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ชื่อโครงการ : การศึกษาความตองการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของวัด
ในเขตอําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

ชื่อผูวิจัย : วิรุติ์  วิโรจโน   (สานันท)

อาจารยที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ทองสุข  วันแสน

ปที่ทําการวิจัย : 2549  สาขายุทธศาสตรการพัฒนา

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความตองการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของวัดในเขตอําเภอกระสัง 

จังหวัดบุรีรัมย
2. เพื่อเปรียบเทียบความตองการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของวัดตามตัวแปร

ประเภทวัด และสถานภาพพระภิกษุสามเณรในเขตอําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
3. เพื่อรวบรวมขอมูลเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ

วัดในเขตอําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย

ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนพระภิกษุสามเณรที่สังกัดหรืออาศัยประจําอยูใน

วัด คือ วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาจํานวน 24 แหง และวัดที่ยังไมไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาจํานวน 45 แหง รวม 69 แหง ในเขตอําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 492 รูป ดังนี้

1.1 เจาอาวาสในเขตอําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 69 รูป
1.2 พระลูกวัดในเขตอําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 351 รูป
1.3 สามเณรในเขตอําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 72 รูป

2. กลุมตัวอยาง ผูวิจัยเลือกกลุมโดยใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน จากวัดในเขตอําเภอ
กระสัง จังหวัดบุรีรัมย โดยกําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 40 วัด วัดที่ไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
จํานวน 20 แหง วัดที่ยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมาจํานวน 20 แหง แบงตามสถานภาพ
พระภิกษุสารเณร ไดเจาอาวาสจํานวน 40 รูป พระลูกวัดจํานวน 60 รูป และสามเณรจํานวน 30 รูป
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สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยและสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผลการศึกษาความตองการพัฒนาของวัดในเขตอําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย ที่มีตอ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานตาง ๆ ดังนี้
1.1 ดานระบบคอมพิวเตอร พบวา วัดในเขตอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย มีความ

ตองการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมากทุกเรื่อง ทั้งภาพรวมรายดานและรายขอ ไดแก
อุปกรณกลองถายรูปดิจิตอลที่มีคาความละเอียดของภาพ 5 ลานพิกเซล ขึ้นไป อุปกรณสแกนเนอร
ที่แสดงภาพหลังจากสแกนภายใน 4 วินาที และมีความละเอียดของภาพ 4800×4800 dpi ขึ้นไป
อุปกรณกลองถายวีดีโอดิจิตอลที่มีความละเอียดของภาพ 4 ลานพิกเซลขึ้นไป ซีพียูแบบ Intel 
Pentium 4 ที่มีหนวยความเร็ว 3.0 GHz ขึ้นไป หนวยความจําแบบแรมที่มีขนาดความจุ 256 MB ขึ้น
ไป แผงวงจรตอเชื่อมอุปกรณที่เปนแบบเมนบอรดสามารถรองรับอุปกรณใหมๆได สื่อเก็บบันทึก
ขอมูลแบบฟล็อปปดิสกขนาดความจุมากกวา 1.44 MB ขึ้นไป อุปกรณเก็บขอมูลแบบฮารดดิสกที่มี
หนวยความจุสูง 80 GB ขึ้นไป สื่อเก็บขอมูลแบบซีดีที่มีหนวยความจุ 700 MB ขึ้นไป สื่อเก็บขอมูล
แบบดีวีดีที่มีหนวยความจุ 8.5 GB ขึ้นไป อุปกรณจอคอมพิวเตอรที่มีความกวางขนาด 17 นิ้ว ขึ้นไป
อุปกรณสําหรับพิมพงานที่มีความเร็วในการพิมพ 20 แผนตอนาทีขึ้นไป โปรแกรมจัดพิมพเอกสาร
ชนิด Microsoft Word โปรแกรมตารางคํานวณวิเคราะหขอมูลชนิด Microsoft Excel โปรแกรม
ระบบสรางฐานขอมูลชนิด Microsoft Access โปรแกรมนําเสนองานชนิด Microsoft  PowerPoint
โปรแกรมสําหรับสรางเว็บที่ชวยในเรื่องการจัดการและออกแบบเว็บไซทตาง ๆ โปรแกรมสําหรับ
ทองเว็บไวสําหรับเรียกดูขอมูลบนเว็บไซทที่เผยแพรอยูในอินเตอรเน็ต และโปรแกรมสําหรับจัด
ประชุมทางไกล ( = 3.81, 3.55, 3.80, 3.79, 387, 365, 3.60, 3.70, 3.70, 3.63, 3.70, 3.75, 3.72, 
3.64, 3.65, 3.79, 3.64, 3.75, และ3.60 S = 1.20, 1.20, 1.17, 1.12, 0.96, 1.14, 1.15, 1.11, 1.18, 1.10, 
1.12, 1.08, 1.15, 1.22, 1.21, 1.00, 1.22, 121, และ 1.29 ตามลําดับ)

