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แนวทางการออกแบบระบบฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชิงบูรณาการเพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
นิธิโรจน์ ศุภกฤษสุวรรณกุล*

บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ที่ จ ะศึ ก ษาสภาพ
การใช้และระบบการจัดการ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศรวมทั้งการศึกษาบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกับผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสารสนเทศและระดับ
ปฏิบัติการเพื่อหากแนวทางออกแบบระบบการจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ใช้เชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่ม
ตัวอย่างทีใ่ ช้ในงานวิจยั นี้ ได้แก่ ครูและบุคลากรทัง้ หมดของ
แต่ละโรงเรียน จำ�นวนทั้งหมด 61 คน สถิติที่ใช้ในงานวิจัยนี้
ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คำ�สำ�คัญ : ฐานข้อมูล

เชือ่ มโยงระหว่างโรงเรียนนัน้ ควรใช้อนิ เทอร์เน็ต และทำ�การ
เปิด Facebook หรือ เว็บอื่น ๆ เพื่อความสะดวกต่อการ
สื่อสาร โดยให้มีการลงผ่านหน้าเว็บไซต์ ส่วนสภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า มีการใช้อยู่ในระดับ น้อย และ
แนวทางในการออกแบบระบบการจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ ใช้ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ระหว่ า งโรงเรี ย นนั้ น
ควรใช้ วิ ธี ก ารออกแบบหน้ า เว็ บ ไซด์ ที่ ทั น สมั ย มี หั ว ข้ อ
ครอบคลุมทุกประเด็น รูค้ วามเคลือ่ นไหวว่ามีผมู้ าใช้งานหรือไม่
และควรมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์ประจำ�แต่ละ
โรงเรียน รวมทั้งเครือข่ายเว็บไซต์ประจำ�โรงเรียน

ABSTRACT
The objectives of this research were to study
the usage and management system of information
technology as well as to study an integrated
participation of the person involving with the
information technology work for finding out the
tendency of information technology design connecting
with the different high schools in Amphoe Muang,
Buriram Province. The examples for this research
were 61 teachers and all personnel of each
school. The statistics of percentage, mean and
standard deviation were used in this research. The
results were found that the model of information

technology used to connect between the high
schools was the internet, and then Facebook
program should be used to connect the different
news and data. The various news should be loaded
on the internet of schools. For the situation of
information technology usage in the schools, it
was found that there was less usage and for the
tendency of information technology management
design, the update design of web pet covered on
all topics should be used and also the authority
of webmaster of each school could be settled.
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บทนํา
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นองค์
ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีอกี รูปแบบหนึง่ ทีส่ ร้างขึน้ มาเพือ่ ใช้เพิม่
ประสิทธิภาพต่อระบบการทำ�งานของแต่ละองค์กร ระบบ
สารสนเทศช่วยให้แต่ละองค์กรมีความสะดวกสบายและมี
ความคล่องตัวในการทำ�งานเป็นอย่างมาก (กรมวิชาการ.
2542 : 8) เช่น ช่วยการลดรอบเวลาในการทำ�งานให้เร็วขึ้น
ช่วยเก็บข้อมูลในจำ�นวนที่มากๆ ช่วยให้มีการจัดทำ�เอกสาร
ที่เร็วขึ้น ช่วยแก้ปัญหาทางด้านการคำ�นวณ อำ�นวยความ
สะดวกในเรือ่ งของการค้นข้อมูลข่าวสารต่างๆ ภายในองค์กร
เป็นต้น เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพนัน้ แยกได้เป็นสองคำ�
ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)
และคุณภาพ (Quality) คำ�ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบ
ด้วยเทคโนโลยีสำ�คัญสองสาขา คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสอื่ สารโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ช่วยให้เราสามารถจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมูลได้
อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ส่วนเทคโนโลยีสอื่ สารโทรคมนาคม
ช่วยให้เราสามารถส่งผลลัพธ์ของการใช้งานคอมพิวเตอร์ไป
ให้ผู้ใช้ที่อยู่ห่างไกลได้อย่างรวดเร็วและสะดวก ด้วยเหตุนี้
เทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความสำ�คัญในด้านการขยาย
สมรรถนะของหน่วยงานออกไปได้อีกมาก ทั้งในด้านเวลา
และสถานที่ บริษัท หน่วยงาน และประเทศที่อยู่ในระดับ
นำ�หน้าทัง้ หลาย ล้วนแล้วแต่เป็นผูท้ นี่ ำ�เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ประโยชน์ได้ดกี ว่าผูอ้ นื่ รูจ้ กั หาทางประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในด้านทีม่ ผี ลต่อการแข่งขันได้เก่งกว่าผูอ้ นื่ และที่
สำ�คัญคือ ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาบุคลากรสารสนเทศมากกว่า
ผูอ้ นื่ ดังนัน้ การศึกษาหาแนวทางในการออกแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้สำ�หรับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน
จึงมีความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
สมพงษ์ สายสินธ์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ทำ�วิจัยเรื่อง การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการห้องและอุปกรณ์ฝกึ
อบรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ห้องและอุปกรณ์ฝกึ อบรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัย
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ธรรมาธิราช และผลการวิจยั พบว่าผูป้ ระเมินทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร
และผูด้ แู ลระบบมีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ดุ และผูข้ อ
ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก และ สุรวินท์ ติ้งหวัง
(2552 : บทคัดย่อ) ทำ�วิจัยเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่องาน
ครุภัณฑ์วิทยาลัยชุมชนสตูล โดยงานวิจัยนี้ออกแบบด้วยวิธี
โปรแกรมเชิงวัตถุ ผู้ใช้งานระบบแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
ผูด้ แู ลระบบงาน เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ ผูร้ บั ชอบครุภณ
ั ฑ์ฝา่ ยต่างๆ
และผู้บริหารงานวิจัยนี้ทำ�การทดสอบระบบด้วยวิธี Black
box Testing และประเมินประสิทธิภาพของระบบ 3 ด้าน
คือ ด้านความสามารถของระบบที่ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน ด้านการทำ�งานได้ตามหน้าที่ และด้านความ
ง่ายต่อการใช้งาน สรุปผลโดยรวมได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีมาก
ในการศึ ก ษาวิ จั ย นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอำ�เภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ เน้นโรงเรียนของรัฐ ซึ่งมีจำ�นวน 9 โรงเรียน
แต่ละโรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ อำ�นวยความ
สะดวกในหน่วยงานของตน โดยโครงสร้างการทำ�งานด้าน
เทคโนโลยีสว่ นใหญ่จะเป็นการจ้างบุคลากรภายนอกหรือซือ้
โปรแกรมในการทำ�งานซึ่งค่อนข้างมีราคาแพง ซึ่งสิ่งเหล่านี้
นำ�ไปสู่ปัญหาซึ่งเป็นข้อบกพร่องที่แต่ละโรงเรียนจะต้อง
แก้ไขเพือ่ ให้ระบบการทำ�งานมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ก็คอื
1) การพัฒนาและออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
ให้เข้ากับระบบการทำ�งานทีม่ คี วามซับซ้อนและปริมาณงาน
ทีเ่ พิม่ มากขึน้ เรือ่ ยๆ 2) บุคลากรด้านสารสนเทศมีความรูย้ งั ไม่
ดีพอทีจ่ ะใช้สารสนเทศเพือ่ การสือ่ สาร 3) ระบบการเชือ่ มโยง
สารสนเทศภายในหน่วยงาน บางโรงเรียนยังไม่มกี ารเชือ่ มโยง
บางโรงเรียนเชื่อมโยงแล้วแต่ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 4) ระบบการเชื่อมโยงสารสนเทศภายนอก
โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยกันยัง
ไม่มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลที่ลิงค์เข้าหากันเพื่อประสาน
งานและพัฒนารูปแบบการทำ�งานและการส่งข่าวสารต่าง ๆ
เพือ่ ใช้สำ�หรับการสือ่ สารกันอย่างเป็นรูปแบบ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจ
ที่จะศึกษาเพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แต่ละโรงเรียนได้เกิดความ
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คล่องตัวในระดับการทำ�งานและมีแนวทางการออกแบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการใช้งานภายในหน่วยงานอย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยจะใช้การวิจัยเชิงบูรณาการ
แบบมีส่วนร่วมเพื่อออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่าง
โรงเรียนมัธยมศึกษาภายในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษารูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
ปัจจุบนั ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอำ�เภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์
2. เพือ่ ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
3. เพื่อศึกษาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อหา
แนวทางการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ใช้เชือ่ มโยง
ข้อมูลระหว่างโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอำ�เภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์

