
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรจะชวยในการประมวลผลขอมูล จัดเก็บและบันทึกสารสนเทศ และสง
ขอมูลหรือผลลัพธที่ประมวลไดไปยังผูใชที่อยูหางไกลไดอยางรวดเร็วโดยผาทางเทคโนโลยี
โทรคมนาคม เทคโนโลยีที่เห็นไดชัดในปจจุบันคืออินเทอรเนตและทางดวนสารสนเทศ
สุขุม เฉลยทรัพย และคณะ (2547 : 6) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง เทคโนโลยี 2 ดานหลัก ๆ ซึ่งประกอบดวย
เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ที่ผนวกเขาดวยกัน เพื่อใชใน
กระบวนการจัดหา จัดเก็บ สราง และเผยแพรสารสนเทศในรูปตาง ๆ ไมวาจะเปนเสียง ภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว ขอความหรือตัวอักษร และตัวเลข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกตอง ความแมนยํา
และความรวดเร็วใหทันตอการนําไปใชประโยชน
จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึง การประยุกตเอา
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตางๆ เพื่อจัดทําสารสนเทศไวใชงานซึ่งเกี่ยวของกับการนํา
ขอมูล ขาวสารมาใชใหเกิดประโยชน โดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือหลักในการจัดการและ
จัดเก็บขอมูล
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศตอการศึกษา
สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ,2539:40-47
กลาวถึง นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ซึ่งเปนนโยบายเพื่อนําเสนอปจจัยที่สนับสนุนการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนของประเทศไทย ดานการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา นโยบายในการพัฒนาครูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกอบดวยวิธีการตอไปนี้
(1) การฝกอบรมครู เพื่อใหครูมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษาและพัฒนาสื่อการสอนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมี
ขั้นตอนการฝกอบรมเพื่อพัฒนาครูเปน 3 ระดับ คือ ระดับขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนหลักสูตรบังคับสําคัญ
ทุกคนเรื่องที่อบรม ไดแก ความรูทางคอมพิวเตอร เทคโนโลยีพื้นฐานตาง ๆ และการใชงาน
อินเทอรเน็ตเบื้องตน ระดับกลาง สําหรับครูที่ตองการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเรื่องทีอ่ บรมไดแก
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การสรางสื่อการสอนโดยใชโปรแกรมที่เหมาะสมและแสดงผลบนอินเทอรเน็ต เชน HTML หรือ
การสรางเว็บเพ็จอยางงาย ๆ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ระดับสูง สําหรับครูที่ตองการความ
ชํานาญเฉพาะทาง เชน การติดตั้งและจัดการระบบเครือขาย เชน ระบบ LAN และอินเทอรเน็ต
(2) การปรับแนวทางการผลิตครู โดยดําเนินการดวยวิธีการตอไปนี้ ระบุใหครูใหม
ทุกคนจะตองมีทักษะ การบูรณาการเทคโนโลยีและการสื่อสารเขากับการเรียนการสอนในทุกวิชา
พัฒนาเครื่องมือประเมินผลจากมาตรฐาน และการปฏิบัติงานของครูเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและใชเปนฐานในการรับรองออกประกาศนียบัตรและใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู
(3) เครือขายครู สนับสนุนใหเกิดเครือขายครูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ใหสามารถเปลี่ยนความรู ประสบการณ และการจัดทําโครงการแตละโรงเรียน
(4) สงเสริมใหครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนเครื่องมือหลักใน
ดานตาง ๆ ไดแก การเขาถึงแหลงขอมูลในการเรียนการสอน การเตรียมแผนการสอน สั่งงาน และ
โตตอบกับนักเรียน ติดตอกับเพื่อนครูและผูบังคับบัญชารวมทั้งการบริหารการศึกษา
(5) การพัฒนาคุณภาพและวิสัยทัศนของผูบริหาร ในเรื่อง การสนับสนุนใหมีการ
พัฒนาเครือขายอินเทอรเน็ต เครือขายครูใหสามารถแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณและการจัดทํา
โครงการของโรงเรียน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสงเสริมการบริหารเพื่อ
ความคลองตัว
จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวาแนวทางการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนการสอนดานฐานขอมูล (Database) ตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการ
สอนมีการประเมินผลโดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบตรวจสอบสภาพและประเมินผลการใช
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอยางตอเนื่อง รวมทั้งจัดทําฐานขอมูลเพื่อใชประโยชนในการวางแผน
ระยะยาว ดานการจัดการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแหงชาติ เพื่อวางนโยบาย ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งจัดตั้งองคกรเครือขาย เพื่อใหบริการและความชวยเหลือแก
โรงเรียน สถาบันฯ จะตองรายงานสภาพการพัฒนา (State of IT for Education) ทุกป
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา หมายถึง การประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศกับงานดานการศึกษา อันไดแกการจัดเก็บขอมูล และประมวลผลในฐานขอมูลตัวเลข
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การพัฒนาระบบสารสนเทศชวยการเรียนการสอน การวางแผนและบริหารการศึกษา วางแผน
หลักสูตร การแนะแนว บริการทดสอบวัดผล และการพัฒนาบุคลากร (ชม ภูมิภาค 2542 : 62)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา หมายถึง การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ประกอบดวยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร และเครือขายโทรคมนาคมที่เชื่อมตอกัน สําหรับใชใน
การสงและรับขอมูล และมัลติมีเดียเกี่ยวกับความรู โดยผานกระบวนการประมวลหรือจัดทําใหอยู
ในรูปแบบที่มีความหมายและความสะดวกมาใชประโยชนสําหรับการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ ละการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใหคนไทยสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต (สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแหงชาติ 2543 : 4)
โดยสรุปเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่
มีสวนสัมพันธหรือเอื้อตอการจัดการศึกษาในสถานศึกษา ทั้งในดานการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการสังคม และการบริหารสถานศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
ในยุคสารสนเทศซึ่งความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหขอมูล ขาวสาร และความรู
ซึ่งประกอบกันเปน “สารสนเทศ” นั้นสามารถประยุกตใชไดอยางกวางขวาง ตั้งแตในระดับบุคคล
ขึ้นไปถึงระดับองคกร อุตสาหกรรม ภาคสังคม ตลอดจนในระดับประเทศและระหวางประเทศ
อันเนื่องมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาว ไดเกิดขึ้นในกิจกรรมและวงการตาง ๆ
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในสังคมอันประกอบดวยภาค การศึกษา และการฝกอบรมเปนเรื่องของ
การเรียนรูสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ทั้งที่เปนขอมูล (Data) ขาวสาร(Information) หรือความรู
(Knowledge) ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนเครื่องมือที่สามารถนําประโยชนมาสูวงการศึกษา
ไดอยางเหมาะสม หากรูจักใชใหเปนประโยชนและคุมคาตอการลงทุน
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาในโรงเรียน ที่เห็นไดชัดเจน
แบงเปน 2 ดานใหญๆ คือ (1) ดานการบริหารจัดการระบบ (2) ดานการเรียนการสอนและการ
ใหบริการทางวิชาการ
1. ดานการบริหารจัดการระบบการศึกษา ครอบคลุมถึงการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใชเปนเครื่องมือชวยใหการบริหารจัดการระบบการศึกษาใหคลองตัว
รวดเร็วและมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น เชน เทคโนโลยีฐานขอมูลในการจัดการฐานขอมูลทะเบียน
นักศึกษา ระบบการลงทะเบียนที่เชื่อมโยงกับฐานขอมูลการเงินและทุนการศึกษาที่อาจารยที่ปรึกษา
สามารถเขาถึงได เปนตน
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2. ดานการเรียนการสอนและการใหบริการทางวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศเขา
มาเกี่ยวของกับการเรียนการสอนใน 3 ลักษณะ คือ 1) การเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Learning about Technology) ไดแก เรียนรูระบบการทํางานของคอมพิวเตอร เรียนรูจนสามารถใช
