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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางการจัดการเว็บไซต์การบริหารจัดการ กลุ่มโรงเรียน  
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 2) ศึกษาผลการพัฒนาเว็บไซต์การบริหารจัดการ กลุ่มโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ และ 3) ศึกษาการยอมรับและน าไปใช้เว็บไซต์การบริหาร
จัดการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่างเป็นครูแกนน าไอชีที ในกลุ่ม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 18 รูป/คน คัดเลือกแบบเจาะจงเป็นผู้ที่ท าหน้าท่ีดูแล
ระบบและเว็บไซต์ของโรงเรียน และโรงเรียนได้ส่งเข้าร่วมกิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คู่มือและเว็บไซต์
ต้นแบบส าหรับหน่วยงานทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม แบบสอบถามความพึงพอใจ และ
แบบสอบถามการยอมรับและน าไปใช้เว็บไซต์ต้นแบบ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวทางการจัดการเว็บไซต์การบริหารจัดการ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเว็บไซต์ต้นแบบส าหรับหน่วยงานทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ประกอบด้วย 10 ส่วน คือ ส่วน Admin ส่วน User ส่วนข้อมูล ส่วนบุคลากร ส่วนข้อมูลนักเรียน 
ส่วนข้อมูลสารสนเทศ ส่วนหน่วยงานภายใน ส่วนประชาสัมพันธ์ส่วนคลังภาพ และส่วนดาวน์โหลด 2) ครูแกนน า
สามารถพัฒนาเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อยจ านวน 3 โรงเรียน ส่วนใหญ่ผลการพัฒนาเว็บไซต์อยู่ในระดับที่ 2 คือ สามารถ
บันทึกข้อมูลครบถ้วนแต่ยังมีข้อมูลบางรายการที่ต้องแก้ไข และความพึงพอใจของครูแกนน าที่มีต่อการอบรมการ
พัฒนาเว็บไซต์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และ 3) ครูแกนน าที่เข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นต่อการยอมรับและ
น าไปใช้เว็บไซต์ต้นแบบ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
 
ค าส าคัญ: ระบบจัดการเว็บไซต์, และโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 

Abstract 

 The objectives of the research were to study guidelines for managing administrative 
website of Phrapariyathidhamma Schools, Division of General Education, Srisaket Province, to 
assess the results of implementing the administrative website of Phrapariyathidhamma Schools, 
Division of General Education, Srisaket Province, and to investigate the acceptance and 
application of the model website for the administration of Phrapariyathidhamma Schools, Division 
of General Education, Srisaket Province. The sample subjects of the study were eighteen ICT 
monks or ICT administrators of Phrapariyathidhamma Schools, Division of General Education, 
Srisaket Province who participated in the ICT project. They were selected by purposive sampling. 
The instrument was manual and a model of the website for educational institutes designed by 
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Rajabhat Maha Sarakham University, two sets of a questionnaire. The statistics used were the 
percentage, mean, and standard deviation.  
 The research results of showed that the practical guidelines of the administrative 
website for Phrapariyathidhamma Schools, Division of General Education, Srisaket Province 
consisted of ten parts:   Admin, User, data, school personnel, students, information, internal 
organization, public relations, photos and clips and download. 2) The teachers of three 
Phrapariyathidhamma Schools, Division of General Education created the administrative website, 
and the websites assessed by the experts were in the second level. The study showed that the 
websites contained the complete data. However, some parts of the data had to be improved. 
The overall satisfaction of the participants with the administrative websites was at the highest 
level. 3) The average acceptance of the trainees and the practical application of the model 
website was at the highest level.    
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บทน า 

 เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคัญอย่างย่ิงต่อการด าเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ และ
ด้านอื่น ๆ ด้วยเหตุน้ีจึงมีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต สามารถติดต่อสื่อสารบนสังคมออนไลน์ หรือที่เรารู้จักกันในนาม Social Network ท าให้เราสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว [1] เชื่อมโยงผ่านทางโฮเปอร์ลิงค์ ส่วนใหญ่จัดท าข้ึนน าเสนอ
ข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ในเวิลด์ไวด์เว็บ หน้าแรกของเว็บไซต์ที่เก็บไว้ที่ชื่อหลักจะเรียกว่า โฮมเพจ 
เว็บไซต์โดยทั่วไปจะให้บริการต่อผู้ใช้ฟรี แต่ในขณะเดียวกันบางเว็บไซต์จ าเป็นต้องมีการสมัครสมาชิก และเสีย
ค่าบริการ เพ่ือที่จะดูข้อมูลในเว็บไซต์น้ัน ได้แก่ ข้อมูลทางวิชาการ ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อมูลต่าง ๆ ส าหรับ
ผู้ท าเว็บไซต์มีหลากหลายระดับ ต้ังแต่สร้างเว็บไซต์ส่วนตัวจนถึงระดับเว็บไซต์ส าหรับธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ  
การเรียกดูเว็บไซต์โดยทั่วไปนิยมเรียกดูผ่านซอฟแวร์ในลักษณะของเว็บเบราว์เซอร์ [2]  
 ปัจจุบันโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อยู่ในก ากับของมหาเถรสมาคม โดยมีส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ ได้ประกาศใช้ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา พุทธศักราช 2554 มีคณะกรรมการ เรียกว่า คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2555 ได้ออกประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
ปีการศึกษา 2557 มีโรงเรียนทั้งสิ้น จ านวน 406 โรงเรียน มีนักเรียนจ านวน 71,892 รูป โรงเรียนพระปริ ยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11 ได้มีการรวมเป็นกลุ่มโรงเรียนมาต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2535 โดยความร่วมมือและสนับสนุน
ของผู้จัดการ และผู้บริหารโรงเรียนในเขต 5 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือเก้ือกูลกันในเรื่องงานวิชาการ และได้ก่อต้ังข้ึนอย่างเป็นทางการตามระเบียบกรมการ
ศาสนา ว่าด้วยกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2537 และปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2540 [3]  
 จังหวัดศรีสะเกษเป็นจังหวัดหน่ึงที่มีการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ในปัจจุบันมี 10 โรงเรียน ในการบริหารงานโรงเรียนดังกล่าว ได้มีการจัดการบริหารเป็นกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จ านวน 9 โรงเรียน ในการด าเนินการของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดศรีสะเกษ มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศมาสนับสนุน สรุป วิเคราะห์ ตามหัวข้อที่ต้องการข้อมูล
สารสนเทศสามารถน ามาใช้ได้กับกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งข้อมูล
สารสนเทศที่ดีที่จะน าไปใช้น้ันจะต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันสมัย ตรงต่อความต้องการ และทันต่อ เวลา [4] 
ทั้งน้ีสารสนเทศน้ันมีความส าคัญอย่างย่ิงส าหรับผู้บริหารหรือ ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ และทุกหน่วยงานภายในองค์กร 
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เน่ืองจากจ าเป็นที่จะต้องใช้สารสนเทศที่สอดคล้องกับงานของตนส าหรับใช้ในการวางแผน การบริหาร การควบคุม 
หรือการตัดสินใจในการด าเนินงานกันทั้งสิ้น ข้อมูลหรือสารสนเทศเรื่องหน่ึงอาจมีความสอดคล้องกับข้อมูลหรือ
สารสนเทศอีกเรื่องหน่ึง หากข้อมูลหรือสารสนเทศที่ได้รับน้ันไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นเรื่องเดียวกันแล้วน้ัน จะท าให้
เกิดผลเสียกับงานได้  
 ปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลสารสนเทศในการด าเนินงานของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษในปัจจุบันมีอยู่มาก เช่น ข้อมูลสารสนเทศไม่ได้ถูกปรับให้เป็นปัจจุบัน ข้อมูลหัวข้อ
เดียวกันแต่สาระไม่ตรงกันเมื่อน ามาจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง รูปแบบของข้อมูลไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน หน่วยงาน
ต่าง ๆ ไม่มีการน าเสนอข้อมูลหรือสารสนเทศในการด าเนินงานของหน่วยงานของตน หน่วยงานแต่ละแห่งไม่เก็บ
ข้อมูลสารสนเทศเก่าไว้ การขอข้อมูลสารสนเทศชุดเดิมซ้ า ๆ จากหลายหน่วยงานต้องใช้เวลานานจึงจะได้ข้อมูลที่
ต้องการจากหน่วยงานอื่น ปัญหาที่เกิดข้ึนจึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน การวางแผน การบริหาร  และการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 
 จากปัญหาที่กล่าวมาพบว่า ความส าคัญต่อนโยบายในการใช้ไอชีทีของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเว็บไซต์การบริหารการจั ดการกลุ่มโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือช่วยในการน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศที่เ ก่ียวข้องกับ
การด าเนินงานของกลุ่มโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป  
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการเว็บไซต์การบริหารจัดการ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ  
 1.2 เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาเว็บไซต์การบริหารจัดการ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดศรีสะเกษ   
