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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา  

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 2) ศึกษาระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

ฉะเชงิเทรา 3) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาและการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูข้อง

สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 4) ศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็น

องค์กรแห่งการเรยีนรูข้องสถานศกึษา สงักดัอาชวีศกึษาจงัหวดัฉะเชงิเทรา กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัคือ ผู้บรหิารและครผูู้สอน

ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 205 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ 

การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

 ผลการวจิยัพบว่า 1) การบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษาของสถานศกึษาสงักดัอาชวีศกึษาจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก 3) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาน

ศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ในระดับมากที่สุด อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4) การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ด้านกระบวนการเรียนรู้ และด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน  

ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร้อยละ 71.20 ที่ระดับนัยส�าคัญ

ทางสถิติ .01

ค�าส�าคัญ: การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา องค์กรแห่งการเรียนรู้

Abstract
 The purposes of this research were to study 1) the level of the management of information  

technology in education of the vocational college in Chachoengsao province, 2) the level of the learning 

organization, 3)/the relationship between the management of information technology in education and the 

learning organization, and 4) the management of information technology in education affecting on learning 

organization. The samples consisted of 205 administrators and teachers of the vocational college in  

Chachoengsao province in academic year 2014. The research instrument was a questionnaire. The statistics 

used for data analysis were frequency, percentage, means, standard deviation, the Pearson’s product  

moment correlation coefficient, and the stepwise multiple regression.

 The research findings were 1) the management of information technology in education of the  

vocational college in Chachoengsao Province as a whole and individual aspect were at a high level, 2) the 
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learning organization was at a high level, 3) the relationship between the management of information  

technology in education and the learning organization was positive at a high level with the statistically  

significant at .01 level, and 4) the management of information technology in education affecting on learning 

organization of learning resources, learning process, and public private and community collaboration  

affected the learning organization at 71.20 % with the statistically significance at .01 level.
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บทน�า

 ปัจจบุนักระแสการพฒันาทางด้านเศรษฐกจิและ

สังคมได้เปลี่ยนแปลงไปมาก นานาประเทศต่างมุ่งเน้น 

การพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิปัญญา

และการเรียนรู ้ แต่การท่ีจะพัฒนาประเทศไปสู ่สังคม 

ดังกล่าวได้ ต้องมีการน�าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและ

สารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถเข้าถึง 

องค์ความรู้ด้านต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น

เครื่องมือ เพื่อให้น�าไปสู่การผลิต การเข้าถึง การแพร่

กระจายความรู้ ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้

อย่างถูกต้องเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ 2550) ซึ่ง

เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลต่อ 

การพฒันาประเทศชาตใินทกุด้านและส่งผลให้บคุลากรและ

หน่วยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน ต่างกพ็ยายามใช้ประโยชน์

จากเทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่สร้างขดีความสามารถในการ

แข่งขันให้แก่ตนเองและหน่วยงานท้ังทางสังคมและ

เศรษฐกิจ จนท�าให้เกิดความแตกต่างระหว่างผู ้ที่ไม่ใช้

เทคโนโลยีกับผู ้ที่ ใช ้ เทคโนโลยีอย ่างชัดเจน (กัมพล  

โพธิ์ระดก 2553) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  

และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อ 

การศึกษา ระบุไว้ในมาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากร 

ทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มี

ความรู้ ความสามารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มาตรา 

66 เด็กไทยมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท�าได้เพื่อให้มี

ทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการ

แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการผลิต

และการพฒันาเทคโนโลยเีพือ่การศกึษา รวมทัง้การติดตาม 

ตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการ 

เรียนรู้ของคนไทย (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2554) ซึ่งเป็นการเน้นให้เห็นถึงความส�าคัญของเทคโนโลยี

ที่จะมีบทบาทต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการใช้

เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาของประเทศไทย 

 สถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการ

อาชวีศกึษา ซึง่เป็นองค์กรทางการศกึษาทีม่คีวามส�าคญัต่อ

การศึกษาของประเทศ ที่มีบทบาทส�าคัญในการช่วยให้

ประเทศชาตดิ�ารงอยูไ่ด้อย่างมัน่คงเจรญิก้าวหน้าอย่างยัง่ยนื

ถ้าได้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ศึกษาเพือ่เป็นการลดช่องว่างและลดความเหล่ือมล�า้โอกาส

