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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางรูปแบบการบริหารจัดการการพัฒนาครูอาชีวศึกษา         

ในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน 2) หาประสิทธิภาพของรูปแบบ

การบริหารจัดการการพัฒนาครูอาชีวศึกษาในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพ          

ในการทํางาน แบง 4 ขั้นตอน 1) รวบรวมและศึกษาสภาพการใชงานและการจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของครูอาชีวศึกษา 2) รางรูปแบบการบริหารจัดการการพัฒนาครูอาชีวศึกษา 3) ตรวจสอบและประเมิน 

4) รางเปนรูปแบบที่สมบูรณ ประชากรที่ใชในการวจัิยในครัง้นี้ ไดแก ผูบรหิารและครูอาชีวศึกษา จํานวน 

379 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชใน           

การวเิคราะห คอื คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมถึงใชเทคนิคเดลฟาย เพื่อสราง

รูปแบบ จากการสัมภาษณเชิงลกึ ผูบรหิารและครู 17 คน ที่มอีายุงาน 5 ปขึ้นไป 

 ผลการวิจัย พบวา การสรางรูปแบบการบริหารจัดการการพัฒนาครูอาชีวศึกษาใน 

การประยุกตใช เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน เปนการดําเนินการใน 2 ขั้นตอนใหญ 

ไดแก ขั้นตอน การวางแผน ซึ่งประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ ลูกคา และสภาพแวดลอมการตลาด 

วิสัยทัศนและการนําองคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการวางแผนกลยุทธ อันนําไปสูขั้นตอนที่ 2 คือ

การปฏิบัติ ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก การวิเคราะหและการจัดการเรียนรู การพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาการปฏิบัติการ และผลลัพธจากการดําเนินการ ไดผลลัพธที่สอดคลองกับเปาหมายของ

องคกร สวนการหาประสทิธภิาพของรูปแบบการบรหิารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของครูมีประสิทธิภาพ

ในการประยุกตใชเพื่อการทํางาน ผูบรหิารและครูผูปฏบิัตใิหความคิดเห็นวา รูปแบบการบริหารจัดการ

มีประสิทธิภาพ ชวยเพิ่มความรู ทักษะ ในการใช เพื่อการรวบรวมขอมูลและการนําเสนอขอมูล

สารสนเทศที่ถูกตอง สงผลตอการบรรลุเปาหมายในการดําเนนิงานที่มปีระสทิธภิาพ ไดรอยละ 95 

 คําสําคัญ: การบริหารจัดการ การพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ  

1ดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการศกึษา มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ 
2ที่ปรึกษา คณบดบีัณฑติวทิยาลัย มหาวทิยาลัยนอรทกรุงเทพ 
3ปรึกษารวม สาขากลุมวชิาชพีครู คณะศกึษาศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 
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Abstract 

 The purposes of this research were to create a model for managing the 

development of vocational teachers in the applications of information technology to work 

effectively and to determine its effectiveness index. The study was divided into 4 stages, 

namely: 1) Data Collection from practical settings and information technology management of 

the vocational teachers, 2) Model Drafting for managing the development of vocational 

teachers, 3) Verifying and Evaluating the Model and 4) Improving the Final Model.               

The samples used in this study were 379 administrators and vocational teachers selected by 

a simple sampling technique. The research tool was a set of questionnaires. The data were 

then analyzed by means of percentages, means, standard deviations and Delphi Technique. 

The model was created based on the data from 17 administrators and teachers who had 

working experiences more than 5 years. 

 It was found that there were 2 main steps for creating a model of management on 

vocational teacher development in technology applications for work efficiency. The first step 

was Planning which consisted of 3 factors, namely, customers and marketing context, vision 

and the leading of organization in information technology and strategic planning. The first 

step led to the next one, the Practice which consisted of 4 factors, namely, analysis and 

knowledge management, human resources development, process development and 

operational results. The findings of the study fit the goals of the organization. In terms of the 

efficiency of the aforementioned model, both the administrators and teachers agreed that it 

was effective and could enhance their knowledge and skills for accurate data collection and 

information presentation which, in turn, contributed to achieve operational efficiency at 95 

percent. 