1.2 ดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร พบวา วัดในเขตอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย 
มีความตองการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมากทุกเรื่อง ทั้งภาพรวมรายดานและรายขอ 
ไดแก อุปกรณการดแลนที่มีความเร็วอยูที่ 100 เมกะบิตตอวินาทีขึ้นไป อุปกรณสายแลนที่มี
ความเร็ว 100 kbps ขึ้นไป อุปกรณโมเด็มแบบอะนาล็อกที่มีความเร็วในการสงขอมูล 33.6 kbps ขึ้น
ไป อุปกรณโมเด็มแบบดิจิตอลที่มีความเร็วในการสงขอมูล 2 kbps (Max) ขึ้นไป การเชื่อมโยง
คอมพิวเตอรแบบแลน (LAN) ภายในสํานักงานของวัด การเชื่อมโยงคอมพิวเตอรแบบแวน (WAN) 
ของวัดเปนระบบเครือขายระหวางวัดอื่น ๆ ติดตั้งอินทราเน็ต (Intranet) ที่เปนเครือขายภายในวัด
ติดตั้งเอ็กซทราเน็ต (Extranet) ที่เปน เครือขายที่ใชเชื่อมโยงกันระหวางวัดตาง ๆ ที่ทํากิจกรรม
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รวมกัน เฉพาะกลุม และ ติดตั้งอินเตอรเน็ต(Internet)ภายในวัด ( = 3.75, 3.69, 3.96, 3.66, 3.74, 
3.70, 3.65, 3.75, และ3.68  S = 1.07, 1.15, 1.09, 1.12, 1.03, 1.13, 1.32, 1.11,  และ 1.23 ตามลําดับ)

1.3 ดานสารสนเทศ พบวา วัดในเขตอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย มีความตองการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมากทุกเรื่อง ทั้งภาพรวมรายดานและรายขอ ไดแก ดานการ
จัดเก็บบันทึกขอมูลทางสถิติจํานวนพระภิกษุสามเณรที่อาศัยอยูในวัด ดานการจัดเก็บบันทึกขอมูล
ทางสถิติจํานวนพระภิกษุสามเณรทางการศึกษา ดานการจัดเก็บบันทึกขอมูลเอกสารทางการศึกษา
ภายในวัด ดานการจัดแหลงการเรียนรูใหแกประชาชนภายในวัด ดานการจัดการการประชุมแบบ
ระบบเครือขายเชื่อมโยงภายในวัด ดานการจัดการการประชุมแบบระบบเครือขายสื่อสารเชื่อมโยง
ภายนอกวัดกับวัดอื่น ๆ ดานการจัดเก็บบันทึกขอมูลเกี่ยวกับทรัพยสินของวัด ดานการจัดเก็บบันทึก
ขอมูลประเภทเอกสาร ภาพ และเสียงในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ดานการจัดเก็บบันทึกขอมูล
ประเภทรายรับรายจายบัญชีประจําวันของวัด ดานการจัดเก็บบันทึกขอมูลรายการยืมวัสดุอุปกรณ
ของวัด ดานการจัดเก็บบันทึกขอมูลรายการบุคคลภายนอกที่เขาเยี่ยมวัด และดานการจัดเก็บบันทึก
ขอมูลจํานวนศาสนิกชนที่เขาวัดทําบุญในวันอุโบสถ ( = 3.93, 3.93, 3.94, 3.96, 3.85, 3.78, 3.92, 
3.95, 3.95, 4.00, 3.85 และ3.85 S = 1.07, 1.11, 1.14, 1.13, 1.17, 1.28, 1.16, 1.21, 1.23, 1.04, 1.20, 
และ 1.15 ตามลําดับ)