ทางการศึกษาของนักศึกษา เพราะเป็นสถานศึกษาที่จัด 

การเรียนการสอนทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

อุดมศึกษาที่ เป ็นการสอนในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถ

ช่วยในการจัดเก็บฐานข้อมูลการศึกษา จัดให้มีการบริหาร

เครือข่าย และยังท�าให้สามารถวิเคราะห์ข ้อมูลเพื่อ

ประโยชน์ในการวางแผนการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 

และสถานศกึษาใช้ในการส่ือสารระหว่างบคุคลทัง้ในองค์กร

และนอกองค์กร อีกทั้งยังสามารถน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็น

บคุคลทีม่ปีระสิทธภิาพในการท�างานให้บรรลตุามเป้าหมาย

ขององค์กรทีต่ัง้ไว้ (ไพรชั ธชัยพงษ์ และพเิชษฐ์ ดรุงคเวโรจน์ 

2541) 

 องค์กรแห่งการเรียนรู ้  เป็นองค์กรที่ทุกคน  

ทุกระดับ พัฒนาขีดความสามารถในการสร้างผลงานที่ดีให้

กับองค์กรด้วยใจรักอย่างต่อเนื่อง องค์กรแห่งการเรียนรู้จึง

เป็นพืน้ฐานรองรบัการเปล่ียนแปลง (วรภัทร์  ภู่เจรญิ 2548) 

เป็นองค์กรรูปแบบใหม่ที่ใช้ทัศนะการมององค์กรแบบองค์

รวมคอื ปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ของการพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ในองค์กรทุกระดับทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และ

ระดบัองค์กรให้เกดิขึน้พร้อม ๆ  กนั และเป็นการพฒันาอย่าง

ยั่งยืนเพราะให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตการ

ท�างานของบุคคล และใช้ทุกส่ิงจากการท�างานเป็นฐาน 
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ความรูท้ีส่�าคญั ประกอบกบัการแสวงหาความรู ้การแบ่งปัน

ความรู ้ การสร้างองค์ความรู ้และการใช้ความรู ้ร่วมกัน 

อย่างต่อเนื่อง (อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง 2556)

 จากผลการรายงานแบบส�ารวจความพึงพอใจ 

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษาสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา (วิทยาลัยสารพัดช่าง

ฉะเชิงเทรา 2553) ผลปรากฏว่าสถานศึกษามีการประสาน

งานกับชุมชนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้มีส่วนร่วมใน 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับน้อย สถาน

ศึกษามีระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายทั่วถึงทุกพื้นที่ของสถาน

ศึกษาอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด ครูผู้สอนมีรูปแบบการเรียนรู้

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีหลากหลายอยู่ในระดับปาน

กลาง และผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครือ่ง

มือในการเรียนอยู่ในระดับน้อย

 จากการศึกษาความเป็นมาและความส�าคัญ 

ของปัญหาดังกล่าว ผู ้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาท่ีส่งผล 

ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้สถานศึกษาเป็น

องค์กรแห่งการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่จะน�าไปสูก่าร

พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 

 1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการศกึษาของสถานศกึษา สงักัดอาชีวศกึษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 2. เพื่อศึกษาระดับการเป็นองค์กรแห่งการเรียน

รู้ของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา

 4. เพื่อศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพือ่การศกึษาทีส่่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูข้อง

สถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา

วิธีด�าเนินการวิจัย

 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครู

ผู้สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2557 จ�านวน 7 แห่ง จ�านวน  

438 คน เป็นผู้บริหาร 35 คน และครูผู้สอน 403 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารและครูผู้สอนใน

สถานศกึษาอาชวีศกึษา สงักดัอาชวีศกึษาจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ปีการศึกษา 2557 ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง 

ของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan 1970)  

ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 205 คน เป็นผู้บริหาร 16 คน และ

ครูผู้สอน 189 คน ใช้การสุ่มอย่างง่ายโดยการเทียบบัญญัติ

ไตรยางค์

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้เป็นแบบสอบถาม

เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่

ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจ�านวน 1 ฉบับ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัสถานภาพส่วนตวั

ของผู ้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม 

แบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ�านวน 3 ข้อ 

ประกอบด้วยค�าถามเกี่ยวกับ เพศ สถานศึกษาที่สังกัด และ

ต�าแหน่ง

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาตามมาตรฐาน

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษาส�าหรบั

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 6 ด้าน 

(กระทรวงศึกษาธิการ 2550) ซึ่งประกอบด้วย  1) ด้านการ

บรหิารจดัการภายในสถานศกึษา 2) ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

3) ด้านการเรียนการสอน 4) ด้านกระบวนการเรียนรู ้  

5) ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ 6) ด้านความร่วมมือภาครัฐ 

เอกชนและชุมชน ลักษณะแบบสอบถามเป ็นแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของบุญชม  

ศรีสะอาด และบุญส่ง นิลแก้ว (2545)

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเป็นองค์กร

แห่งการเรยีนรูข้องสถานศกึษาตามแนวคดิของมาร์ควอดท์ 

(Marquardt 2011)  ซึ่ง ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) พลวัต

แห่งการเรียนรู้ 2) การปรับเปลี่ยนองค์กร 3) การเพิ่ม

บทบาทให้กับบุคลากร 4) การจัดการความรู ้  และ  

5) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
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 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดย

เสนอผูเ้ชีย่วชาญทางด้านการศกึษาจ�านวน 5 ท่าน พจิารณา

ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง และตรวจสอบความเที่ยงตรง

เชงิเนือ้หาและหาความสอดคล้องของแบบสอบถาม ค�านวณ

หาค่าดชันคีวามสอดคล้อง (IOC: Index of Item Objective 

Congruence) คัดเลือกข้อค�าถามท่ีมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5  

ขึ้นไป น�าแบบสอบถามน�าไปทดลองใช้ (Try Out)  

กับผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอน วิทยาลัยเทคนิค

ฉะเชิงเทรา ที่ ไม ่ ใช ่กลุ ่มตัวอย ่างในการวิจัยครั้ งนี้  

จ�านวน 30 ฉบับ เพื่อน�าข ้อมูลมาวิ เคราะห ์หาค ่า 

ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 

(Alpha-coefficient) ของครอนบาค (Cronbach 1990) 

ได้ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามของการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการศกึษาของสถานศกึษา สงักัดอาชีวศกึษา

จังหวัดฉะเชิงเทราเท่ากับ 0.97 และค่าความเชื่อมั่น

แบบสอบถามขององค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราเท่ากับ 0.96

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 ผูว้จิยัขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยั

ราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อขอความร่วมมือจากผู้อ�านวยการ

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการขออนุญาตให ้

ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอนในสถานศึกษาเป็น 

กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม จ�านวน 205 ชุด ผู้วิจัย 

น�าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจาก

วิทยาลัยที่ เป ็นกลุ ่มตัวอย ่างและบางส ่วนได ้ส ่ งให ้ 

กลุ่มตัวอย่างทางไปรษณีย์ จ�านวน 205 ชุด ได้รับคืน  

205 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 น�าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ 

ท�าการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์และน�าไปวิเคราะห์

ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

5 
 

การวิเคราะหข์้อมูล 
 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ

สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับ 
1. ด้านการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา 
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3. ด้านการเรยีนการสอน 
4. ด้านกระบวนการเรียนรู้  
5. ด้านทรัพยากรการเรยีนรู้  
6. ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

4.02 
4.53 
4.25 
3.94 
3.83 
3.79 

0.65 
0.37 
0.52 
0.64 
0.79 
0.83 

มาก 
มากทีสุ่ด 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3 
1 
2 
4 
5 
6 

เฉลี่ยรวม 4.06 0.54 มาก  
 

จากตารางที่ 1 พบว่า การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อการศึกษาของสถานศึกษาสั งกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.53) 