 Keywords: Management, Development, Information Technology 
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บทนํา 

 โลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและการ

แขงขันในเร่ืองความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี 

ท่ีเขามามบีทบาทสําคัญในชีวติประจําวันของมนุษย 

การพัฒนาคุณภาพในดานตาง ๆ ถือวาเปนปจจัย

หลักในการทําใหเกิดความสามารถทางการแขงขัน

ขององคกร และจากพันธกิ จด านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย คอื  

 1. พัฒนากําลังคนใหมีคุณภาพและ

ปริมาณท่ีเพียงพอ ท้ังบุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และบุคลากรในสาขาอาชีพอื่น ๆ     

ทุกระดับ ท่ีมีความรูความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ มี

วิจารณญาณและรู เทาทัน อยางมีคุณธรรม 

จริยธรรม เพื่อรวมขับเคลื่อนประเทศไทยสูสังคม

และเศรษฐกิจฐานความรูและนวัตกรรมอยาง

ย่ังยนืและม่ันคง  

  2. พัฒนาโครงขายสารสนเทศและ

การสื่อสารความเร็วสูงท่ีมีการกระจายอยางท่ัวถึง 

มีบริการท่ีมีคุณภาพและราคาเปนธรรม เพื่อให

เปนโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศหลัก ท่ีทุกภาค

สวนสามารถใชในการเขาถึงความรู สรางภูมิปญญา 

และภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถใชใน        

การสรางมูลคาเพ่ิมแกภาคเศรษฐกจิของประเทศ  

  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสารท่ีมีธรรมมาภิบาล   

โดยมกีลไก กฎระเบียบ โครงสรางการบริหารและ 

การกํากับดูแล ท่ีเอื้อตอการพัฒนาอยางบูรณาการ 

มีความเปนเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และสงเสริม

การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมเพื่อ

สนับสนุนใหเกดิธรรมภิบาลในระบบบริหารจัดการ

ประ เทศ สอดคลองกับ เป าหมาย ท่ีกํ าหนด         

ในแผนพัฒนา เศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 

 พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 

2551  ไ ด มี ก า ร กํ า ห น ด อํ า นา จ ห น า ท่ี ข อ ง

คณะกรรมการการอาชีวศึกษาตามมาตรา 11 ใน

สวนท่ีเกี่ยวของกับการกํากับคุณภาพและมาตรฐาน

การจัดการอาชีวศึกษา ไดแก การพจิารณา เสนอแนะ

นโยบาย เปาหมาย การผลติและแผนพัฒนากําลังคน 

เปนตน เพื่อใหการจัด อาชีวศึกษาและการฝกอบรม

วิชาชีพเปนไปอยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน ซึ่ง   

การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพน้ัน

ถือเปนกระบวนการผลิตและพัฒนากําลังคนเพื่อ

เพิ่มผลผลิตและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและ

เทคโนโลยีของประเทศใหไดมาตรฐานสากล สอดคลอง

กับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

เกษตรกรรม และบริการ รวมท้ังทําใหประชาชน

สามารถประกอบอาชีพอิสระและพึ่งพาตนเองได 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

(2555) ไดกลาวถึงความสําคัญของการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการรูปแบบใหมท่ีมุงยกระดับ

คุณภาพการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ซึ่งกลยุทธสําคัญของการดําเนินนโยบาย คือ       

การสงเสริมและพัฒนาเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

ผูบริหารสถานศึกษา โดยสงเสริมและสนับสนุน

การใชอุปกรณ เคร่ืองมือ นวัตกรรม องคความรู 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

