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บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโลก มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจ      
และสังคมฐานความรู้ (Knowledge-Based Economy/Society : KBE/KBS) โดยอาศัยช่องทางใน    
การผลิต การจัดเก็บ การแพร่กระจาย และการเข้าถึง “ความรู้” เป็นปัจจัยหลักของการพัฒนา
ประเทศ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) เป็นการ
วางแผนเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  สังคมโลกมีความ
เชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้น  เป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง        
อย่างรวดเร็ว และจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก 
เป็นเหตุให้ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้าน  เ พ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย แต่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดหลายด้าน อาทิ คุณภาพ    
คนไทยยังต่ า แรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเรื่ององค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขาดคุณภาพ
และมีความเหลื่อมล้ าสูง ที่เป็นอุปสรรคต่อการยกระดับศักยภาพการพัฒนา โครงสร้างประชากรเข้าสู่
สังคมสูงวัย ตั้งแต่ปี 2558 จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลง และโครงสร้างประชากรจะเข้าสู่สังคม 
สู งวั ยอย่ างสมบูรณ์ภายในสิ้ นแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12 ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นทั้งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจ     
และผลกระทบร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตประชาชน ในขณะที่การบริหารจัดการภาครัฐยังด้อย
ประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใส และมีปัญหาคอร์รัปชันเป็นวงกว้าง (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559, หน้า 1) 

ท่ามกลางปัญหาการพัฒนาประเทศดังกล่าว การพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศ    
ที่พัฒนาแล้ว ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในระยะยาวได้นั้น ต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน         
เชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ได้แก่ การเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งต้องด าเนินการควบคู่กับการเร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงานกลุ่มที่ก าลัง
จะเข้าสู่ตลาดแรงงานและกลุ่มที่อยู่ในตลาดแรงงานในปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับสาขาการผลิตและ
บริการและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี รวมถึงการพัฒนาคนในภาพรวมให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุก
ช่วงวัยที่สามารถบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภาพแวดล้อมการด าเนินชีวิตได้อย่างดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทุนมนุษย์จากการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การพัฒนา
ทักษะ และยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งต้องส่งเสริมบทบาท
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สถาบันทางสังคมในการสร้างคนดี มีวินัย มีค่านิยมที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559, หน้า 1) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในมาตรา 
63-69 ได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการจัดการด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยก าหนด
ขอบเขตการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร การวิจัย การจัดตั้งกองทุนและหน่วยงานกลาง
เพ่ือวางนโยบายและบริหารงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545, หน้า 37-38) 

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการทีม่ีบทบาทภารกิจในการพัฒนาคนและสังคม เพ่ือเป็นบุคคล
และสังคมแห่งการเรียนรู้โดยตรง ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นของการมีส่วนร่วมในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) มาใช้ประโยชน์
ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ให้กับประชากรของชาติ เพ่ือการเข้าถึงความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและท่ัวถึง ด้วยการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 
พ.ศ. 2557-2559 เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางและแนวทางการด าเนินการที่ชัดเจน ในการพัฒนาประเทศ
ไปสู่เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกลไกส าคัญกลไก
หนึ่ง โดยก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้เงื่อนไขที่เป็นจุดแข็งจุดอ่อน โอกาส  และภัย
คุกคามไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หน้า 2-3) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

เป้าประสงค์: ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เป้าประสงค์ :  มีสื่ อเนื้อหาสาระการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรียน           

อย่างเหมาะสมตามหลักสูตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือขยาย

โอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ : มีการจัดสรรคลื่นความถี่และโครงสร้างพ้ืนฐานในการส่งวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์และระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สามารถให้บริการการศึกษา
ไดอ้ย่างทั่วถึงและมีเครื่องมืออุปกรณท์ี่เพียงพอ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการบริการ 
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เป้าประสงค์  : มีคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและการบริการ    
ด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา 
เป้าประสงค์ : มีผลงานการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 โดยมีเป้าหมายเพ่ือที่จะยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึง   
แหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการ เครื่องมือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน มีความทันสมัย สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก หรือที่เรียกว่า 
“Ubiquitous Learning” ตลอดจนถึงการสร้างห้องเรียนแห่งอนาคต (Future Class Room) เพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการศึกษาใน 3 มิติ ไดแ้ก่ 

1. การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ (Enabling) คือการเพิ่มศักยภาพการศึกษาค้นคว้าและการเข้าถึง 
แหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์ (Online) 

2. การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Engaging) คือ การเพ่ิมประสบการณ์การเรียนรู้โดยไม่ขาด  
ความต่อเนื่องด้วยการใช้อุปกรณส์่วนตัวที่ทันสมัย (BYOD : Bring Your Own Device) 

3. ความหลากหลายของการเรียนรู้ (Empowering) คือ การเพ่ิมความสามารถ และอิสระ   
ในการเลือกวิธีการและสื่อการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบในห้องเรียนแห่งอนาคต (Future Class 
Room) 

เพ่ือเป็นการสอดรับกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดแผนแม่บทในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา       
ที่ตอบสนองแผนระดับชาติและระดับกระทรวง โดยก าหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมาย 4 ด้าน คือ 
ยุทธศาสตร์ที่หนึ่ง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ยุทธศาสตร์ที่สอง พัฒนาและสรรหา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุทธศาสตร์ที่สาม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ และยุทธศาสตร์ที่สี่  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการ โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่สี่  การประยุกต์ใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการนั้น ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
และการสื่อสาร  (ICT Operating Center) ทุกระดับ ให้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานภายนอกและภายใน รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้บริการทางการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของรัฐบาล (E-Government) และด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (E-
Education) โดยมีเป้าหมายดังนี้ (ศูนย์ปฏิบัติการส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2548) 

1. มีระบบฐานข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและสอดรับกับ 
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ทุกระดับ  
2. หน่วยงานทุกระดับมีคลังข้อมูล (data warehouse) เพ่ือการตัดสินใจ  
3. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยผ่านระบบเครือข่าย  
4. มีศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับส านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. มีระบบเครือข่ายภายในองค์กร (intranet) เพ่ือใช้ในการบริหารงาน  
6. หน่วยงานทุกระดับม ีsoftware ที่ถูกกฎหมายส าหรับการบริหารจัดการและพัฒนา 

ระบบ 
7. มีโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการบริหารงานด้านบุคลากร ด้านบริหารทั่วไป ด้านงบประมาณ  

ด้านวิชาการ ด้านติดตามประเมินผล ด้านบริหารกิจการนักเรียน ในทุกระดับ  
8. มีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (geographic information system: GIS)  
9. มีเว็บไซต์เพ่ือการประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน  

 