 1.3 เพ่ือศึกษาการยอมรับและน าไปใช้ เว็บไซต์การบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 การพัฒนาเว็บไซต์อย่างมีหลักการ และด าเนินการตามข้ันตอนที่ชัดเจน ท าให้ผู้สร้างเว็บไซต์สามารถใส่ใจ
รายละเอียดที่จ าเป็นในแต่ละข้ันตอนของการออกแบบ ซึ่งจะช่วยป้องกัน ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน และลดความ
เสี่ยงที่จะท าให้เว็บไซต์ประสบความล้มเหลว ให้ผู้สร้างได้เว็บไซต์ที่ตรงกับเป้าหมายตามต้องการ มีประโยชน์ รวมทั้ง
ให้ความสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ การสร้างเว็บไซต์ที่ดีน้ันต้องอาศัยการออกแบบและจัดระบบข้อมูลอย่าง
เหมาะสม 
  ดวงพร เกี๋ยงค า [5] กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์ไว้เป็นข้ันตอน ดังน้ี 
  2.1 ก าหนดเป้าหมายและวางแผน (Site definition and planning) การพัฒนาเว็บไซต์ควรก าหนด
เป้าหมายและวางแผนไว้ล่วงหน้า เพ่ือให้การท างานในข้ันต่อไปมีแนวทางที่ ชัดเจน เรื่องหลักๆ ที่ควรท าในข้ันตอนน้ี 
ประกอบด้วย 
   2.1.1 ก าหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้ใช้เข้าใจว่าเว็บไซต์น้ีต้องการน าเสนอหรือต้องการ
ให้เกิดผลอะไร 
   2.1.2 ก าหนดกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย เพ่ือจะได้รู้ว่าผู้ใช้หลักคือใคร และออกแบบเว็บไซต์ให้ตอบสนอง 
ความต้องการผู้ใช้กลุ่มน้ันให้มากที่สุด 
   2.1.3 เตรียมแหล่งข้อมูล เน้ือหาหรือข้อมูล คือสาระส าคัญที่แท้จริงของเว็บไซต์ ต้องรู้ว่าข้อมูลที่
จ าเป็นต้องใช้มาจากแหล่งใดบ้าง เช่น ถ้าเป็นเว็บข่าวสาร ข่าวน้ันจะมาจากแหล่งใด มีลิขสิทธ์ิหรือไม่ ฯลฯ 
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   2.1.4 เตรียมทักษะหรือบุคลากร การสร้างเว็บไซต์ต้องอาศัยทักษะหลายด้าน เช่น ในการเตรียม
เน้ือหา ออกแบบกราฟิก เขียนโปรแกรม และการดูแลเครื่องบริการ ซึ่งถ้าเป็นเว็บไซต์ขนาดใหญ่อาจจะต้องใช้
บุคลากรเป็นจ านวนมาก แต่ส าหรับเว็บไซต์เล็ก ๆ ที่สามารถดูแลได้โดยบุคลากรเพียงคนเดียวก็จะต้องศึกษาหา
ความรู้ในเรื่องน้ัน ๆ เพ่ือเตรียมพร้อม 
   2.1.5 เตรียมทรัพยากรต่าง ๆ ที่จ าเป็น เช่น โปรแกรมส าหรับสร้างเว็บไซต์ โปรแกรมส าหรับสร้าง
กราฟิก ภาพเคลื่อนไหวและสื่อประสม โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utilities) อื่น ๆ ท่ีจะต้องใช้ ฯลฯ 
  2.2 วิเคราะห์และจัดโครงสร้างข้อมูล (Analysis and information architecture) เป็นการน าข้อมูล
ต่าง ๆ ที่รวบรวมได้จากข้ันแรกน ามาประเมิน วิเคราะห์  และจัดระบบ เพ่ือให้ได้โครงสร้างข้อมูลและข้อก าหนด  
ซึ่งจะใช้เป็นกรอบส าหรับการออกแบบ และด าเนินการในข้ันต่อไป ผลที่ได้รับจากข้ันน้ีประกอบไปด้วย 
   2.2.1 แผนผังโครงสร้างของเว็บไซต์ สารบัญ ล าดับการน าเสนอหรือผังงาน 
   2.2.2 ระบบน าทาง ซึ่งผู้ใช้จะใช้ส าหรับเปิดเข้าไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ เช่น โครงสร้างและ
รูปแบบของเมนู เป็นต้น 
   2.2.3 องค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ในเว็บเพจมีอะไรบ้าง เช่น ภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหว 
เสียง วีดิทัศน์ สื่อประสม แบบฟอร์ม ฯลฯ อะไรบ้างที่โปรแกรมค้นดูของผู้ใช้สนับสนุน และอะไรบ้างที่ต้องอาศัย
โปรแกรมเสริม 
   2.2.4 ข้อก าหนดเก่ียวกับลักษณะและรูปแบบของเว็บเพจ 
   2.2.5 ข้อก าหนดของโปรแกรมภาษาสคริปต์ หรือโปรแกรมประยุกต์ส าหรับเว็บ (Web 
application) และฐานข้อมูลที่ใช้ในเว็บไซต์ 
   2.2.6 คุณสมบัติของเครื่องบริการเว็บ รวมถึงข้อจ ากัด และบริการเสริมต่างๆ ที่มีให้ 
  2.3 ออกแบบเว็บเพจและเตรียมข้อมูล (Page design and content editing) เป็นข้ันตอนการ
ออกแบบเค้าโครงและลักษณะด้านกราฟิกของหน้าเว็บเพจ เพ่ือให้ผู้ใช้เกิดอารมณ์ความรับรู้ต่อเว็บเพจตามที่ผู้สร้าง
ต้องการ นอกจากน้ียังรวมไปถึงการก าหนดสีสันและรูปแบบของส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ไม่ใช่กราฟิก เช่น ชนิด
ตัวอักษร ขนาด และสีข้อความ สีพ้ืนบริเวณที่ว่าง ฯลฯ ส าหรับในส่วนของเน้ือหา ข้ันตอนน้ีจะเป็นการน าเน้ือหาที่
เลือกไว้ มาปรับแก้และตรวจทานความถูกต้อง เพ่ือให้พร้อมส าหรับจะน าไปใส่เว็บเพจแต่ละหน้าในข้ันตอนถัดไป 
  2.4 ลงมือสร้างและทดสอบ (Construction and testing) เป็นข้ันตอนที่เว็บเพจจะถูกสร้างข้ึนทีละ
หน้าโดยอาศัยเค้าโครง และองค์ประกอบกราฟิกตามที่ออกแบบไว้ เน้ือหาต่าง  ๆ จะถูกน ามาใส่และจัดรูปแบบ  
จุดเชื่อมโยงและมีระบบน าทางไปสู่หน้าเว็บต่าง ๆ เว็บไซต์ที่ สร้างข้ึนมาควรได้รับการทดสอบก่อนที่จะน าออก
เผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความถูกต้องของเน้ือหา การท างานของจุดเชื่อมโยงและระบบน าทาง ตรวจหาความ
ผิดพลาดของโปรแกรมภาษาสคริปต์และฐานข้อมูล นอกจากน้ีก็ควรทดสอบโดยใช้สภาพแวดล้อมที่เหมือนกับของ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น รุ่นของโปรแกรมค้นดู ความละเอียดของจอภาพ เพ่ือดูว่าผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายสามารถชมเว็บไซต์
ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพหรือไม่ 
  2.5 เผยแพร่และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก (Publishing and promotion) โดยทั่วไปการน าเว็บไซต์ข้ึน
เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตจะท าด้วยการอัพโหลด (Upload) แฟ้มข้อมูลทั้งหมด คือ เอชทีเอ็มแอลและแฟ้มข้อมูลอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้องข้ึนไปเก็บบนเครื่องบริการ ที่เปิดบริการไว้ การอัพโหลดเว็บไซต์อาจท าด้วยโปรแกรมสร้างเว็บไซต์หรือ
อาจใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ประเภทโปรแกรมถ่ายโอนข้อมูล (FTP) หรือใช้เครื่องมืออื่นบนเครื่องบริการเว็บ 
หลังจากน้ันเว็บไซต์ควรได้รับการทดสอบอีกครั้ง เพ่ือตรวจหาปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถทดสอบบนคอมพิวเตอร์
ของผู้สร้างเอง เช่น การเชื่อมโยงของเว็บเพจกับเว็บไซต์อื่น และการท างานของโปรแกรมค้นดูกับฐานข้อมูล ซึ่งอาจ
ท าไม่ได้บนเครื่องของผู้สร้างเว็บ หรือบนเครื่องบริการเว็บอาจมีสภาพแวดล้อมที่ต่างออกไป เว็บไซต์ที่จะประสบ
ความส าเร็จนอกจากต้องมีเน้ือหาที่ดี มีการวางโครงสร้างการออกแบบที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องได้รับการโฆษณาและ
ส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในผู้ใช้กลุ่มเป้าหมาย หรือในวงกว้างออกไปอีกด้วย การส่งเสริมน้ีมีกลยุทธ์ที่ท าได้หลายวิธี  
ไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมากเสมอไป โดยสามารถท าได้ต้ังแต่แบบง่าย ๆ คือ การแลกเปลี่ยนที่อยู่เว็บ 
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ประกาศบนเว็บบอร์ด (Web board) การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email) เพ่ิมข้อมูลในโปรแกรมค้นหาหรือ 
สารบบเว็บ (Web directory) จนถึงแบบที่ใช้งบประมาณมากข้ึน เช่น การจัดงานเปิดตัว การลงโฆษณา บนเว็บไซต์
อื่น ในสิ่งพิมพ์ หรือในวิทยุและโทรทัศน์  
  2.6 ดูแลและปรับปรุงต่อเน่ือง (Maintenance and innovation) เว็บไซต์ที่เผยแพร่ออกไปแล้ว 
ควรดูแลโดยตลอด หน้าท่ีน้ีครอบคลุมต้ังแต่การตรวจสอบเครื่องบริการเว็บว่าไม่หยุดท างานบ่อย จุดเชื่อมโยงไปยัง
ภายนอกยังคงใช้งานได้หรือไม่ คอยตอบอีเมล์หรือค าถามท่ีมีผู้ฝากไว้บนเว็บเพจ ถ้าเป็นข่าวสารก็ต้องปรับปรุงข้อมูล
ให้ทันสมัยตลอดเวลา ถ้ามีการใช้ฐานข้อมูลก็ต้องส ารองข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ นอกจากน้ีควรตรวจสอบสถิติของการ
เข้าใช้เป็นระยะ ๆ หลังจากที่เว็บไซต์ได้รับการเผยแพร่ไประยะหน่ึงควรปรับปรุง เพ่ือให้ผู้ใช้รู้สึกว่ามีความ
เปลี่ยนแปลง มีความใหม่ ทันสมัย ดังน้ันหลักการออกแบบและน าเสนอด้วยเว็บไซต์ให้น่าสนใจ และดึงดูดผู้คนให้
เข้ามาชมจ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องทราบถึงหลักการ และวิธีการในการออกแบบและการน าเสนอเว็บไซต์ เพราะถ้า
หากท าไปโดยปราศจาก การออกแบบหรือการน าเสนอที่ดีแล้ว ผู้ใช้อาจจะไม่สนใจและใส่ใจที่จะเข้ามาใช้ ท าให้การ
น าเสนอในครั้งน้ันสูญเปล่าได้ ดังน้ันจึงควรเรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการของการน าเสนอก่อน ซึ่งสามารถท าได้
หลายรูปแบบข้ึนอยู่กับลักษณะของข้อมูลและความชอบของผู้พัฒนา ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการน าเสนอ 
 กาญจนา ดงสงคราม [6] ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการสาขาวิชา ผลการวิจัย
พบว่า 1) เว็บไซต์ระบบสารสนเทศสาขาวิชาที่พัฒนาข้ึน มีองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเว็บไซต์ทั้งหมด 11 
โมดูล ได้แก่ 1.1) โมดูลเก่ียวกับสาขาวิชา 1.2) โมดูลบุคลากร 1.3) โมดูลหลักสูตร 1.4) โมดูลนักศึกษา 1.5) โมดูล
ศิษย์เก่า 1.6) โมดูลประกันคุณภาพ 1.7) โมดูลงานวิจัย 1.8) โมดูลกระดานสนทนา 1.9) โมดูลข่าวประชาสัมพันธ์ 
1.10) โมดูลภาพกิจกรรม 1.11) โมดูลดาวน์โหลดเอกสาร 2) ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเว็บไซต์ระบบ
สารสนเทศสาขาวิชา โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.48, SD. = 0.50) 3) ผลการทดลองใช้
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศสาขาวิชาโดยรวมผู้ใช้ยอมรับและ น าไปใช้ในระดับมากที่สุด (x̅ = 4,51, SD.= 0.56) 
 ศรีวิไล นิราราช, วรปภา อารีราษฎร์ และบดินทร์ แก้วบ้านดอน [7] ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบการ
จัดการ สารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ประกอบระบบการ
จัดการสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 4 โมดูล ได้แก่ 1.1) โมดูลข้อมูล
หน่วยงาน 1.2) โมดูลการจัดการการประกันคุณภาพ 1.3) โมดูลจัดการ SAR และ 1.4) โมดูลจัดการผู้ใช้และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการน ามาใช้พัฒนาระบบ คือเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ในการพัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูลใช้ Mysql 
ภาษาที่ใช้เขียนโดย PHP ให้รองรับการแสดงผลบนบราวเซอร์ Firefox, Google chrome 2) ความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเว็บไซต์ โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ 3) การยอมรับและน าไปใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ภัทรพงษ์ อักษร [8] ได้วิจัยเรื่องการศึกษาองค์ประกอบเว็บไซต์ต้นแบบส าหรับหน่วยงานและบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบโมดูลส าหรับตรวจสอบเว็บไซต์ต้นแบบส าหรับ
หน่วยงานและ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบด้วย 10 โมดูล ได้แก่ 1.1) โมดูล Admin (ผู้ดูแล
ระบบ) 1.2) โมดูล User (ผู้ใช้งาน) 1.3) โมดูลข้อมูลทั่วไป 1.4) โมดูลข่าวประชาสัมพันธ์ 1.5) โมดูลข่าวประกาศ 
1.6) โมดูลข่าวกิจกรรม 1.7) โมดูลบุคลากร 1.8) โมดูลกระดานถามตอบ 1.9) โมดูลติดต่อสอบถาม และ  
1.10) โมดูลการสื่อสาร ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อความเหมาะสมขององค์ประกอบเว็บไซต์ต้นแบบส าหรับ
หน่วยงานและบุคลากร อยู่ในระดับมาก 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