และการสนับสนุนการศึกษา 

 ในตลาดแรงงานระ ดับกลางหรือ

แรงงานท่ีจบการศึกษาในระดับมัธยมปลายและ

อาชีวศึกษาน้ัน มีความตองการการจางงานสูงถึง 

163,834 อัตรา แตมีผูสมัครงานเพียง 91,975 คน 

และไดรับการจางงานจริงเพียง 49,941 คน และ

กวา รอยละ 80 ของผูท่ีจบการศึกษาในระดับนี้

ตองการเรียนตอในระดับท่ีสูงขึ้น ในขณะท่ีแรงงาน

ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทยมี

จํานวนสูงถึงปละกวาสามแสนคน แตมีอัตราการ

วางงานสูงถึง 114,800 คน (สถาบันวิจัยเพื่อ

การพัฒนาประเทศไทย, 2554) และการท่ีประเทศ

ไทยจะหนีจากปญหาทางดานการแขงขันแรงงาน         
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และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยการสร าง

มูลคาเพิ่มใหกับตัวสินคาและบริการดวยการวิจัย

และพัฒนาการออกแบบท่ีเปนนวัตกรรมของคนไทย

มากขึ้น จําเปนตองมีความคิดสรางสรรคสินคาและ

บริการท่ีเปนของคนไทยใหมากขึ้น ซึ่งแนนอน

ประเทศไทยตองเพ่ิมผลิตภาพหรือคุณคาในตัวสินคา

ท่ีเปนของคนไทยใหมากขึ้น การจะทําเชนน้ีไดประเทศ

ไทยจะตองลดสัดสวนของการใชผูจบการศึกษา      

ในระดับมัธยมตน (หรือตํ่ากวา) ซึ่งเปนแรงงานระดับ

ลางใหนอยลงและพยายามปรับปรุงอุปสงคตอผูท่ีมี

การศึกษาในระดับกลางคือ มัธยมปลาย รวมถึง 

ปวช. ปวส. ใหมากขึ้น เนื่องจากมีขอสมมติฐานจาก 

นักเศรษฐศาสตรวา การศึกษาในระดับน้ีฝกอบรม

เพิ่มทักษะไดงายสามารถปรับตัวกับกระบวน     

การผลติไดดกีวา (ยงยุทธ แฉลมวงษ, 2557) 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือท่ีถูกใชใน         

การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร

จัดการในสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาท่ีมีความพรอม

ของบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร มโีครงสรางพื้นฐานทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารท่ีดี และมีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการจัดการและ

ใหบริการทางการศึกษา สถานศึกษาน้ันยอมมีการบริหาร

จัดการท่ีมี ประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการท่ีตองการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเปนแกนในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

 ผู วิ จั ย เ ห็ น ว า  ก าร นํ า เ ทค โ น โ ล ยี

สารสนเทศมาใชรวมกับการบริหารงานในวิทยาลัย

เปนเร่ืองสําคัญ อีกท้ังกระทรวงศึกษาธิการมี

นโยบายใหทุกวิทยาลัยในสังกัด ดําเนินการเร่ือง   

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในวทิยาลัย ดังน้ัน

ผูวิจัยจึงมีความสนใจเกี่ยวกับสภาพปญหาและ

ตระหนักถึ งความสําคัญของการใช เทคโนโลยี

สารสนเทศอันจะเปนเคร่ืองมือในการสนับสนุน

สงเสริมใหเกิดประสิทธิภาพใน การทํางานจึง

ทําการศึกษาเร่ืองสภาพและปญหาใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการทํางานของครูอาชีวศึกษา

เอกชน สามารถนํามาใชประโยชนกับหนวยงาน

ทางการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการอาชีวศึกษา 

สูสากล 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่อสรางรูปแบบการบริหารจัดการ

การพัฒนาครูอาชีวศึกษาในการประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อประสิท ธิภาพใน        

การทํางาน 

 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบ         

การบริหารจัดการการพัฒนาครูอาชีวศึกษาใน 

การประ ยุกต ใ ช เทค โนโล ยีสารสนเทศเพื่ อ

ประสทิธิภาพในการทํางาน 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร คือ บุคลากรในวิทยาลัย

ประกอบดวยผูบริหารและครูอาชีวศึกษาเอกชนใน

เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จํานวน 18,257 คน 

(สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน. 2556) 