จังหวัดกาญจนบุรี  แบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาออกเป็น 4 เขต (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2551, หน้า 18) คือ เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประกอบด้วย
ท้องที่อ าเภอเมืองกาญจนบุรี อ าเภอท่าม่วง อ าเภอด่านมะขามเตี้ย และอ าเภอศรีสวัสดิ์ เขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ประกอบด้วยท้องที่อ าเภอพนมทวน อ าเภอท่ามะกา และ
อ าเภอห้วยกระเจา เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ประกอบด้วยท้องที่อ าเภอ 
ทองผาภูมิ อ าเภอไทรโยค และอ าเภอสังขละบุรี เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
ประกอบด้วยท้องที่อ าเภอบ่อพลอย อ าเภอเลาขวัญ และอ าเภอหนองปรือ มีการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างหลากหลาย เช่น ใช้ในการบริหารจัดการการศึกษา ใช้ในการจัดระบบ
การเรียนการสอน การผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การจัดการศึกษาทางไกล การสร้างเครือข่าย
การศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์ในห้องสมุดและห้องปฏิบัติการวิชาต่าง ๆ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
การใช้งานประเภทสื่อประสม (multimedia) นอกจากนี้ยังมีการประยุกต์ใช้เครือข่ายภายในองค์กร
และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยมีศูนย์บริการข่าวสารข้อมูลในเครื่องให้บริการ (server) ทั้งข้อมูลที่เป็น
ข้อความเสียง ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ ผ่านเบราว์เซอร์ (browser) และยังมีศูนย์กลาง   
การติดต่อสื่อสารด้านข้อมูลมาใช้ทางการศึกษา ได้แก่ การจัดการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนา
บทเรียนออนไลน์ การประชาสัมพันธ์สถานศึกษาผ่านทางอินเทอร์เน็ต การใช้ระบบการประชุม
ทางไกลด้วยภาพ การใช้ระบบวิดีโอตามประสงค์ การใช้ฐานข้อมูลทางด้านบุคลากร งานกิจการ
นักเรียน งานธุรการ งานการเงิน งานวิชาการ งานสัมพันธ์ชุมชน ใช้ระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร ระบบส านักงานอัตโนมัติ การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอนระบบ 
E-learning การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในศูนย์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นหนังสือ
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ในห้องสมุดผ่านคอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้ในงานวัดและประเมินผลการเรียน เป็นต้น แต่เนื่องจาก
กระบวนการพัฒนาการศึกษามีความ เชื่อมโยงไปถึงความพร้อมในด้านโครงสร้าง พ้ืนฐาน             
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประการหนึ่ง สภาพแวดล้อมทางด้านชุมชน บุคลากร 
รวมทั้งจ านวนผู้เรียน และศักยภาพส่วนบุคคลอีกประการหนึ่ง ท าให้การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการบริหารจัดการการศึกษาในด้านการบริหารและการจัดการองค์ความรู้ไม่ได้ถูก
น ามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ด้วยข้อจ ากัดต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้เกิดปัญหาเรื่องผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) มาโดยตลอด 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2560 มีจ านวน
สถานศึกษาในสังกัด 142 แห่ง และการจัดการศึกษาโดยครอบครัวจ านวน 1 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 10 
มิถุนายน 2560) แบ่งเป็น อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จ านวน 54 แห่ง อ าเภอท่าม่วง จ านวน 43 แห่ง 
อ าเภอด่านมะขามเตี้ย จ านวน 26 แห่ง และอ าเภอศรีสวัสดิ์ จ านวน 19 แห่ง (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1, 2560, หน้า 2)  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ที่ เชื่อมโยง         
และสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพ้ืนฐาน ไว้ดังนี้ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1, 2560, หน้า 12) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาคร ู
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การทดสอบ การประเมิน ประกันคุณภาพ และพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตพัฒนาก าลังคนและงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ    

การพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT เพ่ือการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 
โดยในยุทธศาสตร์ที่ 5 ICT เพื่อการศึกษา ตามรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560 ผลการพัฒนาจ าแนกไว้ดังนี้ (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 
1, หน้า 30) 

1. พัฒนาการจัดการศึกษาทางไกล โดยครูสามารถพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนผ่าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนไดห้ลากหลายรูปแบบ และสถานศึกษา
ส่วนใหญ่มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา ด้วยการที่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัด ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์กลาง   
การให้บริการ เผยแพร่ข่าวสารให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน และหน่วยงานและสถานศึกษา   
มีข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท่ีถูกต้อง เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
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ทางด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ท (O-NET) เมื่อเปรียบเทียบ
ปีการศึกษา 2558 กับปีการศึกษา 2559 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 จ าแนกรายกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักที่มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น คือ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 4.13 เพียงกลุ่มสาระเดียว ส าหรับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลักที่มีค่าเฉลี่ยลดลง คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 1.59 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 2.82 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 3.67 และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยลดลง 
4.72 (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1, 2560, หน้า 7) ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ว่าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประสบปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ต าบลวังเย็น อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในปีการศึกษา 2559 ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระอยู่ที่ 41.67 
ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ เมื่อพิจารณาตามกลุ่มสาระ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 56.54 คณิตศาสตร์ 43.46 สังคมศึกษา 45.77 โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าเฉลี่ยของวิชา
วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยเพียง 36.62 และ 25.96 ตามล าดับ (โรงเรียนบ้าน         
วังตะเคียน, 2560, หน้า 3) ซึ่งผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นี้ ส่งผล
กระทบต่อความยากล าบากในการพัฒนาโรงเรียนอย่างมีนัยส าคัญ เช่น การจัดสรรงบประมาณ    
การสนับสนุนโรงเรียนตามโครงการต่าง ๆ ที่ใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน  
(O-NET) เป็นตัวชี้วัด เป็นต้น ผู้วิจัยจึงท าวิจัยถอดบทเรียนกำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วย
ระบบบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ EdNet-OMS (Education Network Operating Management 
System) : กรณีศึกษำโรงเรียนบ้ำนวังตะเคียน ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี
เขต 1 นี้ขึ้น ให้เห็นถึงการพัฒนาระบบ การใช้และการปรับปรุงระบบเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับสถานศึกษาอ่ืน ๆ ทั้งในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ อ่ืน ๆ ในด้านการ
แก้ปัญหาผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) และเป็นต้นแบบในการพัฒนา
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยระบบบริหารจัดการสถานศึกษา EdNet-