ระบบคอมพิวเตอรได ทําระบบขอมูลสารสนเทศเปนการสื่อสารขอมูลทางไกลผาน E-mail และ
Internet ได เปนตน 2) การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Learning by Technology) ไดแก
การเรียนรูความรูใหม ๆ และฝกความสามารถ ทักษะ บางประการโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชน ใชคอมพิวเตอรชวยสอน(CAI) เรียนรูทักษะใหมๆ ทางโทรทัศนที่สงผานดาวเทียม การคนควา
เรื่องที่สนใจผาน Internet เปนตน 3) การเรียนรูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ(Learning with
Technology) ไดแก การเรียนรูดวยระบบการสื่อสาร 2 ทาง (Interactive) กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชน การฝกทักษะภาษากับโปรแกรมที่ใหขอมูลยอนกลับถึงความถูกตอง (Feedback) การฝกการ
แกปญหากับสถานการณจําลอง (Simulation) เปนตน
แผนและนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในมาตรา 63-69 ไดกลาวไวเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาวาไดกําหนดบทบาทหนาที่ของ
รัฐเกี่ยวกับการจัดการดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยกําหนดขอบเขตครอบคลุมไปถึงการจัดการ
โครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร การวิจยั การจัดตั้งกองทุนและหนวยงานกลางเพื่อวาง
นโยบายและบริหารงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–2554) กับ
เทคโนโลยี เนื่องจากประเทศไทยยังตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายดานที่
สําคัญ ซึ่งมีผลกระทบทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ซึง่ แนวโนม
ของบริบท การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซึ่งเปนไปอยางกาวกระโดด ความกาวหนาอยางรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี สรางความ
เปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งในดานโอกาสและภัยคุกคาม จึงจําเปนตองเตรียมพรอม
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกลาวในอนาคต โดยจะตองมีการบริหารจัดการองค
ความรูอ ยางเปนระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสรางองคความรู รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทย อาทิ สรางความเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับ
วัฒนธรรมและ ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ มีการบริหารจัดการ
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ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร และการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแบงปน
ผลประโยชนที่เปนธรรมกับชุมชน
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (2545 : 47-50) ไดกลาวถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาดานการศึกษาไวดังตอไปนี้
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544 -2553 เปาหมาย
1. ในป พ.ศ. 2553 โรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถเชื่อมตอเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศและใชประโยชนเพื่อการศึกษาไดอยางทั่วถึงเทาเทียม มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
2. ในป พ.ศ. 2549 ไมต่ํากวารอยละ 10 ของการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นมีการ
ใชคอมพิวเตอรหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประกอบการเรียนการสอนและเพิ่มเปนรอยละ 30
ในป พ.ศ. 2553
3. มีการผลิตกําลังคนขั้นสูงเพิ่มขึ้นเพียงพอตอความตองการของภาคอุตสาหกรรม
ผลิตนักวิทยาศาสตร วิศวกรและนักวิจัยเต็มเวลาในสาขาที่จําเปนตอการพัฒนาคอมพิวเตอร
โปรแกรมคอมพิวเตอร เทคโนโลยีโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่พอเพียงตอความ
ตองการของประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีตนน้ํา การพัฒนานวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
และการผลิตบัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวของ
4. มีการสรางนวัตกรรมการศึกษาที่เอื้อใหเกิดการบูรณาการศึกษาที่มีคุณภาพ
สอดคลองกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม มีการพัฒนาหลักสูตรดานเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อตอการพัฒนา ประยุกตและถายทอดเทคโนโลยีสู
ภาคอุตสาหกรรม
5. ในป พ.ศ. 2553 รอยละ 50 ของกําลังแรงงานของไทยตองไดรับการฝกอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะการทํางานที่จําเปนโดยผานระบบเครือขายสารสนเทศ
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. การบริหารนโยบายและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (Policy and
Management) สรางระบบการบริหารจัดการและการใชทรัพยากรทางการศึกษารวมกันลดความ
ซ้ําซอนของการลงทุน โดยมุงสัมฤทธิผลการเรียนรูของผูเรียนเปนสําคัญ
2. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศเพื่อการศึกษาเรงพัฒนาและใหบริการ
โครงสรางพื้นฐานสารสนเทศใหทั่วถึงและเทาเทียม เรงการปฏิรูปกิจการโทรคมนาคมใหมีการ
แขงขันที่เสรี เปนธรรมและคํานึงถึงประโยชนสาธารณะและดําเนินการตามพระราชบัญญัติการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศใหทั่วถึงและเทาเทียมกัน สรางมาตรฐานของระบบที่ให
หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลไดอยางถูกตองมีประสิทธิภาพ
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3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหมี
ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกตเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพ เนนการเรียนรูที่ผูเรียนเปน
4. การพัฒนาสาระทางการศึกษาและการสรางความรู สนับสนุนใหมีการผลิต
เอกสาร ตําราทางวิชาการ สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา สงเสริมใหเกิดอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรและการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา รวมไปถึงการสรางผูประกอบการซอฟตแวรและ
ผูใหบริการสาระเพื่อการศึกษารายใหม
5. การสรางความเสมอภาคในการเขาถึงและใชประโยชนสาระการศึกษาเพื่อการ
เรียนรูมุงเนนการสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเอื้อใหผูเรียนได
มีโอกาสไดเขาถึงและใชประโยชนจากสารสนเทศ เนื้อหาและความรูเพื่อการเรียนที่มีผูเรียนเปน
ศูนยกลาง สนับสนุนการสรางนวัตกรรมทางการเรียนรูที่ชวยลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึง
การศึกษา
6. การสรางเครือขายการเรียนรู สรางเครือขายการเรียนรูในกลุมวิชาตาง ๆ ทั้ง
ทางดาน สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปศาสตรและเครือขายการเรียนรูทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (Science Net) สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณทางวิชาการ การเปดโลกทัศน
กับนักวิทยาศาสตรทั้งในและตางประเทศ พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบบูรณาการและ
การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม รวมถึง
สนับสนุนใหสถาบันการศึกษาเปนสถาบันความรูที่สนับสนุนชุมชน อุตสาหกรรมและสังคมในการ
พัฒนาสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
แหลงสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
สวนประกอบของสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
โดยทั่วไปแลวหลักของเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีโทรคมนาคมซึ่งนับวันจะรวมเปนเนื้อเดียวกัน(Converge) จนแยก
ไมออก และยังเปนเทคโนโลยีที่เอื้ออํานวยใหเกิดการใชประโยชนดานการนําเสนอหรือ
กระจายเสียง (Broadcasting) การผสมผสานของเทคโนโลยีเหลานี้จะเห็นไดชัดในการประยุกตใช
ในดานตางๆ เชน ตูเ บิกเงิน ATM, อินเทอรเน็ต และเคเบิลทีวี ไดมีผูกลาวถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนการสอนไวหลากหลาย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2539 : 643) ไดจาํ แนก
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สารสนเทศในองคกรไว 3 ดาน คือ (1) สารสนเทศเพื่อการกําหนดนโยบาย (2) สารสนเทศเพื่อการ