ซึ่งกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล จํานวน 379 คน 

ไดจากการสุมขนาดกลุมโดยใชตารางสําเร็จรูปของ

เครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) 

ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 % 

 2. ผู เ ช่ี ยวชาญด านการจั ดการและ               

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศอาชีวศึกษา จํานวน 

17 คน มปีระสบการณการทํางานไมนอยกวา 5 ป 

 3. ผูเช่ียวชาญดานการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศอาชีวศึกษา จํานวน 8 คน มีประสบการณ

การทํางานไมนอยกวา 5 ป 
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วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมือการวจัิย 

 สวนท่ี 1 การศึกษาเก็บขอมูลการใช

และสภาพปญหาการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รวมถึงการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับครูอาชีวศึกษา โดยเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยาง จํานวน 379 คน ดวยแบบสอบถามซึ่ง

สรางขึ้นมาม ี3 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี  1   เป นคํ าถามเกี่ ยวกั บ

สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2   เปนคําถามเกี่ยวกับความ

คดิเห็น โดยการวัดการปฏบัิติ 5 ระดับ ตามแนวคิด

ของเบสท (Best, 1993) แบงการปฏิบัติดังน้ี ระดับ

การปฏิบัติมากท่ีสุด ระดับการปฏิบัติมาก ระดับ

การปฏิบัติปานกลางระดับการปฏิบัตินอย ระดับ

การปฏบัิตินอยท่ีสุด 

  ตอนท่ี 3   เปนคําถามปลายเปด 

สําหรับใหผูตอบแบบสอบถามเขียนขอเสนอแนะ

ตาง ๆ  (กลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล จํานวน 379 คน) 

 สวนท่ี  2 การสราง รูปแบบ โดยใช

เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ในการเก็บ

ขอมูลกับผูเช่ียวชาญ ไดแก ครูและผูบริหารใน

วิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 

จํานวน 17 คน ท่ีมอีายุงาน 5 ปขึ้น เพื่อนําขอมูลมา

ใชสรางรูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาครู

อาชีวศึกษาในการประยุกตใช เทคโนโลยีเพื่อ

ประสทิธิภาพในการทํางาน เก็บขอมูล 3 รอบ 

  1. แบบสัมภาษณเชิงลึก (Individual 

Depth Interview) การสัมภาษณผูเช่ียวชาญใชวิธี 

การสัมภาษณแบบปฏิสัมพันธ (Interactive Interview) 

เพื่อใหไดขอมูลมากและลึกท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปได 

หลังจากน้ันนําขอมูลมาวเิคราะห  

  2. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง

(Structured Interview) ผูวจิัยดําเนินการตรวจสอบ

ขอมูลท่ีได โดยเปรียบเทียบขอมูลท่ีไดมา กับแนวคิด

ทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ พิจารณาวิเคราะห

รวมกับประสบการณของผูเช่ียวชาญ  

  3. แบบสอบถามความคิ ดเห็ น

โครงสรางรูปแบบ องคประกอบและประเด็น        

ท่ีสอดคลองกับรางรูปแบบการบริหารจัดการ    

การพัฒนาครูอาชีวศึกษาเอกชนในการประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อประสิท ธิภาพใน       

การทํางาน  

 สวนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็น

เพื่อหาประสทิธิภาพของรูปแบบการบริหารจัดการ

การพัฒนาครูอาชีวศึกษาเอกชนในการประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อประสิท ธิภาพใน       

การทํางานโดยเก็บขอมูลกับผูเช่ียวชาญ ไดแก   

ครูและผูบริหารในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 คน ท่ีมอีายุงาน 5 ปขึ้น 

 การรวบรวมขอมูล 

 มขัีน้ตอนการดําเนินการดังน้ี 

  เก็บขอมูลจากเอกสาร (Documentary) 

โดยการศึกษาจากแนวคิด แผนงาน ทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของนําไปสู การออกแบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ การเก็บขอมูล จากกลุม