ส่วนด้านอ่ืนอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ( X = 4.25) ด้าน
การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ( X = 4.02) ด้าน
กระบวนการเรียนรู้ ( X = 3.94) และด้านความร่วมมือ
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ( X =3.79) ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายด้าน 

 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับ 
1. พลวัตแห่งการเรียนรู ้ 4.09 0.62 มาก 4 
2. การปรับเปลี่ยนองค์กร 4.12 0.60 มาก 3 
3. การเพิ่มบทบาทให้กับบุคลากร 4.22 0.57 มาก 2 

4. การจัดการความรู ้ 4.26 0.51 มาก 1 
5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี 3.73 0.60 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.08 0.50 มาก  
 

 จากตารางที่ 2 พบว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.08) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย ได้แก่ การจัดการความรู้ ( X = 4.26) การเพิ่ม
บทบาทให้กับบุคลากร  ( X =/4.22) การปรับเปลี่ยน
องค์กร ( X = 4.12) พลวัตแห่งการเรียนรู้ ( X = 4.09) 
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ( X =3.73) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ     

สถานศกึษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่การศกึษาของสถานศกึษาสงักดัอาชีวศกึษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู ่ในระดับมาก  

(  = 4.06) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านโครงสร้าง

พื้นฐานอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.53) ส่วนด้านอื่นอยู่ใน

ระดับมาก โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ได้แก่  

ด้านการเรียนการสอน (  = 4.25) ด้านการบริหารจัดการ

ภายในสถานศึกษา (  = 4.02) ด้านกระบวนการเรียนรู้  

(  = 3.94) และด้านความร่วมมอืภาครฐั เอกชน และชมุชน 

(  = 3.79) ตามล�าดับ
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ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และอันดับ การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายด้าน
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การวิเคราะหข์้อมูล 
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อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวมและรายด้าน 

 

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. ระดับ อันดับ 
1. พลวัตแห่งการเรียนรู ้ 4.09 0.62 มาก 4 
2. การปรับเปลี่ยนองค์กร 4.12 0.60 มาก 3 
3. การเพิ่มบทบาทให้กับบุคลากร 4.22 0.57 มาก 2 

4. การจัดการความรู ้ 4.26 0.51 มาก 1 
5. การประยุกต์ใช้เทคโนโลย ี 3.73 0.60 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.08 0.50 มาก  
 

 จากตารางที่ 2 พบว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้
ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ( X = 4.08) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหา

น้อย ได้แก่ การจัดการความรู้ ( X = 4.26) การเพิ่ม
บทบาทให้กับบุคลากร  ( X =/4.22) การปรับเปลี่ยน
องค์กร ( X = 4.12) พลวัตแห่งการเรียนรู้ ( X = 4.09) 
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ( X =3.73) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ     

สถานศกึษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

 จากตารางที่ 2 พบว่าองค์กรแห่งการเรียนรู ้

ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (  = 4.08) เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

ได้แก่ การจัดการความรู้ (  = 4.26) การเพิ่มบทบาทให้กับ

บุคลากร  (  =/4.22) การปรับเปลี่ยนองค์กร (  = 4.12) 

พลวัตแห่งการเรียนรู้ (  = 4.09) และการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยี (  =3.73) ตามล�าดับ

ตารางที่ 3  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ สถาน

ศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 6 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X 
X1   1.000       
X2 .645**   1.000      
X3 .677** .561**   1.000     
X4 .753** .662** .735**   1.000    
X5 .733** .508** .661** .777**   1.000   
X6 .700** .404** .576** .662** .814**   1.000  
Y .712** .513** .612** .759** .806** .743** .832** 

   

                **p<.01 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ ร ะ ดั บ  . 0 1  โ ด ยมี ค่ า สั มป ระ สิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์ 
( rxy)/เท่ากับ .832 ซึ่ งมีความสัมพันธ์ ไปในทิศทาง
เดียวกัน และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกัน การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์