จัดการ (3) สารสนเทศเพื่อปฏิบัติการ สวนสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2545) ไดกลาวถึง
ขอบขายของเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวย 3 สวน คือ (1) ระบบสื่อสาร หมายถึง เครือขาย
โทรคมนาคมที่สามารถเชื่อมตอกันไดและใชรวมกันไดเพื่อการเชื่อมตอขอมูลและเชื่อมตอของ
เครือขาย (2) อุปกรณที่ใชในการสื่อสาร อันไดแก วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน โทรสาร
โทรศัพท เครื่องมือและการสื่อสารอื่น ๆ และคอมพิวเตอร (3) ซอฟตแวรที่ทําใหระบบและอุปกรณ
ทํางานได เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร บริการสารสนเทศ และฐานขอมูล อีกทั้ง จามรกุล เหลา
เกียรติกลุ (2550 : 7) ไดกลาวถึงองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ไววาเทคโนโลยี
สารสนเทศ แบงออกไดเปน 3 กลุม คือ (1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (2) เทคโนโลยีโทรคมนาคม
หรือการสื่อสารขอมูล (3) เทคโนโลยีอื่น ๆ สวน ไพรัช ธัชยพงษและพิเชฐ ดุรงคเวโรจน (2541 :
14) ไดกลาวถึงองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศไววาหากพิจารณาในเชิงกายภาพแลว
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวน คือ (1) ฮารดแวร (Hardware) (2)
ซอฟตแวร (Software) (3) ฐานขอมูล (Database) (4) บุคลากร (People ware) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับความตองการการสนับสนุนดานเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนการ
สอนตามองคประกอบ 4 สวนดังนี้
1. ฮารดแวร (Hardware)
ครรชิต มาลัยวงศ. 2539 : 61-65 กลาววา ฮารดแวร(Hardware) หมายถึง ทุกๆ สวน
ที่ประกอบเปนตัวเครื่องคอมพิวเตอร รวมทั้งอุปกรณตอพวงตางๆ ที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรที่เรา
สามารถมองเห็นและสัมผัสได เพื่อใชประโยชนในการประมวลผลขอมูลตามชุดคําสั่งที่ปอนเขาสู
ระบบ โดยจะทํางานไดเมื่อนํามาตอเชื่อมกันเปนระบบที่เรียกวา ระบบคอมพิวเตอร และจะทํางาน
ตามโปรแกรมที่เขียนขึ้น ซึ่งนิภาภรณ คําเจริญ (2545 : 36) ก็ไดใหความหมายไววาฮารดแวร
หมายถึง สวนที่เปนตัวเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งประกอบดวยหนวยตางๆ 4 สวน คือหนวยรับขอมูล
(Input Unit) หนวยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit) หนวยความจํา (Memory Unit)
และหนวยแสดงผลลัพธ (Output Unit) และศศลักษณ ทองขาว (2547 : 10) ไดใหความหมายวา
ฮารดแวรหมายถึงสวนประกอบของคอมพิวเตอรทั้งภายในและภายนอกคอมพิวเตอรที่สามารถจับ
ตองไดเปนชิ้นสวนตางๆ ซึ่งประกอบขึ้นเปนเครื่องคอมพิวเตอรหนึ่งเครื่อง หรือหมายถึงอุปกรณ
ตอพวงคอมพิวเตอรอันไดแก อุปกรณการพิมพ อุปกรณเครือขาย หรืออุปกรณอื่นๆ ที่ทําให
คอมพิวเตอรสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ดังนั้นสรุปไดวา ฮารดแวรหมายถึง วัสดุอุปกรณที่เปนคอมพิวเตอรทั้งภายใน
ภายนอก และอุปกรณตอพวงอื่นๆ ที่ใชในการรวบรวม การนําเขาและการจัดเก็บขอมูล
ประมวลผลขอมูลใหเปนสารสนเทศ และแสดงสารสนเทศที่เปนผลลัพธ
2. ซอฟตแวร (Software)
ครรชิต มาลัยวงศ (2538 : 43) ใหความหมายวา ซอฟแวร หมายถึง ชุดคําสั่งที่มีไว
สําหรับสั่งใหเครื่องคอมพิวเตอรหรือฮารดแวรทํางานตางๆ จับตองไมได แตมองเห็นไดเมื่อเขียน
ออกมาเปนรูปคําสั่งภาษาคอมพิวเตอร ที่เรียกวาโปรแกรม ซอฟแวรแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
ซอฟแวรระบบ (System Software) หมายถึง โปรแกรมที่มีหนาที่ควบคุมการทํางานของฮารดแวร
ทุกอยางและอํานวยความสะดวกใหกับผูใชเครื่องคอมพิวเตอร และซอฟแวรประยุกต (Application
Software)หมายถึงโปรแกรมที่ผูใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนผุเขียนขึ้นมาใชเองเพื่อสั่งใหคอมพิวเตอร
ทํางานอยางใดอยางหนึ่งตามที่ตองการ สวน สุขุม เฉลยทรัพย และคณะ(2547 : 8-9) ใหความหมาย
ไววา ซอฟตแวร (Software) เปนโปรแกรมหรือชุดคําสั่งที่เขียนขึ้น เพื่อสั่งใหฮารดแวร (Hardware)
หรือเครื่องคอมพิวเตอรทํางานใหไดผลลัพธตามตองการ โดยจะเขียนจากภาษาคอมพิวเตอรภาษา
ใดภาษาหนึ่ง ซึ่งเปนภาษาที่มนุษยสรางขึ้น
3.ฐานขอมูล (Database)
วีระ สุภากิจ (2539 : 133) ไดใหนิยามวา ฐานขอมูลเปนคลัง(Collection) ของ
ขอมูล แฟมขอมูลเชิงกายภาพของฐานขอมูลคลายกับแฟมหลักตางๆ ของชุดคําสั่งการประยุกต
ศศิลักษณ ทองขาว (2547 : 7) ไดใหความหมายของฐานขอมูลวาฐานขอมูล (Database หรือ
Databank) คือการจัดกลุมของแฟมขอมูล ที่มีความสัมพันธกันเพื่อนําไปใชในการทํางานโดยใช
ซอรฟแวรชุดหนึ่ง (DBMS) ซึ่งสามารถเขาถึงขอมูลในฐานขอมูลได ซึ่งจะชวยบรรเทาปญหาตางๆ
ที่เกิดจากแฟมขอมูลได
สรุปไดวา ฐานขอมูล หมายถึง ขอเท็จจริง กลุมของคาความจริงหรือเหตุการณที่
เกิดขึน้ ที่มีความเกี่ยวของกันโดยใชตัวเลขตัวอักษร หรือสัญลักษณตางๆ ใหความหมายแทนสิ่ง
เหลานั้น
4. บุคลากร ( People ware )
ครรชิต มาลัยวงศ(2538 : 155) กลาววา บุคลากร คือผูที่เกี่ยวของกับงาน
คอมพิวเตอรในหนวยงานหนึ่งๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีอยูดวยกัน 4 กลุม คือ กลุมผูใช
คอมพิวเตอร กลุมเจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร นักเทคนิคคอมพิวเตอร และกลุมผูขาย
คอมพิวเตอร สวนสุขุม เฉลยทรัพย และคณะ(2547 : 8-9) กลาววา บุคลากร คือ เจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานตางๆ และผูใชคอมพิวเตอรในหนวยงาน ซึ่งมีความสําคัญมาก เพราะการใช

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

17

คอมพิวเตอรทํางานตางๆ นั้น จะตองมีการจัดเตรียมเปลี่ยนระบบ จัดเตรียมโปรแกรม และดําเนิน
การตางๆ หลายอยาง ซึ่งไมสามารถทําดวยตัวเองได ถาหากไมใชผูท ี่รูเรื่องคอมพิวเตอรมากนัก
ธงชัย สิทธิกรณ (2539 : 24) ไดจําแนกบุคลากรออกเปน ระดับผูบริหาร ระดับกลุมผูวิเคราะหและ
ออกแบบ และกลุมผูปฏิบัติงาน
ดังนั้นจึงสรุปไดวา บุคลากรจึงหมายถึง ผูที่ใชงานและปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวของกับ
คอมพิวเตอรหรือสารสนเทศในหนวยงาน
คุณสมบัติของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
ในยุคสารสนเทศซึ่งความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําใหขอมูล ขาวสาร และความรู
ซึ่งประกอบกันเปน “สารสนเทศ” นั้นสามารถประยุกตใชไดอยางกวางขวาง ตั้งแตในระดับบุคคล
ขึ้นไปถึงระดับองคกร อุตสาหกรรม ภาคสังคม ตลอดจนในระดับประเทศและระหวางประเทศ อัน
เนื่องมาจากอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาวไดเกิดขึ้นในกิจกรรมและ วงการตาง ๆ
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในสังคมอันประกอบดวยภาค การศึกษา และการฝกอบรมเปนเรื่องของ
การเรียนรูสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ ทั้งที่เปนขอมูล (Data) ขาวสาร (Information) หรือความรู
(Knowledge) ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนเครื่องมือที่สามารถนําประโยชนมาสูวงการศึกษา
ไดอยางเหมาะสม หากรูจักใชใหเปนประโยชนและคุมคาตอการลงทุน
การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาในโรงเรียน ที่เห็นไดชัดเจน
แบงเปน 2 ดานใหญ ๆ คือ (1) ดานการบริหารจัดการระบบ (2) ดานการเรียนการสอนและการ
ใหบริการทางวิชาการ
1. ดานการบริหารจัดการระบบการศึกษา ครอบคลุมถึงการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใชเปนเครื่องมือชวยใหการบริหารจัดการระบบการศึกษาใหคลองตัว
รวดเร็วและมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น เชน เทคโนโลยีฐานขอมูลในการจัดการฐานขอมูลทะเบียน
นักศึกษา ระบบการลงทะเบียนที่เชื่อมโยงกับฐานขอมูลการเงินและทุนการศึกษาที่อาจารยที่ปรึกษา
สามารถเขาถึงได เปนตน
2. ดานการเรียนการสอนและการใหบริการทางวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศเขา
มาเกี่ยวของกับการเรียนการสอนใน 3 ลักษณะ คือ 1)การเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Learning about Technology) ไดแก เรียนรูระบบการทํางานของคอมพิวเตอร เรียนรูจนสามารถใช
ระบบคอมพิวเตอรได ทําระบบขอมูลสารสนเทศเปน การสื่อสารขอมูลทางไกลผาน E-mail และ
Internet ได เปนตน 2)การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Learning by Technology)ไดแก