ตัวอยาง 379 คน 

  แบบสัมภาษณ เชิ งลึ ก และแบบ

สัมภาษณ แ บ บมี โ ค ร ง สร า ง โ ด ย สั ม ภา ษ ณ

ผูเช่ียวชาญ เพื่อนําเนื้อหามาทําการสกัดความรู

ดวยวิธีการ Mind Map ไดขอมูลที่สําคัญแตละ

องคประกอบ โดยนําขอมูลท่ีไดมาเปรียบเทียบขอมูล

ตามวิธีการ “สามเสา” (Triangulation Method) 

โดยเปรียบเทียบระหวางแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

ความคิดของกลุมเปาหมายและความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ 
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ภาพท่ี 1 วธีิการ “สามเสา” (Triangulation Method) 
 

 นํามารางรูปแบบการบริหารจัดการ

พัฒนาครูอาชีวศึกษาในการประยุกตใชเทคโนโลยี

เพื่อประสทิธิภาพในการทํางานและสอบถามความ

คดิเห็นจากผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลท่ีได 

 การวเิคราะหขอมูล  

 การวเิคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) เพื่ออธิบายขอมูลของกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

  1. ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะห 

เนื้อหา (Content Analysis) ขอมูลเกี่ยวกับแผนงาน

การบริหารงานอาชีวศึกษาเอกชนของวิทยาลัยตาง ๆ 

เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการการพัฒนาครู

อาชีวศึกษาเอกชนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อประสทิธิภาพในการทํางาน 

  2. ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหขอมูล 

จากแบบสอบถาม ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นําขอมูลในแบบบันทึก

ขอมูล (Coding Form) ไปบันทึกลงในคอมพิวเตอร

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ใชคาสถติิในการวิเคราะห

ดังน้ี คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) เพื่อนําไปอธิบายรวมกับขอมูล

เชิงคุณภาพขางตน  
 

ผลการวจัิย  

 การใชและสภาพปญหาการดําเนินการ

ระบบสารสนเทศของวิทยาลัยอาชีวศึกษา พบวา 

การใชงานของระบบสารสนเทศและดําเนินการ

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในวิทยาลัย

อาชีวศึกษา ของครูอาชีวศึกษา โดยรวมอยูใน       

ระดับมาก ( X  = 3.89, S.D. = 0.22) จาก

แบบสอบถาม 

   ในสวนของการสรางรูปแบบซึ่งไดจาก

เทคนิคเดลฟาย และขอมูลจากแบบสอบถาม 

  1. การจัดเก็บความรูหรือขอมูล ครูมี 

การจัดเก็บขอมูลและความรูอยางเปนระบบมีกระบวนการ

สนับสนุนการสืบคนขอมูลได เชน การเก็บขอมูล

นักศึกษา การจัดทําคูมือปฏิบัติงานหรือคูมือบทเรียน

อิเล็กทรอนิกส สรางคลังขอมูลอิเล็กทรอนิกส           

ท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน 

  2. การแบงปนความรู เปนระบบ       

ท่ีสนับสนุนกระบวนการสื่อสารระหวางบุคคล ซึ่งเปน 

การแลกเปลี่ยนความรูท่ีฝงลึกในตัวบุคคลถายทอด 

ผานเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีสนับสนุนการแลกเปลี่ยน

เรียนรู เชน กระดานสนทนาออนไลน การใชเทคโนโลยี

ผานสังคมออนไลน การใชผานเครือขายสังคม

ออนไลน เปนตน โดยใชเทคโนโลยีท่ีสนับสนุน        

การแบงปนความรู ไดแก ซอฟตแวรสนับสนุน       

การทํางานแบบกลุมผานเครือขายสังคมออนไลน 

  3. การประยุกตใชงานความรูเปน

ระบบ ท่ีสนับสนุนใหบุคคล สามารถใชงานความรู 

ท่ีมีในบุคคลอื่นได โดยไมตองมีความรูเร่ืองน้ัน ๆ 

มากอน เทคโนโลยีท่ีสนับสนุน คือ ระบบฐานขอมูล 

ความรูท่ีมาจากผูเช่ียวชาญ เปนตน 

 การบริหารและการจัดการสารสนเทศครู

อาชีวศึกษา ในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

ประสทิธิภาพในการทํางาน ไดรูปแบบท่ีมอีงคประกอบ

ดังน้ี (ภาพท่ี 2) 
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ภาพท่ี 2 รูปแบบการบริหารจัดการพัฒนาครูอาชีวศึกษาประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน 
 