วิธีการดำ�เนินการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อเป็นแนวทางในการวิจัยจากนั้นกำ�หนดกรอบเพื่อสร้าง
เครื่องมือ และปรับปรุงเครื่องมือในการวิจัยโดยกำ�หนด
ขอบข่ายของเครือ่ งมือในการวิจยั ภายใต้การประชุมระหว่าง
นักวิจยั และผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ ชิญเข้าร่วม แล้วสร้างแบบสอบถาม
และปรับปรุงแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดในการวิจยั และ
ในครอบคลุมขอบเขตการวิจยั นำ�แบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ให้
ผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ ชิญเข้าร่วมโครงการ ตรวจสอบความเทีย่ งตรง
เชิงเนื้อหา โครงสร้างและด้านเทคนิค เนื้อหา และระเบียบ
วิธีวิจัย โดยวิธีแบบ Relation ได้ค่าระดับอยู่ที่ 0.91 และ
มีการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ
เมือ่ ดำ�เนินการเสร็จแล้วจึงนำ�แบบสอบถามไปรวบรวมข้อมูล
ตามกลุ่มตัวอย่างที่กำ�หนด จากนั้นทำ�การวิเคราะห์ข้อมูล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ จำ�นวนทัง้ หมด
493 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 9 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบุรีรัมย์
พิทยาคม โรงเรียนภัทรบพิตร โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม
โรงเรียนพระครูพทิ ยาคม โรงเรียนสองห้องพิทยาคม โรงเรียน
กนกศิลป์พิทยาคม โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม โรงเรียน
หนองตาดพิทยาคม และโรงเรียนกลันทาพิทยาคม
กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต
อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีจำ�นวนทั้งหมด 9 แห่ง โดย
ใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
เฉพาะครู/บุลากรทางการศึกษาที่มีการติดต่อการใช้งาน
ด้านสารสนเทศภายในโรงเรียน แล้วกำ�หนดเป็นแบบโควต้า
(Quota Sampling) สัดส่วนร้อยละ 10 จากจำ�นวนครูและ
บุคลากรทัง้ หมดของแต่ละโรงเรียน หากโรงเรียนใดมีจำ�นวน
ครูตํ่ากว่า 25 ก็กำ�หนดเป็นโควต้าละ 5 คน ได้จำ�นวน
ทั้งหมด 61 คน

ขอบเขตของการวิจัย
ด้านปริมาณ ผู้วิจัยกำ�หนดขอบเขตการศึกษาคือ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของรัฐจำ�นวน 9 โรงเรียนในเขต
พื้นที่อำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
61 คน
ด้านคุณภาพ ผู้วิจัยได้นำ�ข้อมูลที่ได้จากเก็บข้อมูล
และการสังเกตมาวิเคราะห์แล้วทำ�การสรุปข้อมูล จากนั้น
นำ�ข้อมูลดังกล่าว ไปดำ�เนินการจัดประชุมบูรณาการแบบมี
ส่วนร่วมระหว่างนักวิจัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และกลุ่ม
ผู้ใช้งานทั้งในเขตอำ�เภอเมือง ทำ�การศึกษาถึงแนวทางใน
การออกแบบระบบการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
เขตอำ�เภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ เมือ่ กลุม่ บูรณาการได้ทำ�การ
วิพากษ์และวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ แล้ว ผู้วิจัยจึงได้นำ�
มาจัดทำ�เป็นแนวทางในการออกแบบระบบการจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ใช้เชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ระดับมัธยมศึกษาในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีทั้งแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยดำ�เนินการดังนี้
1. แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามสำ�รวจเกี่ยว
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61

62 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
กับสภาพปัญหาเกีย่ วกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอำ�เภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ และ
ศึกษาระบบการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นอยู่
ในปัจจุบนั ระหว่างหน่วยงานเพือ่ เชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างกัน
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
แบบสอบถามฉบับนี้ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน เป็น
คำ�ถามปลายปิด และอีก 1 ตอนเป็นคำ�ถามปลายเปิด ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพปัญหาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในแต่ละโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอำ�เภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และระบบการจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เป็นอยู่ในปัจจุบันระหว่างหน่วยงานเพื่อเชื่อม
โยงข้อมูลระหว่างกันในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอำ�เภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) โดยแบ่งระดับปัญหาออกเป็น 5 ระดับ
5 หมายถึง		 มากที่สุด
4 หมายถึง		 มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง		 น้อย
1 หมายถึง		 น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แนวทางในการการออกแบบระบบการ
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัด
บุรรี มั ย์ ซึง่ เป็นแบบวัดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ
5 หมายถึง		 ต้องปรับปรุงด่วนมากที่สุด
4 หมายถึง		 ต้องปรับปรุงด่วนมาก
3 หมายถึง ต้องปรับปรุงด่วนในระดับปานกลาง
2 หมายถึง		 ต้องปรับปรุงเล็กน้อย
1 หมายถึง		 ไม่ต้องปรับปรุง
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นอื่น ๆ
2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นแบบที่ใช้สำ�หรับการ
สัมภาษณ์เพือ่ ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฏีตา่ งๆ พร้อมข้อมูลเชิง
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ประจักษ์จากการสังเกตการออกแบบระบบการจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ ใช้เชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์ แล้วสร้าง
เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง
การรวบรวมข้อมูล
1. เก็บจากแบบสอบถามเชิงสำ�รวจ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้วิจัย มีรายละเอียด คือ 1) จัดทำ�
หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฎบุรรี มั ย์ ถึงโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอำ�เภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ 2) ผู้วิจัยทำ�หนังสือพร้อมทั้งแบบสอบถาม
เพื่อขอความอนุเคราะห์จากถึงโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดบุรรี มั ย์และผูว้ จิ ยั เก็บแบบสอบถาม
คืนด้วยตนเองในระหว่างที่ทำ�วิจัย 3) ผู้วิจัยเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองโดยส่งจำ�นวน 61 ฉบับ รับคืน 61 ชุด
คิดเป็นร้อยละ 100
2. การจั ด Focus Group โดยมี วิ ธี ก ารคื อ
1) ทำ�หนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรรี มั ย์ เพือ่ เรียนเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม เพื่อหาแนวทางในการ
ออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศระดับโรงเรียน 2) ผู้วิจัยนำ�
หนังสือไปให้หนังสือไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อขอความร่วมมือ
เข้าร่วมกระบวนการสนทนากลุ่มวิเคราะห์ความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ และวิธีการแก้ไขปัญหาในการบริหารระบบ
สารสนเทศในระดับโรงเรียน 3) ผู้วิจัยเป็นผู้ดำ�เนินการจัด
กลุ่มสนทนาและจดบันทึกการสนทนากลุ่ม
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล แบบสอบถามเชิ ง สำ�รวจ
จะใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสำ�เร็จรูป ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ใช้สถิติใน
การวิเคราะห์คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของแบบสอบถาม และนำ�รายด้านการจัดระบบสารสนเทศ
แต่ละกิจกรรมวิเคราะห์ โดยผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารให้คะแนน นํา้ หนัก
สมมติของตัวเลือกที่เป็นคำ�ตอบในแต่ละข้อ ดังนี้ (บุญชม
ศรีสะอาด. 2545)
คะแนนเฉลีย่ 4.51- 5.00 หมายถึง มากทีส่ ดุ /ต้องปรับปรุง