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การเรียนรูความรูใหม ๆ และฝกความสามารถ ทักษะ บางประการโดยใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชน ใชคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เรียนรูทักษะใหมๆ ทางโทรทัศนที่สงผานดาวเทียม การคนควา
เรื่องที่สนใจผาน Internet เปนตน 3)การเรียนรูกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Learning with
Technology) ไดแก การเรียนรูดวยระบบการสื่อสาร 2 ทาง (Interactive) กับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชน การฝกทักษะภาษากับโปรแกรมที่ใหขอมูลยอนกลับถึงความถูกตอง (Feedback) การฝกการ
แกปญหากับสถานการณจําลอง (Simulation) เปนตน
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน
การบริหารระบบฐานขอมูล
กรรณิการ พิมพรส (2546 : 15-17) อางใน สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ. 2539 : 40-47 กลาวถึง นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ซึ่ง
เปนนโยบายเพื่อนําเสนอปจจัยที่สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรียนการสอนของประเทศไทย ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นโยบายในการพัฒนา
ครูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบดวยวิธีการตอไปนี้
(1) การฝกอบรมครู เพื่อใหครูมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษาและพัฒนาสื่อการสอนไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยมี
ขั้นตอนการฝกอบรมเพื่อพัฒนาครูเปน 3 ระดับ คือ ระดับขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนหลักสูตรบังคับสําคัญ
ทุกคนเรื่องที่อบรม ไดแก ความรูทางคอมพิวเตอร เทคโนโลยีพื้นฐานตาง ๆ และการใชงาน
อินเทอรเน็ตเบื้องตน ระดับกลาง สําหรับครูที่ตองการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมเรื่องที่อบรมไดแก
การสรางสื่อการสอนโดยใชโปรแกรมที่เหมาะสมและแสดงผลบนอินเทอรเน็ต เชน HTML หรือ
การสรางเว็บเพ็จอยางงาย ๆ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ระดับสูง สําหรับครูที่ตองการความ
ชํานาญเฉพาะทาง เชน การติดตั้งและจัดการระบบเครือขาย เชน ระบบ LAN และอินเทอรเน็ต
(2) การปรับแนวทางการผลิตครู โดยดําเนินการดวยวิธีการตอไปนี้ ระบุใหครูใหม
ทุกคนจะตองมีทักษะ การบูรณาการเทคโนโลยีและการสื่อสารเขากับการเรียนการสอนในทุกวิชา
พัฒนาเครื่องมือประเมินผลจากมาตรฐาน และการปฏิบัติงานของครูเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและใชเปนฐานในการรับรองออกประกาศนียบัตรและใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู
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(3) เครือขายครู สนับสนุนใหเกิดเครือขายครูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ใหสามารถเปลี่ยนความรู ประสบการณ และการจัดทําโครงการแตละโรงเรียน
(4) สงเสริมใหครูใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนเครื่องมือหลักใน
ดานตาง ๆ ไดแก การเขาถึงแหลงขอมูลในการเรียนการสอน การเตรียมแผนการสอน สั่งงาน และ
โตตอบกับนักเรียน ติดตอกับเพื่อนครูและผูบังคับบัญชารวมทั้งการบริหารการศึกษา
(5) การพัฒนาคุณภาพและวิสัยทัศนของผูบริหาร ในเรื่อง การสนับสนุนใหมีการ
พัฒนาเครือขายอินเทอรเน็ต เครือขายครูใหสามารถแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณและการจัดทํา
โครงการของโรงเรียน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสงเสริมการบริหารเพื่อ
ความคลองตัว
การจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียน
โรงเรียนบนเว็บ (School on the web) เปนประยุกตใชเวิลดไวดเว็บอีกรูปแบบหนึ่ง
โดยโรงเรียนสราง เว็บไซด เปนของตนเองเพื่อเผยแพรสารสนเทศหรือขอมูลของโรงเรียน เชน
ประวัติของโรงเรียน บุคลากรของโรงเรียน ขาวสารเกร็ดความรู และเนื้อหาวิชาตาง ๆ ที่แตละ
โรงเรียนตองการเผยแพรหรืออาจจะมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซดที่มีเนื้อหาเกี่ยวของหรือเปน เว็บ
ไซด สวนตัวของอาจารยที่สอน วิชานั้น ๆ หรือเปนการเชื่อมโยงไปยัง อี - เมล ของอาจารย ซึ่ง
สามารถพูดคุยสนทนาสอบถามกับอาจารยโดยตรงได โดยผูเรียนไมตองเดินทางมาที่โรงเรียน เชน
โฮมเพจของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี (http://www.Kulapnon.hsin.ac.th/ index.html)
ไดมีการเสนอประวัติของโรงเรียนเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดนนทบุรี ศิลปวัฒนธรรม หองสมุด
พระเทพฯ เกร็ดความรูต า ง ๆ ผลงานการสรางเว็บไซดของนักเรียน ฯลฯ หรือ กิจกรรม Virtual
Classrom ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (http://www.ku.ac.th/ED/course/index.html) มีการเสนอ
ประวัติของมหาวิทยาลัย รายละเอียดเกี่ยวกับภาควิชาตาง ๆ เนื้อหาวิชาตาง ๆ พรอม อี–เมล ของ
อาจารยแตละทาน เปนตน ซึ่งถามีการพัฒนารูปแบบดังกลาวใหมีการใชไดอยางสมบูรณก็จะเปน
การเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนโดยครูผูสอนนั่งสอนอยูที่บานและผูเรียนก็นั่งเรียนที่บาน ไม
ตองเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทางมาโรงเรียน และผูเรียนจะตองการเรียนวิชาอะไรกับ
อาจารยทานใด จากสถาบันไหน เวลาใด สถานที่ใดก็ได
หองสมุดออนไลด หรือหองสมุดอิเล็กทรอนิกส เปนเว็บไซตที่รวบรวมขอมูลที่
เปนประโยชนทางการศึกษาโดยการเชื่อมโยงเว็บไซตตางๆ เขาไวดวยกัน ซึ่งมีทั้งหองสมุดของ
สถาบันการศึกษาตางๆ เชน หองสมุดของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่มีทั้งบริการการคนควารายชื่อ
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หนังสือ บทความตางที่มีอยูในหองสมุด บริการฐานขอมูลเพื่อการคนควาวิจัย หรืออาจเปน
หองสมุดที่หนวยงานเอกชนจัดทําขึ้น เชน หองสมุดวิทยพัฒน เปนตน เปนการชวยอํานวยความ
สะดวกทั้งแกผูเรียนและ ผูสอนในการคนควาขอมูลโดยไมตองเดินทางไปที่แหลงขอมูลดวยตนเอง
บทเรียนสําเร็จรูป เปนเว็บไซดที่เสนอขอมูลในรูปของบทเรียนสําเร็จรูป อาจจะอยู
ในรูปของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน บนเว็บของโครงการ
SchoolNet Thailand ซึ่งบรรจุบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องตางๆ ไวใหผูสนใจสามารถเลือก
เนื้อหาที่ตองการเรียนรูไดจาก (http:/k12.nectec.or.th/educationหรือftp://ftp.nectec.or.th/
schoolnet/cai) หรือบทเรียนในรูปของโมดูลการสอน (Tutorial Modules) เปนการบรรจุเนื้อหา
ความรูเกี่ยวกับการเรียนการสอนเฉพาะเรื่องโมดุลการสอนหองปฏิบัติการลอเรนซ เบิรกเลย
(Lawrence Berkeley Laboratory) ในรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา ไดสรางกบเสมือน (Virtual
Frog) เพื่อแสดงการชําแหละใหเห็นโครงสรางรางกายของกบโดยมี ภาพสามมิติและ
ภาพเคลื่อนไหวประกอบ เพื่อใชประกอบบทเรียนวิชาชีววิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
กิจกรรมหรือโครงการตางๆ บนอินเทอรเน็ตเพื่อใหผูเรียนและผูสอนใน
สถาบันการศึกษาตาง ๆ รวมมือกันสรางบทเรียนเพื่อสามารถใชรวมกันได รวมถึงการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนขอมูลดานการศึกษาระหวางผูเรียนและสถาบันดวย เชน โครงการ “Classroom 2000”
(http://ntl.nectec.or.th/classroom) เปนโครงการที่ใชเทคโนโลยีบนอินเทอรเน็ต เพื่อการเสริมสราง
การเรียนรูของผูเรียนและเพิ่มพูนความรูและประสบการณของผูสอน ซึ่งโครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อ
ฉลองครบรอบ 10 ป ของศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส และคอมพิวเตอรแหงชาติและเพื่อสนอง
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ซึ่งเนนนโยบายสารสนเทศแหงชาติ และ
ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีจุดมุงหมายที่จะพัฒนาประเทศไทยใหมีความ
พรอมและความสามารถที่ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ทั่วโลกในการกาวไปสูทศวรรษที่ 21 โดยมี
กิจกรรมของโครงการ ดังนี้
Learning is Fun เปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดเรียนรูไปพรอมกับความสนุกสนาน
และคลายเครียด เชน เกมทางคณิตศาสตร เกมปริศนาอักษรไขว หรือหลักการตางๆ เกี่ยวกับ
เรขาคณิตและแคลคูลัสที่นํามาใชกับชีวิตประจําวันได เชน เราสามารถวัดความสูงของเสาธงไดโดย