 จากภาพท่ี 2 พบวา รูปแบบการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศมีองคประกอบเปนรูปแบบ

การบริหารจัดการการพัฒนาครูอาชีวศึกษาเอกชน

ในการประยุกตใช เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

ประสทิธิภาพในการทํางาน 7 องคประกอบ ไดแก  

  องค ประกอบที ่ 1  ล ูกค าและ

สภาพแวดลอมการตลาดดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

เปนการประยุกต ใช เทคโนโลยีสารสนเทศใน      

การสนับสนุนและดูแลกลุมลูกคา ตลอดจน     

การสงเสริมบุคลากรเพื่อสนับสนุนการใหบริการ

โดยการมุงเนนลูกคา (Customer Focus) การบริหาร

จําเปนจะตองกําหนดกลุมลูกคาใหถูกตองและ

ชัดเจน เพื่อสามารถทําความรูจักไดอยางลึกซึ้ง 

ตลอดจนความตองการลูกคา รวมท้ังผูท่ีมีอํานาจ

ในการตัดสินใจซื้อของกลุมเปาหมายเพื่อท่ีจะ  

สรรหาแนวทาง และกระบวนการนําเสนอผลิตภัณฑ 

ใหตรงใจเปาหมายและใชกลยุทธเจรจาตอรอง 

เพื่อนํามาซึ่งประโยชนท้ังผูรับบริการและองคกร 

(win-win Situation) 

 องคประกอบ 2 วิสัยทัศนและการนํา

องคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนทักษะความคิด

การวิเคราะหการคาดการณจากฐานขอมูล รวมถึง

การมวีสัิยทัศน จากสภาวะปจจุบันขององคกรดวย       

ธรรมาภิบาลสามารถกําหนดแนวทางในการพยากรณ

อนาคตองคกรและสังคมไดอยางชัดเจน สามารถ

กําหนดแนวทาง (Direction) เพื่อใหไปถึงปลายทาง

หรือวิสัยทัศนน้ันได และยังครอบคลุมถึงความสามารถ

คิดวิเคราะหเชิงกลยุทธ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

ซึ่งกอใหเกิดสิ่งแปลกใหมในองคกรอยูเสมอและ  

ท่ีสําคัญคอืตองนําไปสูการเปลี่ยนแปลงท่ีสามารถ

นําปฏบัิติไดจริง 

  องคประกอบ 3 การวางแผนกลยุทธ 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรวางแนวปฏิบัติ     

ท่ีชัดเจน รวมถึงแนวทางการจัดทําแผนกลยุทธ    

ในปจจุบันท่ีมุงเนนในเร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศ        

ท่ีครอบคลุมการเปลี่ ยนแปลงท้ังภายในและ

ภายนอกรวมถึงการวางแผนความเสี่ยงท่ีอาจเกิด 

ขึ้นเพื่อใหเกิดการปฏิบัติการอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยแผนอาจแบงไดตามระยะเวลา ลําดับของ         

การบริหารงาน ตามความเรงดวนหรือตามปริมาณงาน 

  องคประกอบ 4 การประเมิ นและ       

การวิเคราะหการจัดการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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คือ การเลือก รวบรวม วิเคราะห จัดการและ