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ด่วนมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.51–4.00 หมายถึง มาก/ต้องปรับปรุง
ด่วนมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง ปานกลาง/ต้องปรับปรุง
ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.51– 2.50 หมายถึง น้อย/ต้องปรับปรุง
เล็กน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึ ง น้ อ ยที่ สุ ด /ไม่ ต้ อ ง
ปรับปรุง
ส่วนการวิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น ใช้การ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการดำ�เนินการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้กำ�หนดกลุ่ม
ตัวอย่างเอาไว้จำ�นวนทั้งหมด 61 คน โดยกระจายไปตาม
โรงเรียนทัง้ หมด 9 โรงเรียน ซึง่ กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ก็บข้อมูลมานัน้
ส่วนใหญ่เป็นครู มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ
ตัง้ แต่ 11 ปีขนึ้ ไป โดยผลการวิจยั เรียงตามลำ�ดับวัตถุประสงค์
ทั้ง 3 ข้อ ดังนี้
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพือ่ ศึกษารูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบันของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
อำ�เภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
โดยผูว้ จิ ยั พบว่า สารสนเทศทีด่ ำ�เนินการจัดเก็บและ
ใช้งานเพือ่ ประโยชน์ของหน่วยงานนัน้ เรียงลำ�ดับจากน้อยไป
หามาก มีดังนี้ อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ ห้องสมุด คอมพิวเตอร์
ตั้งโต๊ะ โน๊ตบุ๊ค วีดีโอ และน้อยที่สุดคือ โทรศัพท์เคลื่อนที่
แต่เมื่อพิจารณาถึงการใช้งานสารสนเทศเหล่านี้ทั้งหมด
แล้วพบว่า มีการใช้งานแต่ละอย่างจัดอยู่ในระดับ น้อย ซึ่ง
เมือ่ พิจารณาในรายละเอียดย่อยพบว่า ทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ
โดยจัดอยู่ในระดับ ปานกลาง ได้แก่ การจัดเก็บข้อมูลไว้ใน
ห้องสมุด รองลงมาคือ การใช้อินเทอร์เน็ต และที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยได้แก่ การใช้เครือข่ายเชือ่ มโยง และเมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้ทำ�การ
พิจารณาในสารสนเทศแต่ละอย่าง พบดังนี้
ด้านการใช้อินเทอร์เน็ต โดยภาพรวมปรากฏว่า
มีการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับที่ น้อย แต่เมื่อพิจารณาใน