ระดับมากที่สุดกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา (rx5y = .806) ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์
ระดับมากได้แก่ ด้านกระบวนการเรียนรู้มีความสัมพันธ์
กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสูงสุด (rx4y = 
.759) รองลงมาได้แก่ ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน 
และชุมชน (rx6y = .743) ด้านการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา (rx1y = .712) และด้านการเรียนการสอน 
(rx3y = .612) ตามล าดับ ส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(rx2y = .513) มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

 
ตารางที่ 4  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรที่ใช้พยากรณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ 
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
b S.E.b.  t p 

a 1.682 .119 -  14.143 .000 
ด้านทรัพยากรการเรียนรู ้(X5) .235 .049 .372   4.772** .000 
ด้านกระบวนการเรียนรู ้(X4) .250 .047 .319   5.296** .000 
ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน (X6) .137 .039 .229   3.499** .001 

R = .844, R2 = .712, adjust R2 = .708, S.E.b. = .26971, F = 12.243** 
 

       **p<.01 
  

จากตารางที่  4  พบว่าตั วแปรที่ สามารถ
พยากรณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา มี 3 ตัวแปร คือ 
ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ (X5) ด้านกระบวนการเรียนรู้ 

(X4) และด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
(X6) ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 นี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อย
ละ 71.20 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 แสดงว่าตัว
แปรทั้ ง  3 ด้ านมีประสิทธิภาพในการท านายได้

 **p<.01

 จากตารางท่ี 3 พบว่า การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่การศกึษาโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัการเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy) เท่ากับ .832 ซ่ึงมี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธ์ 

ทางบวกในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านทรัพยากรการเรียนรู ้  

มีความสัมพันธ์ระดับมากที่สุดกับการเป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ของสถานศึกษา (rx5y = .806) ส่วนด้านท่ีมี 
ความสัมพันธ์ระดับมากได้แก่ ด้านกระบวนการเรียนรู้มี
ความสัมพันธ์กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สูงสุด (rx4y = .759) รองลงมาได้แก่ ด้านความร่วมมือ 
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน (rx6y = .743) ด้านการบริหาร
จดัการภายในสถานศกึษา (rx1y = .712) และด้านการเรยีน
การสอน (rx3y = .612) ตามล�าดับ ส่วนด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน (rx2y = .513) มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับ
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
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ตารางที ่4  การวเิคราะห์ถดถอยพหคุณูของตวัแปรทีใ่ช้พยากรณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูข้องสถานศกึษา สงักดัอาชวีศกึษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา

6 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 X 
X1   1.000       
X2 .645**   1.000      
X3 .677** .561**   1.000     
X4 .753** .662** .735**   1.000    
X5 .733** .508** .661** .777**   1.000   
X6 .700** .404** .576** .662** .814**   1.000  
Y .712** .513** .612** .759** .806** .743** .832** 

   

                **p<.01 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ของสถานศึกษาสังกัด
อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ ร ะ ดั บ  . 0 1  โ ด ยมี ค่ า สั มป ระ สิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์ 
( rxy)/เท่ากับ .832 ซึ่ งมีความสัมพันธ์ ไปในทิศทาง
เดียวกัน และมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกัน การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์

ระดับมากที่สุดกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา (rx5y = .806) ส่วนด้านที่มีความสัมพันธ์
ระดับมากได้แก่ ด้านกระบวนการเรียนรู้มีความสัมพันธ์
กับองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสูงสุด (rx4y = 
.759) รองลงมาได้แก่ ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน 
และชุมชน (rx6y = .743) ด้านการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา (rx1y = .712) และด้านการเรียนการสอน 
(rx3y = .612) ตามล าดับ ส่วนด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
(rx2y = .513) มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางกับการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

 
ตารางที่ 4  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของตัวแปรที่ใช้พยากรณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

ตัวแปรที่ใช้พยากรณ์ 
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
b S.E.b.  t p 

a 1.682 .119 -  14.143 .000 
ด้านทรัพยากรการเรียนรู ้(X5) .235 .049 .372   4.772** .000 
ด้านกระบวนการเรียนรู ้(X4) .250 .047 .319   5.296** .000 
ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน (X6) .137 .039 .229   3.499** .001 