1. เคร่ืองมือการวิจัย 
1.1 แบบสอบถามความคิดของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อองค์ประกอบและความเหมาะสมของเทคโนโลยีของ

เว็บไซต์การบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 
1.2 แบบสอบถามความคิดของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อเว็บไซต์การบริหารจัดการกลุ่ม โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 
1.3 แบบสอบถามการยอมรับและน าไปใช้เว็บไซต์การบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 
 
2. กลุ่มเป้าหมาย 
 ครูแกนน าไอชีทีในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ท้ัง 9 โรงเรียน ๆ ละ 
3 รูป/คน รวม 27 รูป/คน  
 
3. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
 ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ดังน้ี 

3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบและความเหมาะสมของเทคโนโลยีของเว็บไซต์การ
บริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ และศึกษาองค์ปร ะกอบของ
เว็บไซต์ โรงเรียนต่าง ๆ จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ, โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัด
สุรินทร์, โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร, โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี, โรงเรียนสุรนารี
วิทยา จังหวัดนครราชสีมา ออกแบบองค์ประกอบและความเหมาะสมของเทคโนโลยีของ เว็บไซต์การบริหารจัดการ
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ โดยน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการออกแบบ
องค์ประกอบในเบื้องต้น สอบถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับองค์ประกอบและความเหมาะสมของเทคโนโลยีของเว็บไซต์
การบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ  ประเมินผลการน าไปใช้
องค์ประกอบและความเหมาะสมของเทคโนโลยีของเว็บไซต์การบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 

3.2 ออกแบบโครงสร้างของเว็บไซต์ 
3.3 พัฒนาเว็บไซต์ระบบสารสนเทศด้วยความเหมาะสมของเทคโนโลยี 
3.4 ทดลองใช้งาน ผู้วิจัยได้น าเว็บไซต์การบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

จังหวัดศรีสะเกษ ที่พัฒนาข้ึนปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา และทดสอบการใช้งาน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไข หาข้อผิดพลาด 

3.5 ประสานกลุ่มเป้าหมายในการสอบถาม และจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ นัดหมาย  
3.6 ด าเนินการสอบถามด้วยตัวเองโดยใช้แบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึน พร้อมบันทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลผล

การสอบถาม 
3.7 เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามพร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วน วิเคราะห์ และสรุปผลการ

สอบถามและน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
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4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน ดังน้ี [9]                                      

   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด  
 

ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาแนวทางการจัดการเว็บไซต์การบริหารจัดการ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดศรีสะเกษ  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการประกอบด้วย 2 ข้ันตอน มีผลการด าเนินงานดังน้ี 
 1. การศึกษาองค์ประกอบการจัดการเว็บไซต์การบริหารจดัการ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 
  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับส่วนเว็บไซต์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้ศึกษาส่วนประกอบของ
เว็บไซต์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ โรงเรียนสุรวิทยา
คาร จังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี และ
โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา และท าการแยกส่วนประกอบของเว็บไซต์ แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบของเว็บไซต์ 
 n=5 

   ส่วนประกอบ 
   ของเว็บไซต์ 

    ที่ศึกษา 
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1. โรงเรียนสตรีสิริเกศ  1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 
2. โรงเรียนสุรวิทยาคาร  1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 
3. โรงเรียนยโสธรพิทยาคม  1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
4. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 
5. โรงเรียนสุรนารีวิทยา 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
นับจ านวนความถี่ 5 5 5 5 3 5 5 3 4 2 5 4 1 3 4 3 
ร้อยละ  100.00   100.00   100.00   100.00   60.00   100.00   100.00   60.00   80.00   40.00   100.00   80.00   20.00   60.00   80.00  60.00  