แต่ละรายข้อพบว่า ทีใ่ ช้อยูใ่ นระดับทีม่ คี า่ เฉลีย่ มากทีส่ ดุ คือ
มีการสร้างลิงค์ตา่ งๆ เพือ่ เชือ่ มโยงงานด้านวิชาการและอืน่ ๆ
ที่เป็นประโยชน์ของโรงเรียน ที่มีค่าเฉลี่ยระดับ มาก คือ
มีการสร้างเว็บไซด์ประจำ�โรงเรียน และที่มีค่าเฉลี่ยระดับ
น้อยที่สุด คือ มีการเรียนการสอนบนเว็บไซต์
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ จัดอยู่ในระดับน้อยที่สุด
แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดย่อย พบว่า ที่จัดอยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ มีการบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในคอมพิวเตอร์ ที่จัด
อยูใ่ นระดับ น้อย ได้แก่ มีการบันทึกข้อมูลและสารสนเทศด้วย
ซีดแี ละดีวดี ี มีการแต่งตัง้ ผูด้ แู ลระบบคอมพิวเตอร์สำ�นักงาน
มีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ โดยแยกเป็นสัดส่วนชิน้ งานภายใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ และ มีการใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์
ที่ทันสมัย อัฟเดททุกปี ที่จัดอยู่ในระดับ น้อยที่สุด ได้แก่
มีคอมพิวเตอร์ขนาดพอเหมาะ สะดวกในการใช้งานภายใน
สำ�นักงาน ไม่เกะกะสถานที่ มีการเชือ่ มโยงคอมพิวเตอร์เพือ่
การใช้งานภายในสำ�นักงาน ผูบ้ ริหาร ครู และเจ้าหน้าทีท่ กุ คน
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดใี นโปรแกรมทีม่ คี วามจำ�เป็น
ต่อการใช้งาน และ มีบทเรียนลักษณะข้อความหลายมิติ
และสื่อหลายมิติ ส่วนที่ไม่นำ�มาใช้เลยได้แก่ มีการอัฟเดท
เปลีย่ นแปลงคอมพิวเตอร์ทมี่ คี วามเร็วสูงเพือ่ มาใช้งานภายใน
โรงเรียนทุก ๆ 2 ปี และ มีการสำ�รวจสภาพปัญหาการใช้งาน
คอมพิวเตอร์เพื่อนำ�มาปรับปรุงทุกปี
ด้านเครือข่ายเชือ่ มโยง โดยภาพรวมแล้ว จัดอยูใ่ น
ระดับ น้อยทีส่ ดุ ซึง่ หากพิจารณาในแต่ละรายข้อ พบว่า ทีจ่ ดั
อยู่ในระดับ ปานกลาง ได้แก่ มีการติดต่อประสานงานด้าน
ต่างๆ ระหว่างโรงเรียน ผ่านเครือข่าย Face book, line หรือ
อืน่ ๆ ทีจ่ ดั อยูใ่ นระดับ น้อย ได้แก่ การบริการระบบเครือข่าย
ความเร็วในการใช้งานเครือข่าย ที่จัดอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
ได้แก่ การเรียนการสอนโดยการประชุมทางไกลด้วยวีดที ศั น์
หรือ Video Conference การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี
ไร้สาย ระบบเครือข่ายใช้งานได้ดตี ลอดเวลา ระบบการกูค้ นื
ระบบเครือข่ายรวดเร็วทันต่อการใช้งาน มีการติดต่อเพื่อ
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างเครือข่าย
และ มีการแต่งตัง้ ผูป้ ระสานงานประจำ�กลุม่ โรงเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาในเขตอำ�เภอเมือง และส่วนที่ไม่ได้นำ�มาใช้เลย
ได้แก่ มีการประชุมโดยใช้ระบบเครือข่าย และ การรับฟัง
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64 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
และแก้ไขปัญหาด้านระบบเครือข่าย
ด้านการเก็บข้อมูลไว้ในห้องสมุด โดยภาพรวมแล้ว
ด้านการเก็บข้อมูลไว้ในห้องสมุด จัดอยู่ในระดับ ปานกลาง
ซึ่งหากพิจารณาในแต่ละรายข้อ พบว่า ที่จัดอยู่ในระดับ
ปานกลางได้แก่ 1. มีหนังสือเรียนหลากหลายทุกประเภท
2. มีผดู้ แู ลห้องสมุดจำ�นวนเพียงพอ 3. มีการจัดซือ้ หนังสือเข้า
ห้องสมุดเพือ่ อัฟเดทหนังสือเรียนให้ทนั สมัยทุกปี 4. มีระบบ
ความปลอดภัยภายในห้องสมุด 5. มีห้องสมุดในการจัดเก็บ
หนังสือเรียนทุกชั้นปี 6. มีการจัดบรรยากาศห้องสมุดได้ดี
7. มีการจัดระบบการจัดเก็บห้องสมุดตามหลักสากล และ
8. มีการบริหารค้นหาหนังสือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนที่
จัดอยูใ่ นระดับ น้อยทีส่ ดุ ได้แก่ 1. มีการจัดอบรมนักเรียนเพือ่
มาใช้บริการห้องสมุด และ 2. มีการจัดทำ�การประเมินความ
พึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุด
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพือ่ ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอำ�เภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
ในส่วนทีเ่ ป็นสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนัน้
เมื่อศึกษาด้านภาพรวมแล้วพบว่า ทั้ง 5 ด้าน มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับน้อย แต่เมื่อพิจารณาใน
แต่ละรายข้อพบว่า ที่มีการใช้อยู่ในระดับปานกลาง คือ
ด้านบริหารทัว่ ไป ทีม่ กี ารใช้อยูใ่ นระดับ น้อย คือ ด้านบริหาร
จัดการ ด้านบริการวิชาการ ด้านการเรียนการสอน และด้าน
การวางแผน ตามลำ�ดับ
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริหารทัว่ ไป
เมือ่ ศึกษาด้านภาพรวมแล้ว จัดอยูใ่ นระดับ ปานกลาง แต่เมือ่
พิจารณาในแต่ละรายข้อ พบว่า ที่จัดอยู่ในระดับ มากที่สุด
ได้แก่ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำ�คัญเช่น ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลงบประมาณ ข้อมูลครุภณ
ั ฑ์ เป็นต้น ทีจ่ ดั อยูใ่ นระดับ มาก
ได้แก่ มีการกำ�หนดบุคลากรรับผิดชอบโดยเฉพาะ ทีจ่ ดั อยูใ่ น
ระดับ ปานกลาง ได้แก่ มีหน่วยงานสารสนเทศและห้องปฏิบตั ิ
งานในระบบสารสนเทศ มีความเป็นสัดส่วนและเหมาะสม
ที่จัดอยู่ในระดับ น้อย ได้แก่ มีการจัดระบบสารสนเทศ
และจำ�แนกเทคโนโลยีสารสนเทศออกเป็นหมวดหมู่ภายใน
โรงเรียน และ มีวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
พอเพียงต่อผู้ใช้งานและใช้งานได้เป็นอย่างดี ตามลำ�ดับ
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สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเรียน
การสอน โดยภาพรวมแล้ว จัดอยู่ในระดับ น้อย แต่เมื่อ
พิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า ที่จัดอยู่ในระดับ ปานกลาง
ได้แก่ มีการสร้างสือ่ เพือ่ ประกอบการเรียนการสอน มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อสอบ และมีระบบและ
กลไกในการวางแผนเพือ่ การสร้างคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน ทีจ่ ดั
อยู่ในระดับ น้อย ได้แก่ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
จัดทำ�ตารางสอนและตารางเรียน มีการวัดผลและประเมินผล
ผู้เรียนต่อการใช้งานด้านสารสนเทศ และ มีอุปกรณ์ เครื่อง
มือ อำ�นวยความสะดวกต่อการใช้งานให้กับผู้เรียน ที่จัดอยู่
ในระดับ น้อยที่สุด ได้แก่ มีการอบรมผู้เรียนก่อนการใช้งาน
และ มีการจัดเก็บสารสนเทศทีเ่ พียงพอต่อผูเ้ รียน ตามลำ�ดับ
สภาพการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศด้ า นบริ ก ารวิ ช าการ
โดยภาพรวมแล้วจัดอยูใ่ นระดับ น้อย แต่เมือ่ พิจารณาในแต่ละ
รายข้อพบว่า ที่จัดอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ มีการจัดระบบ
สารสนเทศเพือ่ งานด้านวิชาการ ทีจ่ ดั อยูใ่ นระดับ ปานกลาง
ได้ แ ก่ มี ร ะบบและกลไกในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีจ่ ดั อยูใ่ นระดับ น้อย ได้แก่ มีการจัด
อบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานด้านวิชาการ
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ ให้บริการความรูท้ างวิชาการสาขาต่างๆ ทีจ่ ดั อยูใ่ นระดับ
น้อยที่สุด ได้แก่ มีวัสดุ อุปกรณ์สารสนเทศด้านงานวิชาการ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ
ข้อมูลตำ�ราเรียนเพือ่ สะดวกต่อการค้นคว้า มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้บริการด้านการแนะแนวการศึกษา
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการวางแผน
โดยภาพรวมแล้วจัดอยู่ในระดับ น้อย แต่เมื่อพิจารณาใน
แต่ละรายข้อพบว่า ที่จัดอยู่ในระดับ น้อย ได้แก่ มีครุภัณฑ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเพียงพอ มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ บริหารการเงิน เช่น การเบิกจากคลัง การรับเงิน
การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนำ�ส่งเงิน และการกันเงิน
ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี มี ง บประมาณในการจั ด สรรเทคโนโลยี
สารสนเทศเพียงพอ มีวสั ดุอปุ กรณ์ในการจัดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
พัสดุและสินทรัพย์ เช่น จัดทำ�ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของ

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

โรงเรียน จัดหาพัสดุ กำ�หนดรูปแบบคุณลักษณะเฉพาะและ
การจัดจ้าง ควบคุม บำ�รุงรักษาและจำ�หน่ายพัสดุ มีการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน
และผลการดําเนินงาน และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารบัญชี เช่น การจัดทำ�บัญชีการเงิน รายงาน
ทางการเงินและงบการเงิน ตามลำ�ดับ
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการ โดยภาพรวมแล้ว จัดอยูใ่ นระดับ น้อย แต่เมือ่ พิจารณา
ในแต่ละรายข้อพบว่า ที่จัดอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ งานด้านธุรการและเลขานุการ ทีจ่ ดั
อยู่ในระดับ ปานกลาง ได้แก่ มีข้อมูลสารสนเทศที่มีความ
ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ที่จัดอยู่ในระดับ น้อย ได้แก่ มีความ
สะดวกในการให้และใช้บริการข้อมูล มีการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศ
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว มีขอ้ มูลสารสนเทศอย่างครบถ้วน
ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง แม่นยำ� มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการประสานงานต่างๆ ภายในโรงเรียน มีการ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 เพือ่ ศึกษาเชิงบูรณาการแบบ
มีสว่ นร่วมเพือ่ หาแนวทางการออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
จากการวิเคราะห์แนวทางในการออกแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเขตอำ�เภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นความ
เห็นร่วมของผูต้ อบแบบสอบถามอันเกิดจากคำ�ถามปลายปิด
ของผู้วิจัยและการจัดประชุมบูรณาการ พบดังนี้
ผู้ตอบแบบสอบถามและผู้เข้าร่วมประชุมบูรณา
การส่วนใหญ่ให้ความเห็นและสรุปประเด็นเป็นข้อๆ ได้ดงั นี้
ข้อที่ 1 สารสนเทศทีจ่ ะใช้เพือ่ เชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างโรงเรียนนัน้
ควรจะเป็น อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ โดยให้มีการเน้นการ
ออกแบบลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งโทนสีนั้นควรเป็น
สีสด โทนสีเย็น และ ใช้สเี หมาะสมต่อเนือ้ หาข้อมูล และควร
เน้นอักษรที่ชัด อ่านง่าย ในด้านการจัดวางนั้นควรมีการจัด
วางเมนูไว้ด้านซ้าย ซึ่งเมนูนั้นควรเป็นแบบผสม ส่วนการใช้
ภาพเคลือ่ นไหวนัน้ จะใช้หรือไม่ให้ขนึ้ อยูก่ บั เนือ้ หา ส่วนจะมี
เสียงประกอบบนหน้าเว็บไซต์หรือไม่นนั้ ก็ให้ขนึ้ อยูก่ บั เนือ้ หา