OMS : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1  
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2.  เพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่ยังไม่มีการใช้ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา EdNet-OMS 
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ที่มีการใช้ระบบ EdNet-OMS 
 

สมมติฐำนในกำรวิจัย 
 

1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยระบบบริหารจัดการสถานศึกษา EdNet-OMS 
(Education Network Operating Management System) ของโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าปีการศึกษา 2559 

 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ อยู่บนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบ ICT         
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557 -2559 ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญที่จะส่งผลต่อ           
การด าเนินงานด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยระบบบริหารจัดการสถานศึกษา EdNet-
OMS : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1  
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

1. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้ยุทธศาสตร์ ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2557-2559 ของกระทรวงศึกษาธิการที่ก าหนดไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2556, หน้า 2-3) 

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา 
EdNet-Oms 

การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

  -  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ    
และการบริการด้านการศึกษา 

  -  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมสนับสนุนระบบการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือขยาย

โอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการและการบริการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ

การศึกษา 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือที่จะยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งผู้เรียนสามารถเข้าถึง    

แหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยการใช้ประโยชน์จากการบูรณาการเครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน มีความทันสมัยสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวก หรือที่เรียกว่า 
“Ubiquitous Learning” ตลอดจนถึงการสร้างห้องเรียนแห่งอนาคต (Future Class Room)     
เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการศึกษาใน 3 มิติ คือ 

1. การเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ (Enabling) คือ เพ่ิมศักยภาพการศึกษาค้นคว้าและการเข้าถึง
แหล่งเรียนรูแบบออนไลน์ (Online) 

2. การเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา (Engaging) คือ เพิ่มประสบการณการเรียนรู้โดยไม่ขาดความต่อเนื่อง
ด้วยการใช้อุปกรณ์ส่วนตัวที่ทันสมัย (BYOD : Bring Your Own Device) 

3. ความหลากหลายของการเรียนรู้ (Empowering) คือ เพิ่มความสามารถและอิสระในการเลือก
วิธีการและสื่อการเรียนรู้ในหลากหลายรูปแบบในห้องเรียนแห่งอนาคต (Future Class Room) 

 

2. ประชำกร จ านวน 32 คน จ าแนกเป็น 
     2.1 ครูโรงเรียนบ้านวังตะเคียนจ านวน 5 คน 
     2.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 14 คน 
     2.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 13 คน 
 

3. ตัวแปรที่ศึกษำ ไดแ้ก่ 
    3.1 การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยระบบบริหารจัดการสถานศึกษา EdNet - 

OMS (Education Network Operating Management System) ของโรงเรียนบ้านวังตะเคียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1   
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   3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 และ 2560
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

1. ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา EdNet – OMS (Education Network Operating 
Management System) หมายถึง ระบบสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา และระบบสนับสนุน   
การจัดการเรียนการสอน ที่ได้พัฒนาขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน การขาดแคลนสื่อ
การจัดการเรียนรู้ ให้ทุกโรงเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญในการปรับปรุงดูแล โดยรวบรวมเพ่ือให้ใช้งานได้ง่ายส าหรับภารกิจของโรงเรียน อยู่ใน
อุปกรณ์ที่เรียกว่า NAS (Network-attached storage) ซึ่งจะมีแอพพลิเคชั่นสนับสนุนการท างานต่าง ๆ 
อยู่ในตัวอุปกรณ์เอง ท าให้ไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญดูแล เพียงแต่ตั้งเวลาเปิดปิดและต่อเข้ากับระบบ
เครือข่ายของโรงเรียนเท่านั้น ก็สามารถเรียกใช้งานผ่าน สมาร์ททีวี สมาร์ทโฟน ไอแพด แท็บเล็ตพีซี 
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ หรือโน้ตบุ๊ก ได้โดยสะดวก ซึ่งประกอบด้วย 