  
 ผู้วิจัยน าข้อมูลจากตารางที่  1 มาออกแบบองค์ประกอบของเว็บไซต์การบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ โดยน าข้อมูลจากการศึกษาองค์ประกอบของเว็บไซต์ที่มีค่า
ต้ังแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป มาจัดท าองค์ประกอบ จ านวน 10 ส่วนแสดงในภาพที่ 1 
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ภาพที ่1 องค์ประกอบของเว็บไซต์การบริหารจัดการกลุม่โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

 
 จากภาพที่  1 องค์ประกอบของส่วนของเว็บไซต์การบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย 10 ส่วน ดังน้ี 
  1.1 ส่วน Admin เป็นส่วนที่ให้ผู้ดูแลระบบด าเนินการจัดการข้อมูลเก่ียวกับเว็บไซต์ โดยจะต้องเข้าสู่
เว็บไซต์เพ่ือก าหนดสิทธ์ิให้ผู้ใช้ในการจัดการข้อมูลของเว็บไซต์โรงเรียน และควบคุมโครงสร้างเว็บไซต์ทั้งหมด 
  1.2 ส่วน User เป็นส่วนที่ผู้ใช้เข้าไปใช้งานเว็บไซต์ตามท่ี Admin ก าหนดให้ใช้งานในส่วนต่าง ๆ  
  1.3 ส่วนข้อมูลทั่วไป เป็นส่วนของเน้ือหาข้อมูลหน่วยงาน ได้แก่ ประวัติความเป็นมา สัญลักษณ์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ และยุทธศาสตร์  
  1.4 ส่วนบุคลากร เป็นส่วนของการแสดงท าเนียบผู้บริหารโรงเรียน พร้อมข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ เช่น 
ประวัติ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล  
  1.5 ส่วนข้อมูลนักเรียน เป็นส่วนของการแสดงข้อมูลจ านวนนักเรียนแต่ละโรงเรียน ต้ังแต่มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยแยกเป็นพระและสามเณร 
  1.6 ส่วนข้อมูลสารสนเทศ เป็นส่วนของการแสดงข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ได้แก่ โครงสร้าง 
การบริหารงาน และปฏิทินปฏิบัติงาน 
  1.7 ส่วนหน่วยงานภายใน เป็นส่วนของการแสดงลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมในเครือข่าย จ านวน 9 โรงเรียน 
  1.8 ส่วนประชาสัมพันธ์ เป็นส่วนของการแสดงข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ทั้งของบุคลากรภายในและ
ผู้สนใจ เพ่ือให้บุคลากรและผู้สนใจสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ได้อย่างสะดวก 
  1.9 ส่วนคลังภาพ เป็นส่วนของการแสดงภาพกิจกรรมของโรงเรียนเพ่ือให้ผู้สนใจสามารถติดตาม และ
สืบค้นกิจกรรมของโรงเรียนที่มีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ ภาพกิจกรรมของ ผู้บริหาร นักเรียน บุคลากร 
และชุมชน 
  1.10 ส่วนดาวน์โหลด เป็นส่วนของการแสดงข้อมูลที่ต้องการให้บุคลากรหรือผู้สนใจดาวน์โหลด
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโรงเรียนหรือกลุ่มโรงเรียน 
 
2. ผลการศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์การบริหารจัดการ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
ศรีสะเกษ   
 ผู้วิจัยได้พัฒนาเว็บไซต์การบริหารจัดการ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม และท าการประเมินผลการพัฒนา
เว็บไซต์ แสดงผลดังภาพที่ 2 และ 3 และสอบถามความพึงพอใจของครูแกนน าที่มีต่อการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์
หลังจากการอบรม แสดงผลดังตารางที่ 2 
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ภาพที ่2 กิจกรรมการอบรมครูแกนน าพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่3 ตัวอย่างเว็บไซต์โรงเรียนที่ได้จากการอบรม 
 

ตารางที่ 2 ผลการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนจากการอบรมครูแกนน า 

โรงเรียน 
ผลการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนในแต่ละส่วน 

สรุปผลการพัฒนา 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1) โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ เสร็จเรียบร้อย 
2) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูณ ✓ ✓ ✓ ✓ - - ✓ - ✓ ✓ - 
3) โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ ✓ ✓ ✓ ✓ - - ✓ - ✓ ✓ - 
4) โรงเรียนวัดสระก าแพงใหญ ่ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ - - 
5) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเกียรติแก้ววิทยา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ เสร็จเรียบร้อย 
6) โรงเรียนดวนใหญ่วิทยา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - - ✓ ✓ ✓ - 
7) โรงเรียนโพธิ์ศรีวิทยา ✓ ✓ ✓ - ✓ - ✓ - ✓ - - 
8) โรงเรียนประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ เสร็จเรียบร้อย 
9) โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา ✓ ✓ ✓ - ✓ - ✓ - ✓ ✓ - 

รวม 9 9 9 7 7 5 7 5 9 7  
ร้อยละ 100.00  100.00  100.00   77.78   77.78   55.56   77.78   55.56  100.00   77.78   
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 จากตารางที่ 2 ผลการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนจากการอบรมครูแกนน า พบว่า มีจ านวนเว็บไซต์ที่พัฒนา
เสร็จเรียนร้อย จ านวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนศรีเกษตรวิทยา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเกียรติแก้ววิทยา  
และ โรงเรียนประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ เมื่อพิจารณาการพัฒนาส่วนประกอบของเว็บไซต์ ส่วนที่พัฒนาเสร็จ
เรียบร้อย คือ 1) ส่วน Admin 2) ส่วน User 3) ส่วนข้อมูลทั่วไป และ 4) ส่วนคลังภาพ  
 