เช่นกัน การใช้ภาพถ่ายประกอบบนหน้าเว็บไซต์กใ็ ห้ขนึ้ อยูก่ บั
เนื้อหา การใช้ภาพวีดิโอประกอบบนหน้าเว็บไซต์ก็ให้ขึ้นอยู่
กับเนือ้ หา การตัง้ วัตถุประสงค์ให้ชดั เจนลงไปหรือไม่วา่ จะใช้
เพือ่ วัตถุประสงค์อะไร รวมทัง้ ข้อมูลและรายงานทีต่ อ้ งการจะ
ใช้จากระบบฐานข้อมูลนี้ก็ให้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาเช่นกัน
ส่วนการกำ�หนดรายละเอียดต่างๆ นั้นควรมีการ
กำ�หนดสิ่งต่างๆ เหล่านี้ลงไปด้วยในขณะที่ทำ�การออกแบบ
คือ ขนาดของฟิลด์ (Size) รูปแบบของข้อมูลที่จะแสดง
(Format) รูปแบบการป้อนข้อมูล (Input Mask) ค่าโดย
ปริยาย (Default Value) ขอบเขตของข้อมูล (Boundary)
ฟิลด์ที่เป็นเอกลักษณ์ (Unique) (ซํ้าไม่ได้) ฟิลด์ที่ต้องการ
จะเรียงลำ�ดับข้อมูล และเป็นฟิลด์ที่ต้องป้อนข้อมูลเสมอ
หรือไม่ (Required )
ส่วนรูปแบบจอภาพในการสั่งงานนั้น หากเป็น
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและโน๊ตบุ๊คให้ใช้หน้าจอ ที่มีการใช้
เม้าส์ ส่วนหากเล็กลงก็ให้ใช้แบบสัมผัสเพราะจะเหมาะสมกว่า
โดยหัวข้อที่จะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์นั้น เนื้อหาภายใน
โรงเรียน ควรมีดังนี้คือ 1. ส่วนประกอบแนะนำ�โรงเรียน
2. ประวัติ 3. วิสยั ทัศน์ 4. คณะผูบ้ ริหาร 5. กลยุทธ์ 6. เว็บบอร์ด
7. ปฏิทินกิจกรรม 8. ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ 9. ส่วน
สารสนเทศ 10. เอกสารทางวิชาการ 11. การเผยแพร่ผลงาน
12. กลุ่มสาระการเรียนรู้ 13. ฝ่ายงาน/กลุ่มงานต่างๆ
14. ภาพกิจกรรม 15. ภาพผู้บริหาร 16. ข่าวสารต่างๆ
17. สถิตผิ เู้ ยีย่ มชม 18. ทีอ่ ยูโ่ รงเรียนให้ชดั เจน และหัวข้อทีเ่ ป็น
ภายนอกโรงเรียน ควรมีดงั นี้ คือ 1. แนะแนวมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ
2. ลิงค์สู่กระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
3. ข่าวสารประชาคมอาเซียน 4. ควรเขียนเว็บไซด์หลายภาษา
5. แนะนำ�เว็บไซด์ที่น่าสนใจ 6. คลังความรู้ต่างๆ
ทางด้ า นช่ อ งทางที่ ส ามารถใช้ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
สารสนเทศเป็นอย่างดีนนั้ ใช้หลาย ๆ ช่องทาง ได้แก่ 1. การเปิด
facebook ประจำ�โรงเรียน โดยให้มีอยู่บนหน้าเว็บเพ็จ
2. การจัดทำ�เว็บไซต์เพื่อติดสื่อสาร 3. การส่งข้อมูลทาง
จดหมาย และ 5. ทางโทรศัพท์
อภิปรายผล
จากการดำ�เนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ค้นพบสิ่งที่จะใช้
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65