ไมตองปนขึ้นไปวัดจริง ๆ ไดอยางไร
Multimedia เปนเว็บไซดที่มีการใชสื่อมัลติมีเดียประกอบการนําเสนอเนื้อหา
ความรูต า ง ๆ เชน การแสดงหลักความจริงทางวิทยาศาสตร ดวยภาพเคลื่อนไหว เสียง ผูเ รียน
สามารถควบคุมขั้นตอนการเรียนรูไดดวยตนเอง ดวยการคลิกเมาสเลือกรายการที่สนใจได ทําให
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ผูเรียนไดผอนคลายความเบื่อหนายจากการอานหนังสือ เชน วีดีโอแสดงคลื่นวิทยุ คลื่น
แมเหล็กไฟฟาและรังสีชนิดตางๆ ซึ่งเปนการชวยเพิ่มความเขาใจใหกับผูเ รียนไดดียิ่งขึ้น
Asynchronous Learning คือ การเรียนรูที่ผูสอนและผูเรียนไมจําเปนตองอยูใน
หองเรียนในเวลาและสถานที่เดียวกัน โดยทางโครงการไดมีการรวบรวมบทเรียนวิชาตางๆ ที่ผูสอน
ไดสรางขึ้นและบรรจุไวบนเว็บ เชน บทเรียนทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ประวัติศาสตร
คณิตศาสตร สันทนาการตางๆ เปนตน ซึ่งผูเรียนจะเรียนที่ไหน เวลาใดก็ได Electronic Library
หรือที่เรียกวา “หองสมุดอิเล็กทรอนิกส” คือเปนการสืบคน ขอมูลจากหองสมุดของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาตางๆ ที่มีการเชื่อมตอกับระบบเครือขาย อินเทอรเน็ตทั่วโลกได โดยผูใช
จะตองทราบที่อยูเว็บไซดของสถาบันนั้นๆ เชน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (http://www.chula.ac.th)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (http://www.ku.ac.th) เปนตน หรือโดยการใชเครื่องมือชวยคนหา
(Search Engine) เชน http://www.yahoo.com http://www.altavista.com ในการสืบคนขอมูลจาก
แหลงตาง ๆ มาเพื่อประกอบบทเรียนหรือเพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับตนเอง
Information on Demand เปนแหลงขอมูลที่ใหบริการขอมูลสารสนเทศตาง ๆ
ไดแก ขาวและเหตุการณปจจุบัน ความรูรอบตัว เกร็ดความรูทั่วไป ผูเรียนสามารถเลือกอานไดตาม
ความสนใจ
Lesson Plan เปนแผนการสอนที่ประกอบดวย ชือ่ วิชา ระยะเวลาที่สอน
วัตถุประสงค เนื้อหา การเตรียมตัวผูเรียนกิจกรรมการเรียนการสอน แหลงขอมูลที่ใชสําหรับศึกษา
คนควาประกอบ วัสดุอุปกรณที่จะตองใชการวัดผลประเมินผล ผูเรียนก็สามารถศึกษาคนควาดวย
ตนเองจากเนื้อหา กิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไวในแผนการสอน ผูสอนสามารถนํามาประยุกตใชกับ
การเรียนการสอนของตนเองไดหรือเผยแพรแผนการสอนของตนไวบนเว็บก็ได
จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวาการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนเปนประยุกตใช
เวิลดไวดเว็บเพื่อเผยแพรสารสนเทศหรือขอมูลของโรงเรียน หรือรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชน
ทางการศึกษาโดยการเชื่อมโยงเว็บไซตตางๆ เขาไวดวยกัน เปนการชวยอํานวยความสะดวกทั้งแก
ผูเ รียนและ ผูสอนในการคนควาขอมูลโดยไมตองเดินทางไปที่แหลงขอมูลดวยตนเอง กิจกรรมหรือ
โครงการตางๆ บนอินเทอรเน็ตเพื่อใหผูเรียนและผูสอนในสถาบันการศึกษาตาง ๆ รวมมือกันสราง
บทเรียนเพื่อสามารถใชรวมกันได รวมถึงการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลดานการศึกษาระหวางผูเรียน
และสถาบันดวย
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ระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน
ระบบเครือขาย
สานิตย กายาผาด (2542 : 4) ที่กลาววา เทคโนโลยีที่ใชในการสื่อสารหรือเผยแพร
สารสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่ใชในระบบโทรคมนาคม ทั้งที่มีสายและไรสาย เชน ระบบโทรศัพท
โมเด็ม แฟกซ โทรเลข วิทยุกระจาย เสียง วิทยุโทรทัศน เคเบิลใยแกว นําแสง คลื่นไมโครเวฟ
ดาวเทียม เครือขายคอมพิวเตอร เปนตน
โดยรูปแบบของระบบเครือขายคอมพิวเตอรนั้น บุปผชาติ ทัฬหิกรณและคณะ
(2544 : 138-142) กลาววามี 4 รูปแบบ ดังนี้
1. เครือขายทองถิ่น (LAN) เปนการเชื่อมตอระบบคอมพิวเตอรเขาดวยกัน
แตมีขอจํากัดที่ระยะหางระหวางตัวคอมพิวเตอรลูกขายกับเครื่องบริการแฟมไมควรเกิน 100 เมตร
2. อินทราเน็ต (Intranet) เปนการเชื่อมตอระบบทองถิ่นหลายๆ วงใหขยายวงกวาง
ออกไป แตยังจํากัดการเขาถึงขอมูลเฉพาะคอมพิวเตอรที่ติดตั้งอยูในองคการ
3. อินเทอรเน็ต (Internet) การเชื่อมตอตองอาศัยการเชื่อมตอเขากับบริษัทของ
องคกรที่เปนผูใหบริการอินเทอรเน็ต (Internet Service Provider: ISP)
4. เอ็กซทราเน็ต (Extranet) การเชื่อมตอที่อนุญาตใหผูใชนอกองคการใหเขาถึง
ขอมูลองคการได โดยระดับการเขาถึงขอมูล เจาของเอ็กซทราเน็ตจะเปนผูกําหนดสิทธิ์การใชใหแก
ผูใชแตละคน เชน SchoolNet Uninet
สรุปไดวาเทคโนโลยีระบบเครือขายคือเทคโนโลยีที่ใชในการสื่อสารหรือเผยแพร
สารสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่ใชในระบบโทรคมนาคม ทั้งที่มีสายและไรสาย
การแบงปนการใชทรัพยากรของระบบเครือขาย
ระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการวิจัยและพัฒนาใหบริการในขอบขาย ดังนี้
(คอมพิวเตอร ไทม. 2539 อางอิงจาก ถนอมพร ตันพิพฒ
ั น. 2539 : 9-10)
1. การติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูล และความคิดเห็น ซึ่งสามารถทําได
โดยการสงขอความผานทางไปรษณีอิเล็กทรอนิกส (Electronics Mail) ซึ่งสามารถนํามาใชในการ
ติดตอ สื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนไดโดยไมมีขอจํากัดดานเวลา และระยะทางนอกจากนี้ยัง
สามารถสนทนาโตตอบโดยผานเครือขาย (Interactive Talk) ในลักษณะของการประชุมหรือการ
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สนทนาผานเครือขายอินเทอรเน็ตระหวางผูใช 2 คนโดยการพิมพขอความที่ตองการสื่อสารกับอีก
คนหนึ่งผานคอมพิวเตอร ขอความนั้นจะปรากฎบนจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอรของผูที่ตองการ
ติดตอในเวลาใกลเคียงกัน เมื่อผูไดรับอานขอความนั้นแลวก็สามารถพิมพขอความตอบกลับมาได
ทันที บริการนี้สามารถนํามาประยุกตใชในการเรียนการสอน ทางไกลได
2. การถายโอนแฟมขอมูล (FTP : File Transfer Protocoll) คือความสามารถในการ
ทําสําเนาแฟมขอมูลจากคอมพิวเตอรเครื่องหนึ่งไปยังคอมพิวเตอรอีกเครื่องหนึ่ง โดยที่ขอมูลนั้น
อาจเปนเนื้อหาจากตําราหรือเอกสารวิจัยในสาขาวิจัยตาง ๆ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรจากแหลง
ตาง ๆ มายังคอมพิวเตอรที่เราใชงานอยู
3. Remote Login คือความสามารถในการใชงานบนเครื่องคอมพิวเตอรเครื่องอื่น
ซึ่งอาจจะอยูตางสถานที่กันทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานอยู
ติดตอผานเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อไปใชเครื่องปลายทาง ตัวอยางของบริการนี้ ไดแก การสืบคน
ขอมูลผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตไปยังฐานขอมูลตาง ๆ เชน หองสมุด การสืบคนนี้จะเปนไป
ในลักษณะปฏิสัมพันธ กลาวคือผูคนจะสงคําสัง่ ทีละคําสั่งผานเครือขายอินเทอรเน็ตไปยังเครื่อง
คอมพิวเตอรปลายทางเพื่อสืนคนขอมูลจากฐานขอมูลและนําผลลัพธกลับมาแสดงบนจอภาพ
คอมพิวเตอรของผูคนขอมูล
4. Usenet เปนระบบศูนยรวมเพื่อการแลกเปลี่ยนขาวสารการสนทนาการออก
ความเห็น ซึ่งประกอบดวยผูใชคอมพิวเตอรทั่วโลกกวา 10,000 เครือ่ ง ที่ทําหนาที่เปนศูนยพักขาว
ศูนยกระจายขาว ระบบนี้ทําหนาที่กระจายขอความ 1 ชุดไปยังผูอานนับแสนคน โดยเพียงแตสงขาว
ไปยังศูนยขาวในแตละแหง แหงละ 1 ฉบับ จากนั้นสมาชิกหลาย ๆ คนในศูนยขาวนั้นจะอาน
ขาวสารจากศูนยขาวและสามารถเขียนขอความแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวนั้น ๆ กับผูคนไดทั่ว
โลกโดยมีหัวขอที่นาสนใจกวา 2,600 หัวขอ ไมวาจะเปนดานสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและวิชาการ
ดานตาง ๆ
5. เพื่อการสืบคนขอมูลตาง ๆ ผูใชสามารถใชบริการทางอินเทอรเน็ตในการสืบคน
สารสนเทศตางๆ ในเครือขายไดหลายวิธี แตที่นิยมกันมากที่สุดคือ บริการทีม่ ชี อ่ื วา เวิลดไวดเว็บ
(World Wide Web) ซึ่งอนุญาตใหผูใชเขาไปคนหาขอมูลในรูปแบบตาง ๆ ไมวาจะเปนตัวอักษร
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวหรือเสียง โดยขอมูลในเว็บจะอยูในลักษณะของไฮเปอรมีเดีย(Hypermedia)
คือมีการเชื่อมโยงของขอมูลที่เกี่ยวของกันเอาไว โดยที่ขอมูลนั้นไมจําเปนตองมาจากแหลงเดียวกัน
บริการทางอินเทอรเน็ตเพื่อการสืบคนขอมูลที่ไดรับความนิยมกอนที่จะมีการนําเวิลดไวดเว็บมาใช