ปรับปรุงขอมูล สารสนเทศและสินทรัพยทางความรู 

(Knowledge Assets) องคกร มีการเรียนรู และบริหาร

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนระบบ เชน 

การจัดหมวดหมู ลําดับการเขาถึงขอมูล การเผยแพร 

ขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธในระดับครู 

นักศึกษา และเจาหนาท่ี มีหลักการปฏิบัติให

เหมาะสม มีการตรวจสอบและพัฒนาขอมูลอยาง

นอยปละ 1 คร้ัง 

  องคประกอบท่ี 5 การพัฒนาบุคลากร

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ เขาใจ จูงใจ  

รูใจ สงเสริมสรางบรรยากาศและสนับสนุนกิจกรรม 

สมาชิกขององคกร ท่ี ทําหน า ท่ีของแตละคน           

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหทํางานบรรลุเปาหมาย

อยางเต็มท่ี รวมถึงการถายทอด ประสานงานระหวาง

บุคคล กระตุนใหเกิดการพัฒนาของบุคลากรเพื่อให

บุคคลท่ีเกี่ยวของเขาใจวิสัยทัศนขององคกร

ถูกตองชัดเจนและไดรับขอมูลเพียงพอเหมาะสม

กับการทํางานอันนําไปสูการรวมแรงรวมใจ       

ในการปฏิบัติงานในทิศทางท่ีพรอมเพรียงเพื่อ

ความสําเร็จขององคกร 

  องคประกอบ 6 การปฏิบัติการ   

การพัฒนา ปรับปรุงวิธีปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น และสามารถแกไขปญหาเฉพาะหนาได

เปนอยางดตีามสภาพปญหาและ อุปสรรค นําไปสู

เปาหมายดานสารสนเทศขององคกร ท่ีสําคัญของ

องคกรสงผลตอการพัฒนาการปฏิบัติการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม เชน โครงการ

หรือมาตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของวทิยาลัย 

  องคประกอบท่ี 7 ผลลัพธจาก          

การดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ

ผลลัพธท่ีเกดิขึ้นจากการดําเนินการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการปรับปรุงกระบวนการ      

ดานสารสนเทศครอบคลุมทุกดานขององคกร  

เพื่อรองรับโอกาสของการขยายตัวทางการศึกษา         

ท้ังในปจจุบันและอนาคตอันใกล ไดแก ผลลัพธ

ดานผลิตภัณฑและกระบวนการ ผลลัพธดาน   

การดูแลลูกคา ผลลัพธดานการพัฒนาบุคลากร 

ผลลัพธดานการนําองคกรและการกํากับดูแล

องคกร และผลลัพธดานการเงินและตลาด 

นอกจากน้ี ยังรวมถึงระดับผลการดําเนินการของ

องคกรเปรียบเทียบกับองคกรอื่นท่ีคลายคลงึ 

  การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการ

บริหารจัดการการพัฒนาครูอาชีวศึกษาในการ

ประยุกตใชเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อประสิทธิภาพ

ในการทํางาน ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ พบวา 

รูปแบบขั้นตอนของกิจกรรมรูปแบบในการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของครูมีประสิทธิภาพ       

ในการประยุกตใชเพื่อการทํางาน สามารถชวย            

การเพิ่มความรู (Knowledge) และเพิ่มทักษะ (Skill) 

ความสามารถดาน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการรวบรวมขอมูลและการนําเสนอขอมูล     

ท่ีถูกตอง และเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน     

ท่ีสงผลตอการบรรลุเปาหมาย เพื่อการจัดการเรียนรู 

การดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและเพิ่ม

ขดีความสามารถในการทํางาน (X  = 0.95, S.D. = 0.13) 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 จากการศึกษาการประยุกตใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศในการทํางานของครูอาชีวศึกษาเพื่อ

พัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน พบวา

การวางแผนและการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน  

การใหความรู ใหความสําคัญดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของวิทยาลัยมีสวนสําคัญตอการทํางานและ

ควรมีการสงเสริม สรางแรงจูงใจใหเกิดการทํางาน

รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดเก็บ

อยางเปนระบบซึ่งสนับสนุนการสืบคนขอมูล      

ใหสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางานและ     

มีหนวยงานใหคําปรึกษาพัฒนาเทคนิคการทํางาน
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ดานสารสนเทศของวิทยาลัย ซึ่งสอดคลองกับ  