66 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
ให้เป็นประโยชน์ต่องานด้านสารสนเทศระหว่างโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตอำ�เภอเมืองบุรรี มั ย์ โดยเรียงลำ�ดับตัง้ แต่ขอ้
ค้นพบลำ�ดับแรกจนถึงลำ�ดับสุดท้าย คือ ข้อค้นพบลำ�ดับที่ 1
พบรูปแบบการใช้สารสนเทศในปัจจุบันของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในเขตอำ�เภอเมืองบุรรี มั ย์ และ ข้อค้นพบลำ�ดับที่ 2
พบสภาพการใช้งานด้านสานสนเทศภายในโรงเรียน และ
ข้อค้นพบลำ�ดับที่ 3 คือ พบแนวทางในออกแบบสารสนเทศ
ภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอำ�เภอเมืองบุรีรัมย์
เพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างโรงเรียน โดยมีเนื้อหาดังนี้คือ
ข้อค้นพบลำ�ดับที่ 1 รูปแบบการใช้สารสนเทศในปัจจุบนั ของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอำ�เภอเมืองบุรีรัมย์ พบว่า
มีการใช้สารสนเทศเหล่านี้ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ โน้ตบุค๊
อินเทอร์เน็ต วีดีโอ ห้องสมุด โทรศัพท์ โดยทั้งหมดเหล่านี้
มีการใช้อยู่ในระดับ น้อย ถึง น้อยที่สุด ซึ่งเรียงลำ�ดับจาก
ตัวเลขเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ การใช้อินเทอร์เน็ต/
เว็บไซด์ ห้องสมุด คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน๊ตบุ๊ค วีดีโอ และที่
ใช้น้อย คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของโรงเรียน ทั้งนี้เป็นการจัด
เรียงลำ�ดับตามเป้าหมายเฉพาะการนำ�ไปใช้เพือ่ ประโยชน์ดา้ น
สารสนเทศ หรือ ใช้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของโรงเรียน
เท่านั้น โดยการใช้สารสนเทศดังกล่าว มีวัตถุประสงค์อยู่
3 ประการ ได้แก่ ประการที่ 1 คือ การประชาสัมพันธ์โรงเรียน
และการแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียน ประการที่ 2 คือ
เพือ่ จัดเก็บข้อมูลของโรงเรียน และประการที่ 3 คือ เพือ่ เป็น
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและประชาชนทั่วไป
ซึ่งจะสังเกตเห็นว่า มีการใช้สารสนเทศเพื่อวัตถุประสงค์ดัง
กล่าวครบ แต่จากการสำ�รวจข้อมูลพบว่า โรงเรียนต่างๆ
มีการใช้สารสนเทศเหล่านีใ้ นระดับ น้อย ถึง น้อยทีส่ ดุ สาเหตุ
คือ 1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน๊ตบุ๊คในโรงเรียนมีเครื่อง
ใช้งานจำ�นวนน้อย และล้าสมัย มีความเร็วอยู่ในระดับตํ่า
ส่วนใหญ่ซอื้ แพงแต่ความเร็วตํา่ และหากมีการใช้กจ็ ะใช้เครือ่ ง
ส่วนตัว หรือ โทรศัพท์มือถือรุ่นที่มีความเร็วสูง 2. ผู้ใช้งาน
ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าที่ควร ส่วนใหญ่จะใช้งานเพื่อประโยชน์
ด้านอืน่ มากกว่า โดยมักจะใช้เครือ่ งส่วนตัว เช่น การเล่นเกม
การเล่น Facebook หรือ การเล่น line เป็นต้น ทัง้ นีก้ ารเล่น
ดังกล่าวไม่ใช้เพื่อการติดต่องานที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
แต่เป็นการติดต่อเพื่อมีเป้าหมายอื่นเป็นหลัก
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และเมื่อผู้วิจัยได้ทำ�การพิจารณาในสารสนเทศ
แต่ละอย่าง พบว่า ประเด็นเรือ่ ง อินเทอร์เน็ตแต่ละโรงเรียน
มีการใช้อินเทอร์เน็ต น้อย ซึ่งการใช้น้อยในที่นี้ผู้วิจัยวัดจาก
การใช้อนิ เทอร์เน็ตเพือ่ ประโยชน์ดา้ นข้อมูลต่าง ๆ ทีจ่ ะใช้ให้
เป็นประโยชน์ตอ่ การเรียนการสอน หรือ การเรียนรู้ และเมือ่
มีการใช้สารสนเทศในลักษณะนี้น้อยจึงทำ�ให้แต่ละโรงเรียน
มีพัฒนาการด้านความรู้ต่างๆ ค่อนข้างช้า ถึงแม้ว่าแต่ละ
โรงเรียนจะมีการพัฒนาเว็บไซต์ประจำ�โรงเรียนขึ้นมาก็ตาม
แต่รายละเอียดในเว็บไซต์เหล่านัน้ กลับมีผตู้ ดิ ตามข้อมูลน้อย
มาก สาเหตุเพราะอาจไม่มกี ารสร้างข้อมูลทีน่ า่ สนใจ บทเรียน
หรือ คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนบนเว็บไซด์กเ็ ป็นได้ ประเด็นต่อมา
ก็คอื เรือ่ ง การใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ ซึง่ การใช้คอมพิวเตอร์
นัน้ ถือว่า มีสว่ นสำ�คัญต่อการดำ�เนินงานทัง้ หมดของโรงเรียน
ซึง่ จากข้อค้นพบ ทุกโรงเรียนมีการใช้คอมพิวเตอร์ในส่วนของ
งานต่างๆ โดยมีการดำ�เนินงานอยู่ 3 ประการหลัก กล่าวคือ
การพิมพ์งาน การบันทึกข้อมูล การดำ�เนินงาน แต่มีสิ่งที่น่า
เป็นห่วงก็คือ ระบบความปลอดภัยของข้อมูล และ การจัด
ระบบการจัดเก็บข้อมูลในหน่วยความจำ�ของคอมพิวเตอร์
ซึง่ แต่ละโรงเรียนยังไม่มแี ผนรองรับในการดำ�เนินการดังกล่าว
อีกทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องกลับมีสภาพความเร็ว
ค่อนข้างช้า และแต่ละเครือ่ งค่อนข้างล้าสมัย ซึง่ ผลการวิจยั
ดังกล่าวสอดคล้องกับ ปรีชา พัวนุกูลนนท์ (2546) ซึ่งได้
วิจยั เรือ่ งการศึกษาระบบสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่ จังหวัดเชียงราย พบว่า โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
ใหญ่ ดำ�เนินงานเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศยังไม่เป็นระบบ
ไม่มีขั้นตอนที่แน่นอน คือ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนใหญ่
แต่ละฝ่ายเก็บเฉพาะเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องเท่านัน้ วิธปี ฏิบตั ริ องลง
มาคือ ผู้บริหารจะเป็นผู้มอบหมายให้บุคคลที่เหมาะสมเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นคราวๆ ไป ปัญหาที่พบในการจัดระบบ
สารสนเทศ คือ ในด้านข้อมูลและสารสนเทศ ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ขาดความเชื่อถือและ
บางรายไม่เป็นปัจจุบนั ส่วนในด้านการจัดเก็บข้อมูลนัน้ พบว่า
ผู้ใช้ข้อมูลไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ผู้จัดเก็บข้อมูลไม่มี
เวลาเพียงพอในการเก็บข้อมูล ทำ�ให้เกิดความล่าช้า ด้านการ
วิเคราะห์ พบว่า ขาดบุคลากร ขาดการสนับสนุน ผู้บริหาร
ส่วนใหญ่มีความต้องการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รับผิด

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ชอบในการจัดระบบสารสนเทศโดยตรง เห็นความสำ�คัญ
ของระบบสารสนเทศที่จะนำ�ไปใช้ประกอบ ในการตัดสิน
ใจการบริหารโรงเรียน
และอีกประเด็นหนึ่งคือ ด้านเครือข่ายเชื่อมโยง
โดยภาพรวมแล้ว จัดอยูใ่ นระดับ น้อยทีส่ ดุ ซึง่ หากพิจารณา
ในแต่ละรายข้อ พบว่า ที่จัดอยู่ในระดับ ปานกลาง ได้แก่
มีการติดต่อประสานงานด้านต่างๆ ระหว่างโรงเรียน ผ่าน
เครือข่าย Face book, line หรือ อืน่ ๆ ทีจ่ ดั อยูใ่ นระดับ น้อย
ได้แก่ การบริการระบบเครือข่ายความเร็วในการใช้งานเครือ
ข่าย ทีจ่ ดั อยูใ่ นระดับ น้อยทีส่ ดุ ได้แก่ การเรียนการสอนโดย
การประชุมทางไกลด้วยวีดีทัศน์ หรือ Video Conference
การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีไร้สาย ระบบเครือข่ายใช้
งานได้ดีตลอดเวลา ระบบการกู้คืนระบบเครือข่ายรวดเร็ว
ทันต่อการใช้งาน มีการติดต่อเพื่อจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
ข้อมูลสารสนเทศระหว่างเครือข่าย และ มีการแต่งตั้งผู้
ประสานงานประจำ�กลุม่ โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาในเขต
อำ�เภอเมือง และส่วนทีไ่ ม่ได้นำ�มาใช้เลย ได้แก่ มีการประชุม
โดยใช้ระบบเครือข่าย และ การรับฟังและแก้ปัญหาด้าน
ระบบเครือข่าย ซึ่งในข้อค้นพบเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นเด่น
ชัดเกีย่ วกับเรือ่ งการเชือ่ มโยงเครือข่ายเพือ่ ประสานงานด้าน
ต่าง ๆ ทัง้ การติดต่อสือ่ สารภายในโรงเรียนและโรงเรียนอืน่ ๆ
ซึง่ ระบบการเชือ่ มโยงในปัจจุบนั ค่อนข้างทีจ่ ะมีชอ่ งทางต่างๆ
มาก เช่น การใช้หน้าเว็บไซต์ การใช้อีเมล์ การใช้โทรศัพท์
การใช้ Facebook แต่การติดต่อสื่อสารต่างๆ กลับไม่ค่อย
ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ชินพล จงเจริญประเสริฐ (2552 : บทคัดย่อ) ทำ�วิจัยเรื่อง
การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำ�หรับการประกัน
ตัวของศาลยุตธิ รรม ผลการวิจยั พบว่า ระบบสามารถทำ�งาน
ได้ตามความต้องการของผูใ้ ช้และวัตถุประสงค์ทไี่ ด้วางไว้ ซึง่
ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และการใช้เว็บไซต์ การใช้อีเมล์ รวมทั้ง
การเปิดใช้ Facebook ถือว่า ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาเครื่องมือด้านสารสนเทศ
ด้านการเก็บข้อมูลไว้ในห้องสมุด โดยภาพรวมแล้ว
ด้านการเก็บข้อมูลไว้ในห้องสมุด จัดอยู่ในระดับ ปานกลาง
ซึ่งหากพิจารณาในแต่ละรายข้อ พบว่า ที่จัดอยู่ในระดับ
ปานกลางได้แก่ 1. มีหนังสือเรียนหลากหลายทุกประเภท