ก็คือ โกเฟอร (Gopher) บริการทั้งสองมีความแตกตางกันที่รูปแบบการจัดระบบขอมูล (ไฮเปอร
เทกซ กับ ไดเร็กทอรี) และลักษณะของขอมูล (มัลติมเี ดีย กับตัวอักษรและภาพนิ่ง)
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จากขอบขายการใหบริการของเครือขายอินเทอรเน็ตดังกลาวขางตนสามารถสรุปได
วาเครือขายเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสามารถนํามาใชในการจัดระบบการศึกษา เชน การจัดระบบ
หองสมุด การบริหารงานของฝายธุรการ การคนควาขอมูลการเรียนการสอนทางไกลโดยใช
เครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งจะกอใหเกิดการใชทรัพยากรขอมูล ขอสนเทศตาง ๆ อยางเปนประโยชน
สูงสุดลดความซ้ําซอน เพิ่มประสิทธิภาพในการคนหาและ แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน ดวย
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนมาตรฐาน ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของการใหบริการขอมูลที่สะดวก
และรวดเร็ว ตรงตามความตองการของผูใช และสงเสริมการวิจัยและพัฒนาระบบฐานขอมูล และ
ระบบสารสนเทศตางๆ ซึ่งจะเปนฐานสําคัญสําหรับการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ประพันศักดิ์ ตวงสุวรรณ (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชคอมพิวเตอรเพื่อการ
เรียนและบทบาทเสริมของผูสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในจังหวัดราชบุรี พบวาความแตกตางในการใชไมโครคอมพิวเตอรจากทั้ง 2 ระดับการศึกษา
ผูสอนคอมพิวเตอรทุกคนใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน สวนผูสอนรายวิชาอื่น ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายใชไมโครคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนเพียงรอยละ 16.9 ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพใชไมโครคอมพิวเตอรในการสอน รอยละ 26.5 การใชไมโครคอมพิวเตอร
ยังมีปญหาอยูในทุก ๆ ดาน ปญหาใหญที่สุด คือ การขาดงบประมาณ ผูสอนคอมพิวเตอรมีรายได
พิเศษจากการใชไมโครคอมพิวเตอรนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ ซึ่งถือวาเปนบทบาท
ใหมของผูสอนคอมพิวเตอร
สายสุรียพร เวหะชาติ (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชคอมพิวเตอรในโรงเรียน
ปฏิรูปการศึกษา สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี พบวา (1)คอมพิวเตอรสวนใหญไดมา
จากงบประมาณของทางราชการ ซึ่งจํานวนไมเพียงพอตอการใชงาน (2)ผูบริหารและบุคลากร
ผูรับผิดชอบการใชคอมพิวเตอรสวนใหญประสบการณในการทํางานกับคอมพิวเตอรนอย (3)
ตองการบุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรโดยตรง ตองการเครื่องคอมพิวเตอร และตองการ
ใหมีศูนยกลางรวบรวมโปรแกรมคอมพิวเตอรและควรมีการใหความรูโดยการอบรมและเผยแพร
เอกสารอยางตอเนื่อง
วิไลภรณ วงคไชยา (2541 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชคอมพิวเตอรของครูตาม
โครงการปฏิรูปการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนาน พบวา (1)สภาพทั่วไปใน
การใชคอมพิวเตอรของครูพบวา โรงเรียนตามโครงการปฏิรูปการศึกษา สวนใหญมีเครื่อง
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คอมพิวเตอร รุน PENTIUM 133 และเครื่องพิมพแบบเข็มกระแทก จัดซื้อดวยงบประมาณของทาง
ราชการเปนสวนใหญ สําหรับครูผูสอนไดรับความรูจากการศึกษาดวยตนเองและการอบรมระยะ
สั้น เวลาที่ใชในการสอนคอมพิวเตอร สวนใหญ 6–10 คาบ ตอสัปดาห โปรแกรมที่ใชในการสอน
คือ MS Word 7 ครูผูสอนสวนใหญรับผิดชอบในการสอนรายวิชาอื่นๆ นอกจากคอมพิวเตอรดวย
(2) ปญหาในการใชคอมพิวเตอรของครูพบวา ขาดงบประมาณสนับสนุนในการซื้ออุปกรณ
คอมพิวเตอร จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรมีไมเพียงพอ เครื่องพิมพมีความขัดของ สื่อการเรียนการ
สอนแบบ CAI มีไมเพียงพอและโรงเรียนสวนใหญมีปญหาเกี่ยวกับกระแสไฟฟาไมคงที่ (3) ความ
ตองการของครูผูสอน พบวา ตองการเขารับการอบรมคอมพิวเตอรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแกปญหาที่
เกิดจากไวรัส การสรางบทเรียนสําเร็จรูปแบบ CAI ตองการมีเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ใชใน
โรงเรียน ตองการเครื่องคอมพิวเตอรเพิ่มเติมในรุน PENTIUM 133 และตองการเครื่องพิมพ
เพิ่มเติมในประเภทเครื่องพิมพเลเซอร (4) การใชคอมพิวเตอรของนักเรียน พบวา นักเรียนสวนใหญ
ตองการใชคอมพิวเตอร 1 เครือ่ ง ตอ 2 คน และนอกจากนั้นสวนใหญตองการใชคอมพิวเตอรนอก
เวลาเรียน
กรมวิชาการ (2544 : 41 - 46) ไดศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบวา (1)ผูบริหารโรงเรียนให
ความเห็นวามีปญหาเรื่องขาดงบประมาณสนับสนุนประกอบกับเทคโนโลยีพัฒนาเร็วมากและราคา
แพง ขาดบุคลากรที่มีความรูความชํานาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องคอมพิวเตอรที่มี
ไมเพียงพอกับการใชงาน โดยผูบริหารโรงเรียน เสนอแนวทางวาควรมีนโยบายสงเสริมสนับสนุน
และจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่องทุกปพัฒนาเทคโนโลยี
ใหสามารถใชงานในโรงเรียนไดอยางเหมาะสมเพียงพอและมีคุณภาพ สงเสริมสวนตางๆ ใน
องคกรใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน มีการพัฒนาบุคลากร
โดยสงเสริมใหนักเรียน และบุคลากรทุกคนมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได ฝกอบรมครูใหสามารถนําสื่อเทคโนโลยีไปใชใจการจัดการเรียนการสอน สงเสริมสนับสนุน
งบประมาณ โดยขอความรวมมือจากชุมชนใหครู – อาจารยและนักเรียนนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชในการเรียนการสอน จัดหาวัสดุอุปกรณเทคโนโลยีใหมีใชอยางเพียงพอ จัดใหมีการนําไปใช
ในระบบบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนตลอดจนจัดบริการเครือขายขอมูลสารสนเทศให
ครู นักเรียนทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน และจัดใหมีการสืบคนขอมูลสารสนเทศโดยผาน
ระบบอินเทอรเน็ต (2) ครู ในโรงเรียนทุกขนาดเห็นสอดคลองกันในปญหาทุกดาน ไดแก ปญหา
ดานโรงเรียน คือ งบประมาณไมเพียงพอ และวัสดุอุปกรณไมเพียงพอ ปญหาดานตัวครู คือขาด
ความรู/ ความชํานาญการใชระบบอินเทอรเน็ต ขาดความรู/ความชํานาญการใชคอมพิวเตอร และ
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ขาดความรูความชํานาญการใชภาษาอังกฤษ ปญหาดานตัวนักเรียน คือ ขาดความรู/ความชํานาญ
การใชระบบอินเทอรเน็ต ขาดความรู/ความชํานาญการใชคอมพิวเตอรและขาดความรู/ ความ
ชํานาญการใชภาษาอังกฤษ เสนอแนวทางที่ควรดําเนินการมากที่สุด คือใหใชคอมพิวเตอรในการ
รวบรวมขอมูลในดานตาง ๆ ของสถานศึกษา จัดสภาพหองเรียนคอมพิวเตอรใหมีแสงสวางพอดี
และพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูป
ตางๆ ในการจัดระบบ สารสนเทศ กับพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรใหกับครู (3) นักเรียน ในโรงเรียนทุกขนาดใหความเห็นสอดคลองกันถึงปญหาการ
ใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ดังนี้ คอมพิวเตอร คอมพิวเตอรชวยสอน โทรทัศน วีดี
ทัศน ดาวเทียมสื่อสาร (การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม) นักเรียนเห็นวา มีปญหาในเรื่องจํานวน
เครื่องไมเพียงพอ ความรูพื้นฐานในการใชงานไมเพียงพอ มีเวลาเปดใหใชเครื่องนอย นํามา
ประกอบการเรียนการสอนนอย และไมเขาใจเนื้อหาที่สอนโดยเสนอแนวทางที่ควรดําเนินการมาก
ที่สุด คือ ควรใหบริการอินเทอรเน็ต โดยไมเก็บคาใชจาย ควรมีการสอนคอมพิวเตอรทุกระดับชั้น
ใหนักเรียนเรียนคอมพิวเตอรทุกคน และควรมีการปรับปรุง และพัฒนาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเนื่องแนวทางที่ควรดําเนินการมาก คือ ใหบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จําเปนซึ่งนักเรียน (4) ชุมชนเสนอแนะวาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรนําไปใช
พัฒนาคุณภาพ การศึกษาคือ คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต และวีดีทัศน สวนแนวทางในการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใชนั้น ควรจัดใหมีวัสดุอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ใหเพียงพอ
จัดใหนักเรียนทุกคนไดศึกษาเทคโนโลยีอยางทั่วถึง สนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปใชในการศึกษาใหสอดคลองกับเนื้อหาในบทเรียนจัดใหมีวิทยากรที่มีความรูความสามารถให