การวิจัยของเฮิรน และคนอื่น ๆ (Heam et al., 1997) 

ท่ีไดศึกษาคุณลักษณะรวมกันท่ีเปนพื้นฐานใหเกิด

ความสําเร็จ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ ผลการวิจัย

พบวาในการศึกษากลุมตัวอยาง 7 วิชาชีพ ไดแก 

นักบัญชี วิศวกร นักบริหารทรัพยากรมนุษย 

นักการตลาด นักสังคมสงเคราะห ครู และสถาปนิก 

ในทุกสายอาชีพมีปจจัยดานความสามารถรวมกัน 

คือการแกปญหา การเขาไปมีสวนรวมในวิชาชีพ 

กรอบความคิดของการอางอิง ความสามารถ  

ทางอารมณ ความรูเกี่ยวกับองคกร การทํางาน 

เชิงรุก และการมุงม่ันเกี่ยวกับผูรับบริการเพื่อเพิ่ม

ประสทิธิภาพสารสนเทศ 

 การใช เทคโนโลยีสารสนเทศและ    

การสื่อสาร มาชวยในเร่ืองการศึกษายังทําใหเกิด 

ผลสําเร็จในดานการศึกษาสูงขึ้น สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมี เปาหมาย       

ท่ีสําคัญตอระบบการศึกษาไทย คือ ตองการใหเกิด 

การเขาถงึและการแสวงหาแหลงความรูไดมากขึ้น 

มีการจัดหาระบบฐานขอมูลและดิจิตอลไลบรารี  

มีการสรางเครือขายหองสมุดไทย เนนการศึกษา 

ท่ีสามารถเรียนรูและนําวิทยาการใหม ๆ มาปรับใช 

ไดมีการใหบริการแบบ E-Service ซึ่งเปนการเขาถึง 

ขอมูลขาวสารได หลากหลายรูปแบบและรวดเร็ว 

มกีารเขาถงึขาวสารไดท่ัวถงึ โดยใชระบบโทรคมนาคม 

สมัยใหม มีระบบไรสายและระบบการเรียกเขาสู

เครือขาย จากบาน (พิเชฐ ดุรงคเวโรจน และคณะ, 2543) 

สอดคลองกับอนุวัฒน ศุภชุติกุล (2543) ไดกลาว

ไววา ผูใชบริการมีความสําคัญที่สุด ผูใชบริการ 

คือ ผูท่ีกําหนดความจําเปนท่ีตองมีหนวยงานหรือ

องค การ การตอบสนองความตองการใหแก

ผูใชบริการในหลักการของการบริหารคุณภาพท่ัวท้ัง 

องคการ (จําลักษณ ขุนพลแกว และศุภชัย อาชีว

ระงับโรค, 2548) “กจิกรรมท่ีเปนระบบ เปนวิทยาศาสตร 

และครอบคลุมทุกสวนขององคกรโดยใหความสําคัญ 

ท่ีลูกคา” 
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัติ 

 1. ควรต้ังหนวยใหคําปรึกษาและแกไข

ปญหาสําหรับการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของผูบริหารและครูโดยใชระบบสารสนเทศมาชวย

สงเสริมประสทิธิภาพในการทํางาน 

 2. มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู

และเทคนิคการทํางานเพื่อแกไขปญหาการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารและครู 

 3. ควรมีการสรางกลุมผูปฏิบัติงาน   

ในระบบสังคมออนไลน เชน การใชงานในโปรแกรม 

ของการสนทนา (LINE Program) 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาถึงความเหมาะสม และ

ความเปนไปไดของการนํารูปแบบการบริหารจัดการ 

การพัฒนาครูอาชีวศึกษาในการประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อประสิท ธิภาพใน       

การทํางานกับเขตพื้นท่ีและสภาพลักษณะของ

ประชากร อันเนื่องมาจากความแตกตางกันของ

สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมขององคกรแตละ

องคกรท่ีจะนําไปใช 
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