2. มีผดู้ แู ลห้องสมุดจำ�นวนเพียงพอ 3. มีการจัดซือ้ หนังสือเข้า
ห้องสมุดเพือ่ อัฟเดทหนังสือเรียนให้ทนั สมัยทุกปี 4. มีระบบ
ความปลอดภัยภายในห้องสมุด 5. มีห้องสมุดในการจัดเก็บ
หนังสือเรียนทุกชั้นปี 6. มีการจัดบรรยากาศห้องสมุดได้ดี
7. มีการจัดระบบการจัดเก็บห้องสมุดตามหลักสากล และ
8. มีการบริหารค้นหาหนังสือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ส่วน
ที่จัดอยู่ในระดับ น้อยที่สุด ได้แก่ 1. มีการจัดอบรมนักเรียน
เพื่อมาใช้บริการห้องสมุด และ 2. มีการจัดทำ�การประเมิน
ความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องสมุด โดยรายละเอียดข้อ
ค้นพบทั้งหมดนี้ สะท้อนให้เห็นว่า สารสนเทศเชิงวิชาการที่
จัดเก็บไว้ในห้องสมุดถึงแม้จะมีหนังสือค่อนข้างมากแต่ยงั ไม่
สมบูรณ์ในทุกรายวิชา จึงถูกประเมินว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยปัญหาของการจัดเก็บสารสนเทศไว้ในห้องสมุดสามารถ
เรียงปัญหาได้คือ 1. หนังสือมีไม่ครบทุกสาขาวิชา 2. ระบบ
การจัดเก็บและระบบการสืบค้นยังขาดความสมบูรณ์ 3. ขาด
บรรยากาศในการอ่านหนังสือ เป็นต้น
ข้อค้นพบลำ�ดับที่ 2 พบสภาพการใช้งานด้าน
สารสนเทศภายในโรงเรียนว่า โดยภาพรวมแล้ว มีการใช้
งานอยู่ในระดับ น้อย สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะงานด้าน
สารสนเทศของแต่ละโรงเรียนไม่ได้เน้นหนัก หรือ ไม่ได้เน้น
ว่าเป็นเป้าหมายแรกทีส่ ำ�คัญทีจ่ ะต้องพัฒนาก่อน โดยแต่ละ
โรงเรียนมุง่ เน้นให้ความสำ�คัญงานด้านอืน่ ๆ เป็นเป้าหมายหลัก
ดังนัน้ การพัฒนางานด้านสารสนเทศภายในโรงเรียนจึงค่อน
ข้างจะเห็นไม่ชดั เจน จึงทำ�ให้มสี ภาพการใช้งานโดยภาพรวม
ของแต่ละโรงเรียนจัดอยู่ในระดับน้อย อย่างไรก็ตามหากมี
การเน้นว่าเป็นประเด็นหลัก และ มีการขับเคลื่อนให้เป็น
เป้าหมายแรก ก็จะทำ�ให้การพัฒนาส่วนต่างๆ ของโรงเรียนมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ เพราะการสือ่ สารถือเป็นเรือ่ งสำ�คัญ
ทีผ่ บู้ ริหารมีความจำ�เป็นทีจ่ ะต้องนำ�มาปรับใช้เพือ่ 1. สร้าง
ความเข้าใจเรือ่ งงาน และ 2. สร้างความสามัคคีให้เกิดขึน้ กับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน หากสองสิง่ นีเ้ กิดขึน้ ในหน่วยงาน
ก็จะทำ�ให้ระบบการทำ�งานมีความสมบูรณ์และคล่องตัวมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้น สารสนเทศสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับ
บุคลากรภายในหน่วยงาน หากสองสิง่ นีเ้ กิดขึน้ ในหน่วยงาน
ก็จะทำ�ให้ระบบการทำ�งานมีความสมบูรณ์และคล่องตัวมาก
ยิง่ ขึน้ ดังนัน้ สารสนเทศภายในหน่วยงานมีความจำ�เป็นอย่าง
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67