R = .844, R2 = .712, adjust R2 = .708, S.E.b. = .26971, F = 12.243** 
 

       **p<.01 
  

จากตารางที่  4  พบว่าตั วแปรที่ สามารถ
พยากรณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา มี 3 ตัวแปร คือ 
ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ (X5) ด้านกระบวนการเรียนรู้ 

(X4) และด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
(X6) ซึ่งตัวแปรทั้ง 3 นี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อย
ละ 71.20 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 แสดงว่าตัว
แปรทั้ ง  3 ด้ านมีประสิทธิภาพในการท านายได้

       **p<.01

 จากตารางที่ 4 พบว่าตัวแปรที่สามารถพยากรณ์

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ของสถานศึกษาสังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา มี 3 ตัวแปร คือ ด้าน

ทรพัยากรการเรยีนรู ้(X
5
) ด้านกระบวนการเรยีนรู ้(X

4
) และ

ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน (X
6
) ซึ่งตัวแปร

ทั้ง 3 นี้ สามารถร่วมกันพยากรณ์ได้ร้อยละ 71.20 ที่ระดับ

นัยส�าคัญทางสถิติ .01 แสดงว่าตัวแปรท้ัง 3 ด้านมี

ประสิทธิภาพในการท�านายได้

สรุปผลการวิจัย

 ผูต้อบแบบสอบถามเป็น เพศชายจ�านวน 103 คน 

คดิเป็นร้อยละ 50.24 และเพศหญงิจ�านวน 102 คน คดิเป็น

ร้อยละ 49.76 สถานศึกษาวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 

มากที่สุด คือจ�านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 29.27  

รองลงมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จ�านวน 45 คน 

คดิเป็นร้อยละ 21.95 วทิยาลยัเทคนคิจฬุาภรณ์ (ลาดขวาง) 

จ�านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 15.61 วิทยาลัยการอาชีพ

พนมสารคาม จ�านวน 23 คน คดิเป็นร้อยละ 11.22 วทิยาลัย

เกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา จ�านวน 16 คน คิดเป็น

ร้อยละ 7.80 วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง จ�านวน 15 คน 

คิดเป็นร้อยละ 7.32 และวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา 

จ�านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 6.83 ตามล�าดับ ต�าแหน่ง 

ครูผู้สอนมากที่สุด จ�านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 92.20 

รองลงมาคือรองผู้อ�านวยการ จ�านวน 13 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 6.34 และผู้อ�านวยการ จ�านวน 3 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 1.46 ตามล�าดับ

 1. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

ศึกษาของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  

มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 2. การเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูข้องสถานศกึษา

สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่

ในระดับมาก  

 3. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

ศึกษาและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา

สงักดัอาชวีศกึษาจงัหวดัฉะเชงิเทรา มคีวามสมัพนัธ์ทางบวก

ในระดับมากที่สุด ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .01 โดยมี 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .832

 4. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

ศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาน

ศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าตัวแปรท่ี

สามารถพยากรณ์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถาน

ศกึษาสงักดัอาชวีศกึษาจงัหวดัฉะเชงิเทรา ม ี3 ตวัแปร ได้แก่ 

ด้านทรพัยากรการเรยีนรู ้ด้านกระบวนการเรยีนรู ้และด้าน

ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน โดยตัวแปรทั้ง 3 นี้ 

สามารถร่วมกนัพยากรณ์ได้ร้อยละ 71.20 ทีร่ะดบันยัส�าคญั

ทางสถิติ .01 

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่การศกึษาทีส่่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการ

เรยีนรูข้องสถานศกึษา สงักดัอาชวีศกึษาจงัหวดัฉะเชงิเทรา 

มีประเด็นที่น่าสนใจน�ามาอภิปรายดังนี้
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 1. จากการศึ กษาการบริหาร เทคโน โลยี

สารสนเทศเพือ่การศกึษาของสถานศกึษาสงักดัอาชีวศกึษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่

ในระดับมาก ซ่ึงผลการศึกษาน้ีสอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ (พรวิทย์ เพชรสลับแก้ว 2552) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง  

สัมฤทธิผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัด 

การเรียนการสอนตามโครงการโรงเรียนในฝันของสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัยพบว่า  

ระดับสัมฤทธิผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 

การจดัการเรียนการสอนตามโครงการในฝันของสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานในจังหวัดนราธิวาสทุกด้านในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  (วรรณธิดา  

ซื่อจริง 2555) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและ 

แนวโน้มการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศโดยผ่านระบบเครือ

ข่ายมาใช้ในสถานศกึษา สงักดัส�านกังานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษาขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า สภาพการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก

 2. จากการศกึษาองค์กรแห่งการเรยีนรูข้องสถาน

ศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าโดยรวม

และรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ

งานวจิยัของ (รสูนาน ียาโม 2556) ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง ปัจจยั

การบรหิารทีส่่งผลต่อสภาพการเป็นองค์การแห่งการเรยีนรู้

ของสถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัย

พบว่า สถานศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสภาพ

การเป็นองค์การแห่งการเรยีนรูโ้ดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ปิยะ ละมูลมอญ 2556)  

ได้ท�าการวิจัยเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งผลต่อการเป็น

องค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 

เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาปทมุธาน ีเขต 1 ผลการวจิยั

พบว่า วัฒนธรรมองค์กรและการเป็นองค์การแห่งการเรียน

รู้ของสถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                

 3. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษากับการเป็น

องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา

จงัหวดัฉะเชงิเทรา พบว่า การบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อการศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการเป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

ฉะเชิงเทรามีความสัมพันธ์ในระดับมากที่สุด ซึ่งผลการวิจัย

สอดคล้องกับงานวิจัยของ (วศิณี สืบสุทธา 2554) ได้ท�า 

การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือ่การศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ของสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาประจวบคีรีขันธ ์ เขต 1 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า  

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามีความ

สัมพนัธ์ทางบวกกบัการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูข้องสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยภาพรวมอยู ่ในระดับต�่า 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ (วรุณี ดวงจ�าปา 2554) ได้ท�า 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผล 

ต ่อการจัดการความรู ้ ในสถานศึกษาเอกชนจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการบริหารแบบมี 

ส่วนร่วมในสถานศึกษาเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยรวม

อยู ่ในระดับมาก ซ่ึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษากับการเป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู ้ของสถานศึกษาน้ัน ดังพระราชบัญญัติ 

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อ 

การศึกษา มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธ์ิได้รับการพัฒนาขีด 

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาส

แรกที่ท�าได้ เพื่อให้มีความรู ้และทักษะเพียงพอที่จะใช้

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

ได้อย่างต่อเนือ่งตลอดชวีติ และมาตรา 67 ก�าหนดให้รฐัต้อง

ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนา

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ ้มค่าและ

เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย (ส�านักงาน

เลขาธกิารสภาการศกึษา 2554) แสดงให้เหน็ว่าการบรหิาร

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามีความสัมพันธ์กับการ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา

 4. จากการศึ กษาการบริหาร เทคโน โลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษาที่ส ่งผลต่อการเป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา พบว่าตวัแปรทีส่ามารถพยากรณ์การเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา มี 3 ตัวแปร ได้แก่ ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ 

ด้านกระบวนการเรียนรู ้ และด้านความร่วมมือภาครัฐ 

เอกชน และชุมชน โดยตัวแปรทั้ง 3 น้ี สามารถร่วมกัน

พยากรณ์ได้ร้อยละ 71.20 ที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ .01 

ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

(สุรีรัตน์ คล้ายสถาพร 2554) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ 

ส่งผลต่อคุณลักษณะความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย 
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ด้านผู ้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยด้านบรรยากาศ

องค์การ และปัจจัยด้านคุณลักษณะเพื่อพัฒนาองค์กร 

แห่งการเรียนรู ้ โดยภาพรวมทั้งหมดอยู ่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับ (ไพรัช ธัชยพงษ์ และพิเชษฐ์ ดุรงคเวโรจน์ 