    1.1 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS : School Management 
Support System) ที่เชื่อมโยงไปยังระบบสนับสนุนการจัดการเขตพ้ืนที่ (AMSS : Area Management 
Support System) ประกอบด้วยระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ที่มีการแบ่งประเภทของงานเป็น 
งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป ช่วยให้โรงเรียนมี
สารสนเทศ ที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน  

    1.2 คลังสื่อการเรียนการสอน ที่รวบรวมวิดีโอและสื่อการสอน ของการศึกษาทางไกล 
ผ่านดาวเทียมไว้ให้  โดยแยกเป็นกลุ่มสาระ และระดับชั้น สามารถเรียกใช้ไดต้ามความต้องการ ระบบ
การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 24 ชั่วโมง ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ระบบการสนับสนุนการ
เรียนรู้ Echo Hybrid โครงการสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น า (E5) ที่เป็น
การท างานร่วมกันระหว่าง 3 ภาคส่วนคือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมขับเคลื่อน
และยกระดับมาตรฐานการศึกษาพ้ืนฐาน และมีส่วนส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจ   
และสังคมอย่างยั่งยืน และสื่อการเรียนการสอนเฉลิมพระเกียรติที่ทรงคุณค่าอ่ืน ๆ ท าให้ทั้งครูและผู้เรียน 
ลดภาระในการค้นคว้าเพ่ิมเติมด้านเอกสาร สามารถเลือกศึกษาเรียนรู้ ได้ทุกที่ทุกเวลา ตามความ
พร้อมของแต่ละบุคคล และมีการเชื่อมโยงการปรับปรุงสื่อโดยอัตโนมัติ  

    1.3 ระบบจัดเก็บผลงานครู ผลงานนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสนับสนุนผลงาน
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับครู นักเรียน โรงเรียน และผู้บริหาร ระบบได้มีการออกแบบส าหรับการจัดเก็บ 
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และน าเสนอผลงานอิเล็กทรอนิกส์ให้ครู นักเรียน และบุคลากร ไว้ให้ใช้งานได้ง่ายส าหรับโรงเรียน 
ช่วยให้โรงเรียนมีผลงานอิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ 

    1.4 ระบบคลังข้อสอบ O-Net , NT และอ่ืน ๆ ระบบได้ท าการจัดรวบรวมแหล่งข้อมูล
เกี่ยวกับแบบทดสอบต่าง ๆ ไว้ให้เลือกใช้ย้อนหลัง เพ่ือประหยัดเวลาในการเตรียมการสอนของครู 
และการค้นคว้าของนักเรียน 

2. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) 
หมายถึง ผลการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ประเมินตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   

3. การบริหารจัดการการศึกษา หมายถึง กระบวนการที่ประกอบด้วย การวางแผน        
การจัดหน่วยงาน และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย ที่ก าหนดไว้ โดยใช้ทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรอ่ืน ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. การเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหมายถึง การเปรียบเทียบ
ผลการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ประเมินตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนโรงเรียนบ้านวัง
ตะเคียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ระหว่างปีการศึกษา 
2559 กับ ปีการศึกษา 2560 

5. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน หมายถึง  ระดบัความส าเร็จท่ีได้รับจากการเรียน ซึ่งได้ประเมิน
จากผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET : Ordinary National Educational Test) 

 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวิจัย 
 

 1. ได้กรอบแนวทางการด าเนินงาน การพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยระบบ 
บริหารจัดการสถานศึกษา EdNet-OMS (Education Network Operating Management System) 
ของโรงเรียนบ้านวังตะเคียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ซึ่งสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนอื่น ๆ ที่มีบริบทคล้ายคลึงกันได้ 
 2.  ได้ข้อความรู้ในการปรับปรุงนโยบายการบริหารงานเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือการศึกษาส าหรับเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ
สามารถน าไปใช้ในการขยายผลให้กับสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่อ่ืน ๆ ให้เป็นประโยชน์ต่อไป 
 3. ได้สารสนเทศเกี่ยวกับบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบของ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 4. เป็นแนวทางส าหรับผู้เกี่ยวข้องประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของสถานศึกษา 
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 5. เป็นแนวทางการวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาในสถานศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่ืน ๆ ต่อไป 