68 วม หา าร วิสทายรา วิลั จัย ยร าแช ลภั ะฎ พับุ รีฒรั นม ย์า
ยิ่งที่ผู้บริหารแต่ละโรงเรียนจะต้องนำ�มาปรับใช้และถือว่า
เป็นเรือ่ งเร่งด่วนในการทีจ่ ะตัง้ เป็นภารกิจแรกของหน่วยงาน
ไม่วา่ จะเป็น ด้านบริหารทัว่ ไป ด้านบริหารจัดการ ด้านบริการ
วิ ช าการ ด้ า นการเรี ย นการสอน และด้ า นการวางแผน
ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริลักษณ์ พันธุ์พินิจ (2542 : บทคัดย่อ)
ได้ทำ�การวิจยั เรือ่ ง ปัญหาการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ในโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสำ�นักงาน การประถมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการ
วิจัยพบว่า โดยภาพรวมและเป็นรายขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ
ขัน้ ตอนเก็บรวบรวมข้อมูล ขัน้ ตอนการตรวจสอบข้อมูล ขัน้
ตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลและขัน้ ตอนนำ�ไปใช้เป็นปัญหาระดับ
ปานกลางและเป็นปัญหาในระดับมากมีอยู่ 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นการประมวลผลข้อมูล ได้แก่การนำ�เอาคอมพิวเตอร์มา
ช่วยประมวลผลข้อมูลยังทำ�ไม่ได้เต็มทีแ่ ละขัน้ การจัดหน่วย
ข้อมูลหรือคลังข้อมูล ได้แก่ มาตรการนำ�อุปกรณ์เทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาช่วยในการจัดหน่วยข้อมูล และสอดคล้องเช่น
กันกับ สุนทร คำ�วงค์ ( 2543 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย
เรือ่ ง สภาพปัจจุบนั ปัญหาและความต้องการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
สังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
เขตการศึกษา 9 พบว่า ปัญหาและความต้องการเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา โดยมีลักษณะปัญหาออกเป็น
ด้านต่างๆ คือ ด้านอาคารสถานที่ที่เป็นปัญหา คือ อาคาร
เรียน ห้องเรียนที่มีสภาพชำ�รุดทรุดโทรม ไม่เหมาะกับการ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สำ�หรับความต้องการ คือ การสร้าง
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ต้องการห้องปฏิบัติการที่จำ�เป็นทาง
คอมพิวเตอร์และต้องการงบประมาณในการซ่อมแซมและ
ต่อเติมอาคารเรียน ด้านบุคลากร คือ ขาดบุคลากรที่สำ�เร็จ
การศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษาโดยตรง ความต้องการ
บุคลากรที่ทำ�หน้าที่รับผิดชอบดูแลสื่อเทคโนโลยีโดยตรง
และด้านงบประมาณ คือ ต้องการงบประมาณในการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณ์และซ่อมบำ�รุง
และข้อค้นพบลำ�ดับที่ 3 คือ แนวทางในออกแบบ
สารสนเทศภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตอำ�เภอ
เมืองบุรรี มั ย์เพือ่ ใช้เชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างโรงเรียนนัน้ จากการ
ศึกษาวิจยั พบว่า การออกแบบสารสนเทศภายในโรงเรียนเพือ่
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ให้เกิดการเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างโรงเรียนนัน้ คือ ในเบือ้ งต้น
คือ ข้อที่ 1 สารสนเทศที่จะใช้เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
โรงเรียนนัน้ ควรจะเป็น อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ ส่วนเทคโนโลยี
สารสนเทศอืน่ ๆ นัน้ เป็นช่องทางรอง แต่ชอ่ งทางหลักควรเป็น
อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะ ปัจจุบัน
อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์ ได้มีบทบาทสำ�คัญในการใช้เป็นช่อง
ทางการสือ่ สารข้อมูลต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพราะข่าวสารต่างๆ ทีม่ อี ยูท่ วั่ โลกสามารถรับรูไ้ ด้อย่าง
รวดเร็วโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และภายในเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตนั้นมีหลายช่องทาง มีหลายโปรแกรม และมี
หลายเว็บไซด์ที่จะใช้เพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็น Facebook หรือ line หรืออื่นๆ ดังนั้น ข้อค้นพบ
ที่จะใช้เชื่อมโยงข้อได้เป็นอย่างดีก็คือ อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์
ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ จึงควรที่จะมีออกแบบเน้นลักษณะที่มี
ประสิทธิภาพสูง โดยให้มโี ทนสีสด เย็นตา และใช้สเี หมาะสม
ต่อเนื้อหาข้อมูล และควรเน้นอักษรที่ชัด อ่านง่าย ส่วนเมนู
นัน้ ควรเป็นเมนูแบบผสมและจัดวางไว้ดา้ นซ้าย และให้ใช้ภาพ
เคลือ่ นไหวโดยให้ขนึ้ อยูก่ บั เนือ้ หาทีจ่ ะมานำ�เสนอ ส่วนจะมี
เสียงประกอบบนหน้าเว็บไซต์หรือไม่นนั้ ก็ให้ขนึ้ อยูก่ บั เนือ้ หา
เช่นกัน การใช้ภาพถ่ายประกอบบนหน้าเว็บไซต์กใ็ ห้ขนึ้ อยูก่ บั
เนื้อหา การใช้ภาพวีดิโอประกอบบนหน้าเว็บไซต์ก็ให้ขึ้นอยู่
กับเนือ้ หา การตัง้ วัตถุประสงค์ให้ชดั เจนลงไปหรือไม่วา่ จะใช้
เพือ่ วัตถุประสงค์อะไร รวมทัง้ ข้อมูลและรายงานทีต่ อ้ งการจะ
ใช้จากระบบฐานข้อมูลนี้ก็ให้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาเช่นกัน
และในการออกแบบเว็บไซต์นั้น ผู้ออกแบบควร
มีการกำ�หนดรายละเอียดต่างๆ เหล่านี้ลงไปด้วยคือ ขนาด
ของฟิลด์ (Size) รูปแบบของข้อมูลที่จะแสดง (Format)
รูปแบบการป้อนข้อมูล (Iinput Mask) ค่าโดยปริยาย
(Default Value) ขอบเขตของข้อมูล (Boundary) ฟิลด์
ที่เป็นเอกลักษณ์ (Unique) (ซํ้าไม่ได้) ฟิลด์ที่ต้องการจะ
เรียงลำ�ดับข้อมูล และเป็นฟิลด์ที่ต้องป้อนข้อมูลเสมอหรือ
ไม่ (Required )
ส่วนรูปแบบจอภาพในการสั่งงานนั้น หากเป็น
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะและโน๊ตบุ๊คให้ใช้หน้าจอ ที่มีการใช้
เม๊าส์ สาเหตุเพราะเป็นการใช้ทสี่ ะดวกและสามารถใช้ได้กบั
ทุกคน ส่วนหากคอมพิวเตอร์มขี นาดเล็กลงก็ให้ใช้แบบสัมผัส

ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

เพราะจะเหมาะสมกว่า โดยหัวข้อทีจ่ ะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์
นั้น เนื้อหาภายในโรงเรียน ควรมีดังนี้คือ 1. ส่วนประกอบ
แนะนำ�โรงเรียน 2. ประวัติ 3. วิสัยทัศน์ 4. คณะผู้บริหาร
5. กลยุทธ์ 6. เว็บบอร์ด 7. ปฏิทินกิจกรรม 8. ประกาศ/
ประชาสัมพันธ์ 9. ส่วนสารสนเทศ 10. เอกสารทางวิชาการ
11. การเผยแพร่ผลงาน 12. กลุม่ สาระการเรียนรู้ 13. ฝ่ายงาน
/กลุ่มงานต่างๆ 14. ภาพกิจกรรม 15. ภาพผู้บริหาร 16.
ข่าวสารต่างๆ 17. สถิติผู้เยี่ยมชม 18. ที่อยู่โรงเรียนให้
ชัดเจน และหัวข้อที่เป็นภายนอกโรงเรียน ควรมีดังนี้ คือ
1. แนะแนวมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ 2. ลิงค์สกู่ ระทรวงหรือหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 3. ข่าวสารประชาคมอาเซียน
4. ควรเขียนเว็บไซต์หลายภาษา 5. แนะนำ�เว็บไซด์ที่
น่าสนใจ 6. คลังความรู้ต่างๆ
ทางด้ า นช่ อ งทางที่ ส ามารถใช้ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
สารสนเทศเป็นอย่างดีนั้นใช้หลายๆ ช่องทาง ได้แก่ 1. การ
เปิด Facebook หรือ line หรือ โปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถ
ใช้เชื่อมต่อข้อมูลข่าวสารได้ดีและมีประสิทธิภาพ ประจำ�
โรงเรียน โดยให้มอี ยูบ่ นหน้าเว็บเพ็จ 2. การจัดทำ�เว็บไซต์เพือ่
ติดสือ่ สาร 3. การส่งข้อมูลทางจดหมาย และ 5. ทางโทรศัพท์

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. นอกเหนือจากเนื้อหาและรายละเอียดที่ระบุไว้
ในข้อค้นพบแล้ว ควรมีการสร้างเว็บไซต์ที่มีข้อมูลข่าวสารที่
ประกอบไปด้วย เนื้อหาวิชาการ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทุก
รายวิชา และควรมีการออกแบบเนื้อหาที่น่าอ่าน ไม่เยอะ
มากไป ไม่น้อยไป
2. เว็บไซต์นนั้ ควรตัง้ ทีมผูด้ แู ล โดยมีคณะกรรมการ
ผู้บริหารหลักเป็นผู้เชื่อมประสานงาน และควรตรวจสอบดู
บ่อยๆ ควรมีการศึกษาเว็บไซต์อื่นๆ ที่น่าสนใจและปรับปรุง
พัฒนาให้มีลักษณะที่อ่านง่าย สบายตา ดึงดูด และน่าสนใจ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง “การใช้เทคนิคบาร์
ลานซ์สกอร์คาร์ดเพื่อออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน”
2. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่อง “การใช้เทคนิคซิกซ์
ซิ ก ม่ า กั บ การพั ฒ นาโปรแกรมเครื อ ข่ า ยเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล
ระหว่างโรงเรียน
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