2541) กล่าวว่า สถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ

การอาชวีศกึษา ซึง่เป็นองค์กรทางการศกึษาทีม่คีวามส�าคัญ

ต่อการศึกษาของประเทศ ที่มีบทบาทส�าคัญในการช่วยให้

ประเทศชาตดิ�ารงอยูไ่ด้อย่างมัน่คงเจรญิก้าวหน้าอย่างยัง่ยนื

ถ้าได้น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ

ศกึษาเพือ่เป็นการลดช่องว่างและลดความเหลือ่มล�า้โอกาส

ทางการศกึษาของนกัศกึษา เพราะเป็นสถานศกึษาทีจ่ดัการ

เรียนการสอนทั้ งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

อุดมศึกษาที่ เป ็นการสอนในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้องกับ

เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ ซึ่งในส่วนของสถานศึกษาใน

สังกัดของส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาน้ัน  

จากผลการประเมินของส�านักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา พบว่าด้านการบริหารจัดการ

และการบริหารงานทั่วไปสถานศึกษาสังกัดในสังกัด

ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายังไม่เป็นแหล่ง

บริการทางวิชาการ และมีการใช้ฐานข้อมูลและระบบ

เทคโนโลยีในการบริหารและจัดการของสถานศึกษาถือว่า

ยังมีน้อย และสิ่งท่ีต้องปรับปรุงคือการใช้ระบบบริหาร 

แบบใหม่โดยการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและ

พัฒนาการเรียนการสอน (ส�านักงานรับรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา 2552; อ ้างถึงใน  

พฒศ์ศิวพิศ โนรี 2556)

ข้อเสนอแนะ

 จากผลการวจิยัการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

ของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา  

ผู้บริหารสถานศึกษาควรพิจารณาในเรื่องต่อไปนี้

 1. ประสานงานกับชุมชนท้ังภาครัฐและภาค

เอกชนรวมถึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้มีส ่วนร ่วมใน 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในสถาน

ศกึษา และควรมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกบัชมุชนโดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาเป็นเครื่องมือ น�ามาใช้

ในการวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2. สนบัสนนุการเรยีนรูแ้บบทนัเวลา ซึง่เป็นระบบ

ที่บูรณาการระบบการเรียนรู ้ โดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  

การสอนและการปฏิบัติงานจริงรวมเข ้าไว ้ด ้วยกัน  

ควรสนับสนุนบุคลากรของสถานศึกษาให้สามารถเข้าถึง

ทางด่วนข้อมูลได้โดยผ่านเครือข่ายต่างๆ ได้หลากหลาย 

ช ่องทาง และสถานศึกษาควรใช ้ ระบบสนับสนุน 

การปฏิบัติงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยให้บุคลากร 

เรียนรู้และปฏิบัติงานได้ดีขึ้น 

 3. ให้ความส�าคัญโดยมุ ่งเน้นเรื่องการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านความร่วมมือ 

ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ และ

ด้านกระบวนการเรยีนรู ้เพือ่น�าพาสถานศกึษาไปสูเ่ป้าหมาย

ที่วางไว้

 4. ให้ความส�าคัญด้านการบริหารจัดการภายใน

สถานศึกษา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการเรียน 

การสอน เพื่อน�าพาสถานศึกษาไปสู ่ความส�าเร็จและ

ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาป ัจจัยที่ส ่ งผลต ่อการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

 2.  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา

กิตติกรรมประกาศ

 งานวิจัยนี้ส�าเร็จได้ด ้วยดีเพราะได้รับความ 

ช่วยเหลือและความเมตตากรณุายิง่จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.กัญภร เอี่ยมพญา อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดร.นิวัตต์  

น้อยมณี อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม และคณาจารย์ผู้สอนสาขา

การบริหารการศึกษาทุกท่าน ที่กรุณาให้ค�าปรึกษา แนะน�า 

ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทกุขัน้ตอน ท�าให้งาน

วิจัยนี้มีความสมบูรณ ์ยิ่ งขึ้น ผู ้ วิจัยขอขอบพระคุณ 

เป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้
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