3. ผลการศึกษาการยอมรับและน าไปใช้เว็บไซต์การบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 

ผู้วิจัยได้ท าการสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้ระบบหรือเว็บไซต์ที่พัฒนาข้ึนจากเว็บไซต์ต้นแบบส าหรับ
หน่วยงานทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยใช้แบบสอบถามการยอมรับระบบสารสนเทศที่
พัฒนาตามแนวคิดการยอมรับการใช้เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) แสดงดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 การยอมรับเว็บไซต์ของครูแกนน าท่ีเข้ารับการอบรม 

n=18 
รายการการยอมรับเว็บไซต ์ x̅ SD. ระดับการยอมรับ 

1. การรบัรู้ถึงความมีประโยชน์    
1.1 เว็บไซต์มีประโยชน์ต่อการเผยแพร่สารสนเทศของโรงเรียน  4.56   0.50  มากที่สุด 
1.2 การมีเว็บไซต์ท าให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป  4.61   0.60  มากที่สุด 
1.3 การมีเว็บไซต์ท าใหค้รู/นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสาร  4.61   0.68  มากที่สุด 
1.4 องคป์ระกอบของเว็บไซต์มีความครบถ้วนในการบริหารจัดการข้อมูล  4.67   0.61  มากที่สุด 
1.5 เว็บไซต์ช่วยงานบริหารข้อมูลของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน  4.78   0.55  มากที่สุด 

รวม  4.64   0.59  มากที่สุด 
2. การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน    

2.1 เว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นมคีวามง่ายในการบันทึกข้อมูล  4.50   0.74  มากที่สุด 
2.2 เว็บไซต์มีความง่ายในการเชื่อมโยงหรือลิงค์ข้อมูล  4.50   0.70  มากที่สุด 
2.3 เว็บไซต์ง่ายในการค้นหาข้อมูล/ข่าวสาร  4.56   0.70  มากที่สุด 
2.4 เว็บไซต์ง่ายในการอัพโหลดข้อมูล ภาพและกิจกรรม  4.44   0.61  มากที่สุด 
2.5 คู่มือการพัฒนาเว็บไซต์มีความง่ายในการท าความเข้าใจศึกษาเรียนรู้  4.61   0.50  มากที่สุด 

รวม  4.52   0.67  มากที่สุด 
โดยรวม  4.58   0.63  มากที่สุด 

  
จากตารางที่ 4.5 การยอมรับเว็บไซต์ของครูแกนน าท่ีเข้ารับการอบรม พบว่า โดยรวมครูที่เข้ารับการอบรม

มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x̅ = 4.58, SD.=0.63) และรายการที่มีความพึงพอใจมากที่สุดตามล าดับ คือ  
การรับรู้ถึงความมีประโยชน์ (x̅ = 4.64, SD.=0.59) และ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (x̅ = 4.52, SD.=0.67) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. การศึกษาแนวทางการจัดการเว็บไซต์การบริหารจัดการ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยเลือกแนวทางการน าเว็บไซต์ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้โดยน าเว็บไซต์จากการวิจัย ของภัทร
พงษ์ อักษร (2560) ซึ่งเป็นเว็บไซต์ต้นแบบส าหรับหน่วยงานและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ทั้งน้ี 
ภัทรพงษ์ อักษร ได้ท าการศึกษาองค์ประกอบของระบบการจัดการเว็บไซต์ต้นแบบ ส าหรับหน่วยงานทางศึกษา 
พัฒนาระบบจัดการเว็บไซต์ ส าหรับหน่วยงานทางศึกษา และศึกษาผลการน าระบบการจัดการเว็บไซต์ไปใช้ทาง
หน่วยงานและบุคลากร  กลุ่มเป้าหมายในวิจัยเป็นผู้ ดูแลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจ านวน  
6 หน่วยงาน และครูหรือบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 24 รูป/ค น 
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ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบโมดูลประกอบด้วยด้วย 10 โมดูล ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญต่อระบบการจัดเว็บ  
อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อเว็บไซต์ต้นแบบส าหรับหน่วยงานทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (x̅ = 4.60, S.D. 0.52) ผลการทดลองใช้เว็บไซต์โดยรวมผู้ใช้ยอมรับและน าไปใช้ระดับมากที่ (x̅ = 4.55, 
S.D.=0.53) และผลการเผยแพร่เว็บไซต์ให้กับหน่วยงานอื่น โดยรวมผู้ใช้ยอมรับและน าไปใช้ในระดับมากที่สุด  
(x̅ = 4.71, S.D. 0.37) ท าให้ผู้วิจัยน าเว็บไซต์ต้นแบบ ดังกล่าวมาเป็นประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ โดยประกอบด้วย 10 ส่วน คือ ส่วน Admin ส่วน User 
ส่วนข้อมูล ส่วนบุคลากร ส่วนข้อมูลนักเรียน ส่วนข้อมูลสารสนเทศ ส่วนหน่วยงานภายใน ส่วนประชาสัมพันธ์ส่วน
คลังภาพ และ ส่วนดาวน์โหลด ในการศึกษาเว็บไซต์แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์การบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ผู้วิจัยคาดหวังว่าการด าเนินงานวิจัยเว็บไซต์ต้นแบบส าหรับ
หน่วยงานทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีวามสอดคล้องกับการศึกษาองค์ประกอบการจัดการ
เว็บไซต์การบริหารจัดการ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติ ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ส่งผลให้งานวิจัย
ด าเนินการได้อย่างการประหยัด งบประมาณ การเงิน และการน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเว็บไซต์การ
บริหารจัดการ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติ ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ มีลักษณะการใช้งานได้ง่าย และ
เข้ากับหลักการของเว็บ 
 2. การพัฒนาเว็บไซต์การบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ 
พบว่า แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ด าเนินการโดยการจัดอบรมครูแกนน า โรงเรียนละ 2 คน ระยะเวลา 2 วัน ผลการ
อบรมครูแกนน าได้พัฒนาเว็บไซต์เสร็จเรียบร้อย จ านวน 3 โรงเรียน  ส่วนใหญ่ผลการพัฒนาเว็บไซต์อยู่ในระดับที่ 2 
คือ บันทึกข้อมูลครบถ้วนแต่ยังมีข้อมูลบางรายการที่ต้องแก้ไข และความพึงพอใจของครูแกนน าที่มีต่อการอบรม
การพัฒนาเว็บไซต์ โดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีเป็นเพราะว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีครูฆราวาส ครูพระเป็น
ส่วนมากในการดูแลระบบ และยังขาดทักษะทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมีภารกิจไม่เหมือนกันต้องดูด้วยกัน ครูพระเป็น
ทั้งเจ้าอาวาสบ้าง เจ้าคณะปกครองบ้าง มีกิจนิมนต์ที่ต้องฉลองศรัทธาของญาติโยม และดูแลสามเณรนักเรียน 
ส าหรับผลการอบรมส าเร็จไป 3 โรงเรียน เน่ืองจากครูแกนน า มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ดี และมีข้อมูลครบถ้วน  
จึงใช้เวลาไม่มากในการท าส่วนประกอบของเว็บไซต์ได้ และออกแบบหน้าเว็บไซต์ และส่วนสาเหตุที่ไม่เสร็จ  
ครบส่วนประกอบเพราะการอบรมใช้เวลาแค่ 2 วัน จึงท าให้การท าส่วนประกอบของเว็บไซต์ได้ไม่ส าเร็จในบางส่วน 
เพราะเริ่มต้นอาจจะใช้เวลากับการศึกษาคู่มือ ข้อมูล ภาพ และออกแบบหน้าเว็บไซต์  
 3. การศึกษาการยอมรับและน าไปใช้เว็บไซต์การบริหารจัดการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ครูแกนน าท่ีเข้ารับการอบรม โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และหลังจาก
อบรมครูแกนน าได้พัฒนาต่อยอดเว็บไซต์โรงเรียนครบทุกโรงเรียน โดยท าการปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วน
ครบทุกโรงเรียน ดังจะเห็นได้จากผลการประเมินการน าไปใช้และการพัฒนาต่อยอดเว็บไซต์ ผลการวิจัยยังชี้ให้เห็น
ว่า มีการด าเนินการบอกต่อครูและนักเรียนในโรงเรียน ร้อยละ 88.89 มีการน าเสนอเว็บไซต์ต่อผู้บริหารและที่
ประชุมโรงเรียน ร้อยละ 66.77 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ร้อยละ 66.67 และการปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน ร้อยละ 44.44 เน่ืองจากการเปลี่ยนผู้ท าข้อมูลบ่อย จึงท าให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ส่วนเหตุที่การด าเนินการ
มีไม่ครบทุกรายการอาจเป็นเพราะว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม ยังไม่มีเว็บไซต์ การมีเว็บไซต์เป็นประโยชน์ต่อครูและ
โรงเรียนในการบริหารจัดการข้อมูลของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน เผยแพร่สารสนเทศของโรงเรียนท าให้ครู/นักเรียน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร ท าให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป  แต่เน่ืองจากการพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับครูโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะยุ่งยากเน่ืองจากการท าเว็บไซต์เป็นสิ่งใหม่ 
หรือบางท่านการใช้งานคอมพิวเตอร์ยังไม่คล่อง การพัฒนาจึงค่อยเป็นค่อยไป เวลาการพัฒนาจึงไม่เต็มที่ อย่างไรก็
ตาม พบว่า ทุกโรงเรียนมีการพัฒนาต่อเว็บไซต์ ร้อยละ 100 
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ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน างานวิจัยไปใช้ การน าเว็บไซต์ต้นแบบไปใช้ในโรงเรียนควรมีการจัดเตรียม
เซริ์ฟเวอร์เพ่ือรวบรวมข้อมูลและเว็บไซต์ให้อยู่ใน เซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมและปลอดภัย หากมีการรวบรวมไว้ในระบบ
ที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยจะท าให้ข้อมูลทั้งหมดมีความปลอดภัย และง่ายต่อการตรวจสอบ ติดตามการ
พัฒนาเว็บไซต์ 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือการบริหารจัดการโรงเรียน หากได้เว็บไซต์
ต้นแบบและท าเว็บไซต์ของโรงเรียนแล้ว ควรจะมีการขยายผลการอบรมครูเพ่ือการใช้งานเว็บไซต์ไปยังครูผู้ใช้งาน
เพ่ือให้ทราบรายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ และควรเพ่ิมเติมในส่วนของการให้ข้อมูลข่าวสารของครูผ่าน
ผู้ดูแลระบบของเว็บไซต์จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเว็บไซต์ของโรงเรียนที่จะน าไปใช้ในการบริหารจัดการ  
การเรียนการสอน 
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