ความรู แกครูและนักเรียน และควรกําหนดมาตรการในการปองกันการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในทางที่ไมเหมาะสม
ปองสิน ชุวัฒนกูล (2544 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการบริหารการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวา (1)
ดานการวางแผน พบวา มีการจําทําแผนการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร โดยใชในดานการเรียน การ
สอนมากที่สุด สวนในงานการบริหารโรงเรียนในงานธุรกิจมากที่สุด มีการแตงตั้งใหครู/บุคลากร
คนใดคนหนึ่งเปนผูทําแตในการดําเนินงานตามแผนในรูปคณะกรรมการ มีการประเมินผลเปนลาย
ลักษณอักษรและใชผลที่ประเมินประกอบการตัดสินใจในการบริหารโรงเรียนผูวิจัยเสนอใหนํา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชในการวางแผนการบริหารโรงเรียนใหเพิ่มมากขึ้น (2)โครงสราง
พื้นฐานทางกายภาพ พบวา มีการจัดเตรียมเครื่องอุปกรณเสริม แตไมมีการจัดระบบไฟฟารับรอง มี
การจัดเรื่องแสงสวางของหองคอมพิวเตอร ระบบเชื่อมตออินเตอรเน็ตและเครือขายที่ใช ระบบ
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โทรศัพท เครือขายที่ใชกันมากที่สุดเปนของภาครัฐ ผูวิจัยเสนอวาควรใหความสําคัญกับการ
จัดระบบไฟฟารองรับการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (3)ดานอุปกรณคอมพิวเตอร พบวา มีจํานวน
เครื่องคอมพิวเตอรเพียงพอแตอุปกรณประกอบอื่นๆ ไมเพียงพอ สภาพของเครื่องและอุปกรณที่มี
อยูมีคุณสมบัติต่ําไมเหมาะสมกับ การใชงาน การบํารุงรักษาทําโดยครูหรือบุคลากรในโรงเรียนเอง
มีการใชซอฟตแวรที่ถูกตองตามกฎหมาย ผูวิจัยเสนอใหมีการวางแผนการจัดการบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอรอยางแทจริง (4)ดานคาใชจายในการดําเนินการ พบวา ผูบริหารเปนผูทําเรื่องขอ
งบประมาณและพิจารณาจัดสรรงบประมาณเองโดยทําเปนเรื่องไป โรงเรียนเกือบครึ่งหนึ่งไมมีการ
จัดหารายไดใดๆ ถามีการหารายไดเชิงธุรกิจ จะทําโดยการฝกอบรมดานคอมพิวเตอรใหบุคคล
ทั่วไป ผูวิจัยเสนอใหความสนใจเรื่องงบประมาณในการใชบริหารการใชคอมพิวเตอรและจัดไวเปน
การเฉพาะ (5)ดานบุคลากร พบวา ผูบริหารเปนการคัดเลือก/สรรหาครูบุคลากรผูรับผิดชอบงาน
ดานนี้ มีการทําแผนพัฒนา / บุคลากรเปนครั้งคราวกรณี ๆ ไป โดยคัดเลือกผูมีหนาที่การงานตรงกับ
เนื้อหาของหลักสูตรเขาอบรมครูไดรับการพัฒนามากที่สุด โดยสงไปรับการพัฒนาที่หนวยงานตน
สังกัดเมื่อทําเสร็จแลว มีการอบรมมอบหมายงานที่จะตองใชความรูที่ไดรับ ผูวิจัยเสนอใหโอกาส
ใหมีการพัฒนาบุคลากรทุกประเภทนอกจากครูในเรื่องการเรียนรูเรื่องการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร(6)ดานบูรณาการระหวางเทคโนโลยีกับหลักสูตร พบวามีการบูรณาการการเรียนการ
สอนและผูบริหารใหการสนับสนุนโดยการอํานวยความสะดวก จัดหาทรัพยากรตางๆ มาสนับสนุน
ครึ่งหนึ่งของโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถามไมเคยจัดกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ในกิจกรรมตาง ๆ ทุกดานของโรงเรียน
สมพร กองสุข (2544: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาสภาพ ปญหาและความตองการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบวา
ผูบ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม มีสภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในดานตาง ๆ อยูในระดับ “ปานกลาง” มีปญหาใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในดานตาง ๆ อยูในระดับ “ปาน
กลาง” ทุกดานและมีความตองการการใชเทคโนโลยีในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาอยูในระดับ
“มาก” ทุกดาน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีเพศ อายุ และ
ประสบการณ การทํางานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเกี่ยวกับปญหาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ และความตองการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียน พบวา ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05 ทุกดาน
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2545 : 39) ไดทําการวิจยั รวมกับนานาชาติในนามของประเทศไทยเพื่อศึกษา
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การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียน โดยในระยะที่ 1 พ.ศ 2540 – 2542 ศึกษา
สถานภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของประเทศตางๆ 26 ประเทศ พบวา ดาน
โครงสรางพื้นฐาน คาเฉลี่ยอัตราสวนคอมพิวเตอรตอจํานวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนของ
26 ประเทศ คือ 1 : 30 สําหรับอัตราสวนของประเทศไทย ซึ่งสํารวจจากโรงเรียนทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวม 500 แหง อยูในระดับที่สูงกวาคาเฉลี่ยคือ 1 : 62 แตอัตราสวนดังกลาวนี้มีแนวโนม
วาจะลดลง วิสัยทัศนของผูบริหาร ผูบริหารของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโดยภาพรวม มีวิสัยทัศน
เปนบวก คือ เห็นดวยกับการนํา ICT มาเปนเครื่องมือในการเรียนรูวิชาตาง ๆ ดานการปฏิบัติจริง
ปจจัยหลังที่ทําใหเกิดนวัตกรรมขึ้นภายในชั้นเรียนไมไดอยูที่การมีโครงสรางพื้นฐานพอเพียง
เทานั้น แตขึ้นอยูกับครูผูสอน และการไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารดวย ดังนั้นการเกิด
นวัตกรรมในชั้นเรียนจึงเปนสิ่งที่มีความหลากลาย นอกจากนี้การเรียนการสอนในหองเรียนยังมี
แนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม คือ เปนการเรียนรูในลักษณะที่ผูเรียนตองรับผิดชอบการ
เรียนรูของตนเอง ทํางานเปนทีม คนควาหาความรูไดดวยตนเอง โดยมีครูเปนโคชใหกับนักเรียน ครู
จะไมเปนผูบอกความรูอีกตอไป
ครรชิต มาลัยวงศ และคณะ อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
(2545 : 6) ไดทําการสํารวจสถานภาพและความพรอมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศ พบวา สถานภาพและความพรอมดาน
คอมพิวเตอร การเรียนการสอนในภาพรวมพบจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรยังไมเพียงพอ ในขณะที่
นักเรียนมีความสนใจที่จะเรียนรูสูง แตความสามารถในการรับรูความคิดริเริ่มสรางสรรค ที่สามารถ
นําไปประยุกตไดโดยไมตองสอนยังอยูในระดับปานกลาง สําหรับครู พบวา ครูที่สอนวิชาอื่นมี
ความสนใจในการใชคอมพิวเตอรในระดับมาก โดยมีความสามารถในการใชระดับปานกลาง
ปญหา อุปสรรค/ขอจํากัดดานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตในโรงเรียน พบวารอยละ 81 ระบุวา
ขาดแคลนงบประมาณ รองลงมา รอยละ 74 ขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงและ
ปญหาอุปสรรคที่สําคัญคือนักเรียนยากจนมีถึงรอยละ 73 สําหรับดานสาธารณูปโภคนั้นโรงเรียนยัง
ขาดโทรศัพทที่สามารถเชื่อมอินเทอรเน็ตไดถึงรอยละ 55
เพิลล แสงทรัพยทวี (2546 : ง) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาสภาพ ปญหาและ
ความตองการในการเสริมสมรรถภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรุงเทพมหานคร พบวา ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน
ของครู คืองบประมาณไมเพียงพอ หองเรียนคอมพิวเตอรและสื่ออิเล็กทรอนิกสจํานวนนอย ขาด
ซอฟตแวรเฉพาะคณิตศาสตร ขาดบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ คาใชจายในการอบรมใน
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สถาบัน ทางการศึกษา ตาง ๆ สูงและครูผสอนไม
ู
มีเวลาในการไปอบรมและฝกฝนทักษะ ความ
ตองการในการเสริมสมรรถภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู คือ ตองการให
ทางโรงเรียนและรัฐบาลจัดหางบประมาณสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการเรียนการสอน ตองการใหผูบริหารจัดหองคอมพิวเตอร สื่ออิเล็กทรอนิกสและซอฟตแวรให
เพียงพอ ตองการใหสถาบันการศึกษาและหนวยงานตางๆ จัดอบรมใหโดยไมคิดคาใชจายหรือคิด
คาใชจายไมสูงและใหความชวยเหลืออยางตอเนื่อง ตองการไดรับความรูโดยเขารับการฝกอบรม
นอกโรงเรียนจากสถาบันทางการศึกษาและหนวยงานตางๆ และตองการมีความรูในการใช
ซอฟตแวรเฉพาะคณิตศาสตรและการใชเครื่องคํานวณเชิงกราฟ
กรรณิการ พิมพรส (2546 : บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนวิทยาศาสตรของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เขา
รวมโครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 10 พบวา
(1) สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร มีครูวิทยาศาสตรรอยละ
55.96 ที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯ ในการเรียนการสอน รอยละ 93.09 ใชโปรแกรมไมโครซอฟต
เวิรด เพื่อสรางสื่อการเรียนการสอนและรอยละ 64.06 ใชเวลาในเรื่องดังกลาวนอยกวาหรือเทากับ
10 ชั่วโมงตอเดือน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รอยละ 77.43 ใชเพื่อนําเสนอเนื้อหา
บทเรียน รองลงมารอยละ 60.00 ใชในการบันทึกผลการทดลองในบทเรียน โปรแกรมที่ใชคือ
ไมโครซอฟตเวิรด และคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับบทเรียนที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ในชวงชั้นที่ 3 รอยละ 38.64 ใชในการเรียนการสอน สาระที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดํารงชีวิต
และชวงชั้นที่ 4 รอยละ 24.65 ใชในสาระที่ 3 สารและสมบัติของสาร นอกจากนี้ รอยละ77.16 ใช
โปรแกรมไมโครซอฟตเอกเซลล เพื่อจัดเก็บหรือประมวลผลการเรียนของนักเรียน และใชเวลาใน
เรื่องนี้นอยกวาหรือเทากับ 10 ชั่วโมงตอเดือน (2) ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร พบวา ดานโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มีความ
คิดเห็นวา จํานวนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่มีอยูไมเพียงพอตอความตองการใชงานในเวลา
เดียวกัน จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอกับความตองการของครูและนักเรียน และจํานวน
อุปกรณที่ใชรวมกับคอมพิวเตอรไมเพียงพอ ตามลําดับ ดานงบประมาณ การจัดซื้อคอมพิวเตอรไม
เพียงพอ ดานการบริหารจัดการเห็นวา โรงเรียนขาดการฝกอบรมครูแกนนําเพื่อชวยเหลือครูคนอื่น
และขาดการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ในการเรียนการสอนของแตละรายวิชา
ตามลําดับ ปจจัยที่เกี่ยวของกับครู ดานความรูความเขาใจ พบวา มีปญหาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนใน
การประเมินที่เหมาะสม มีปญหาในการสรางสื่อการสอนบนเว็บไซตในชวงชั้นที่ 3 ครูวิทยาศาสตร
มีปญหาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อใชสื่อสารและสืบคนสารสนเทศบนอินเทอรเน็ต สวนชวงชั้นที่ 4
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มีปญหาเกี่ยวกับความรูเบื้องตนในการทํางานของอุปกรณที่ใชรวมกับคอมพิวเตอร ดานทักษะ ดาน
เจตคติ พบวาครูวิทยาศาสตรฯ มีเจตคติทางบวกตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มาใชในการเรียน
การสอนทุกดาน แตขณะเดียวกันพบวาครูวิทยาศาสตรฯยังมีความวิตกกังวลในการใชและขาด
ความมั่นใจในแกปญหาขณะใช รวมทั้งครูวิทยาศาสตรฯ มีความรูสึกกลัว และอายที่จะใช
คอมพิวเตอรตอหนานักเรียนในระดับมากเชนกัน
สรัลชนา เจริญวัฒนาวาณิชย (2547 : 142) ไดศึกษาการนําเสนอรูปแบบการจัด
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับโรงเรียน
โครงการพัฒนาการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน พบวา การนํารูปแบบไปใชควรมีการเตรียม
ความพรอมดานตางๆ ดังนี้ 1) ดานบุคลากร เชน ผูบริหาร และครูในโรงเรียน ควรมีการกําหนด
ขอตกลงในการใช ICT ในหองเรียน หองคอมพิวเตอร หองสมุดและภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อ
แนะนําใหนักเรียนไดทราบขอกําหนดการใช ICT ในสวนตาง ๆ ของโรงเรียน 2) ดานอาคาร
สถานที่ ควรมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในหองเรียน หองคอมพิวเตอร หองสมุดและบริเวณโรงเรียน โดยการจัดพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับ
จัดวางเครื่องคอมพิวเตอรและมุมสงเสริมการเรียนรูตาง ๆ 3) ดานการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อให
ผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางกันและเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนดวย ICT โดยครูในโรงเรียนควร
รวมกันกําหนด กิจกรรมตางๆ ที่หลากหลาย กอนที่จะนํารูปแบบฯ ไปใช 1) ผูบริหารโรงเรียนและ
บุคลากรที่เกี่ยวของในดานเทคโนโลยีการศึกษาควรมีการกําหนดระเบียบกฎเกณฑในการ
ดําเนินงานในดานการใหบริการการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนในสถานที่
ตางๆ ในโรงเรียนใหชัดเจนอยางเปนระบบ เพื่อเปนมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อการบริหารและการ
ประเมินผลที่ชัดเจน 2) ผูบริหารและบุคลากรจะตองใหความสําคัญและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่
เอื้อตอการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนโดยการพิจารณาเลือกมา
ใชไดตามความเหมาะสมและประยุกตไดตามสถานการณนั้นๆ ไดอยางเต็มที่ 3) การกําหนดการจัด
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควรมีการประเมิน
ประสิทธิภาพการดําเนินงานเปนระยะโดยศึกษาปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานและความ
ตองการของผูใชบริการเพื่อการปรับปรุงแกไขดําเนินการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 4) มีการ
ประเมินผลการจัดสภาพแวดลอมในระยะเวลา 1 ป โดยประเมินการดําเนินงานที่ผานมาในรอบ 1 ป
วาเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไวหรือไม และควรนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุง
แกไขการดําเนินงานตอไป สําหรับการประเมินรูปแบบฯ ควรมีการตรวจสอบและประเมินผลโดย
ผูบริหารโรงเรียนและบุคลากร รวมถึงหนวยงานประเมินจากภายนอกเปนระยะโดยศึกษาปญหา
อุปสรรค ในการดําเนินงาน และความตองการของผูใช เพื่อใหทราบวาไดเกิดการพัฒนาทักษะ
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กระบวนการเรียนรูของผูเรียนตามแนวทางที่วางไวหรือไม โดยสามารถประเมินไดจากพฤติกรรม
ผลการเรียน หรือผลการจัดกิจกรรมที่เอื้อตอการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และนําไปปรับปรุงแกไขการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
รังรอง ดํารงวุฒิ (2547 : บทคัดยอ) ไดศึกษาแนวทางการจัดการศูนยวิทยบริการ
เพือ่ สงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนชวงชั้นที่ 3 – 4 ที่เขารวมโครงการ
ศูนยวิทยบริการในกรุงเทพมหานคร พบวา แนวทางการจัดการศูนยวิทยบริการเพื่อสงเสริม ICT มี
ดังนี้ 1)ดานบุคลากรประกอบดวยการกําหนดคุณสมบัติ คัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติดาน ICT มี
การพรรณนางาน กําหนดตัวชี้วัด กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีระบบการประเมินผลที่
สอดคลองกับเปาหมายคุณภาพ สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการฝกอบรม บุคลากรของศูนยวิทย
บริการประกอบดวยหัวหนาศูนยวิทยบริการ นักวิชาการทางเทคโนโลยีการศึกษาและเจาหนาที่
คอมพิวเตอร 2)ดานงบประมาณ รายไดจากการรับบริจาค จัดกิจกรรมการกุศล จัดฝกอบรม จาก
กลุมสาระตางๆ ขอจัดตั้งดานสื่อไอซีที มีการควบคุมตรวจสอบการใชงบประมาณโดยใชกรรมการ
ตรวจสอบภายใน 3)ดานวัสดุอุปกรณและสถานที่ จํานวนเครื่องภายในศูนยวิทยบริการสําหรับ
บริการครูอยางต่าํ 3 เครื่อง อุปกรณที่ใชมีประสิทธิภาพ แตงตั้งคณะกรรมการจัดหาอุปกรณ
ซอฟตแวร ขยายระบบเครือขายในศูนยวิทยบริการ มีสิ่งอํานวยความสะดวก สํารวจรายการความ
ตองการซอฟตแวร สนับสนุนสงเสริมใหมีการผลิตสื่อ ICT 4)ดานบริการผลิตสื่อการสอน บริการ
ใหคําปรึกษา บริการดานการฝกอบรม บริการประชุมสัมมนา 5)การบริการจัดตามแนวคิดบริหาร
แบบมุงคุณภาพทั้งองคการ สํารวจความตองการ วางแผน กําหนดเปาหมาย นโยบาย มีการควบคุม
ทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินงาน ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการ มีหลักฐานการปฏิบัติงาน
ประเมินตามตัวชี้วัด ประเมินความพึงพอใจของครู ศึกษาสาเหตุที่ไมเปนไปตามเปาหมายแลว
ปรับปรุงแกไข
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของขางตน ผูวิจัยไดสรุปเปน
แนวความคิดและกําหนดแนวทางการวิจัยเปนสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการ
สอนปนรายดาน 4 ดาน คือดานวัสดุอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานแหลงสารสนเทศ ดาน
สารสนเทศ และดานระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน
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