1.4 ดานการพัฒนาบุคลากร พบวา วัดในเขตอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย มีความ
ตองการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมากทุกเรื่อง ทั้งภาพรวมรายดานและรายขอ ไดแก
พัฒนาพระภิกษุสามเณรดานผูใชงานคอมพิวเตอรใหเกิดความชํานาญ พัฒนาพระภิกษุสามเณรดาน
ชางเทคนิคคอมพิวเตอร พัฒนาพระภิกษุสามเณรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พัฒนาพระภิกษุสามเณรโดยสงไปดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาพระภิกษุ
สามเณรโดยฝกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศภายในวัด พัฒนาพระภิกษุสามเณรโดยสงเขารวม
ประชุมสัมมนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ พัฒนาพระภิกษุสามเณรโดยการสงไปเขารวมรับ
ฟงการบรรยาย หรืออภิปรายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( = 4.05, 3.91, 3.88, 3.75, 3.88, 3.79, 
และ3.75 S = 1.08, 1.19, 1.13, 1.07, 1.14, 1.19, และ 1.41 ตามลําดับ)

1.5 ดานงบประมาณ  พบวา วัดในเขตอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย มีความตองการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมากทุกเรื่อง ทั้งภาพรวมรายดานและรายขอ ไดแก
งบประมาณจัดสรรดานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจากกรมการศาสนา งบประมาณสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจากองคกรภายนอก งบประมาณติดตั้งระบบคอมพิวเตอรภายในวัด
และวัดที่เปนโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม งบประมาณสนับสนุนการเขารวมโครงการหนึ่งวัดหนึ่ง

htt
p:/

/dr
-th

on
gs

oo
k.c

om
/



จ

ศูนยการเรียนรู และงบประมาณการดูแลบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ ( = 3.94, 
3.82, 3.99, 3.82, และ3.83 S = 1.23, 1.17, 1.23, 1.32, และ 1.30 ตามลําดับ)

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนความตองการพัฒนาของวัดในเขต
อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย ที่มีตอเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรากฏผลดังนี้

2.1 จําแนกตามประเภทวัด กรณีภาพรวมรายดาน พบวา วัดที่ไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา และวัดที่ยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมามีความตองการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของวัด แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกดาน คือดานระบบ
คอมพิวเตอร ดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร ดานสารสนเทศ ดานการพัฒนาบุคลากร และดาน
งบประมาณ

2.2 จําแนกตามประเภทวัด กรณีภาพรวมรายขอ พบวา วัดที่ไดรับพระราชทาน
วิสุงคามสีมา และวัดที่ยังไมไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมามีความตองการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของวัดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีอยู 5 เรื่อง คือ แผงวงจร
ตอเชื่อมอุปกรณที่เปนแบบเมนบอรดสามารถรองรับอุปกรณใหม ๆ ได อุปกรณจอคอมพิวเตอรที่มี
ความกวางขนาด 17 นิ้ว ขึ้นไป อุปกรณสําหรับพิมพงานที่มีความเร็วในการพิมพ 20 แผนตอนาที
ขึ้นไป โปรแกรมตารางคํานวณวิเคราะหขอมูลชนิด Microsoft Excel และงบประมาณติดตั้งระบบ
คอมพิวเตอรภายในวัดและวัดที่เปนโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม

2.3 จําแนกตามสถานภาพพระภิกษุสามเณร กรณีภาพรวมรายดานในดานระบบ
คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ดานสารสนเทศ ดานการพัฒนาบุคลากร และดาน
งบประมาณ พบวา กลุมสถานภาพตาง ๆ มีความตองการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของวัด 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2.4 จําแนกตามสถานภาพพระภิกษุสามเณร กรณีภาพรวมรายขอ พบวา กลุม
สถานภาพตาง ๆ มีความตองการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของวัด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 มีอยู 5 ขอ คือซีพียูแบบ Intel Pentium 4 ที่มีหนวยความเร็ว 3.0 GHz ขึ้นไป
สื่อเก็บขอมูลแบบดีวีดีที่มีหนวยความจุ 8.5 GB ขึ้นไป โปรแกรมสําหรับทองเว็บไวสําหรับเรียกดู
ขอมูลบนเว็บไซทที่เผยแพรอยูในอินเตอรเน็ต โปรแกรมสําหรับจัดประชุมทางไกล และดานการ
จัดการการประชุมแบบระบบเครือขายเชื่อมโยงภายในวัด จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู 
ดวยวิธีของ Scheffe พบวา กลุมสถานภาพตาง ๆ มีความตองการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ
วัด แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในสื่อเก็บขอมูลแบบดีวีดีที่มีหนวยความจุ 8.5 
GB ขึ้นไป มีจํานวน 1 คู ไดแก กลุมสามเณรมีความตองการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของวัด 
มากกวา กลุมพระลูกวัด ในโปรแกรมสําหรับจัดประชุมทางไกล มีจํานวน 1 คู ไดแก กลุมเจาอาวาส
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มีความตองการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของวัด มากกวา กลุมพระลูกวัด และในดานการจัดการ
การประชุมแบบระบบเครือขายเชื่อมโยงภายในวัด มีจํานวน 1 คู ไดแก กลุมเจาอาวาสมีความ
ตองการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของวัด มากกวา กลุมพระลูกวัด

3. ผลการศึกษาขอมูลเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ
วัดในเขตอําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย ในดานตาง ๆ ปรากฏผลดังนี้

3.1 ดานระบบคอมพิวเตอร พบวา วัดในเขตอําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมยมี
ขอเสนอแนะวา ควรมีคอมพิวเตอรติดตั้งอยูภายในวัดมากกวา 10 เครื่อง ควรใหมีการจัดฐานขอมูล
ภายในวัด อยากใหวัดมีระบบคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพ

3.2 ดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร พบวา วัดในเขตอําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย
มีขอเสนอแนะวา อยากใหมีสํานักงานอัตโนมัติภายในวัด ตองการใหมีการติดตั้งเครือขายระบบ
คอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพที่ดี ไมควรจัดตั้ง Internet ภายในวัดที่ไมมีเครื่องดักจับเว็บไซดลามก 
อนาจารตาง ๆ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรไมเพียงพอในการใชงานภายในวัด เพราะวัดยังมี
ความสามารถและศักยภาพในการใชระบบคอมพิวเตอรนอย

3.3 ดานสารสนเทศ พบวา วัดในเขตอําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมยมีขอเสนอแนะวา
ควรนําคอมพิวเตอรมาจัดการสารสนเทศในดานการจัดการศึกษาใหมาก ๆ เพราะวัดไดจัดการเรียน
การสอนพระปริยัติธรรม วัดตองการจัดระบบสารสนเทศที่เปนขอมูลของวัดใหเปนระเบียบยิ่งขึ้น
ฐานขอมูลควรมีความทันสมัย อยากใหมีการเก็บขอมูลและบันทึกขอมูลในรูปแบบดิจิตอลและ
มัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพ

3.4 ดานการพัฒนาบุคลากร พบวา วัดในเขตอําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมยมี
ขอเสนอแนะวา ควรจัดอบรมพระภิกษุสามเณรใหมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรใหทั่วถึง
ทุกวัด ควรมีการจัดอบรมทุก ๆ เดือน และบุคลากรควรเขาอบรมทุก ๆ คนดวย ควรพัฒนาบุคลากร
ใหรูจักการใชงานอยางถูกตองตามความเหมาะสมเพื่อประโยชนของวัดนั้น ๆ 

3.5 ดานงบประมาณ พบวา วัดในเขตอําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมยมีขอเสนอแนะ
วา ควรประชาสัมพันธใหญาติโยมทราบในการจัดตั้งงบประมาณเพื่อการจัดตั้งระบบคอมพิวเตอร
ภ า ย ใ น วั ด โ ด ย มี ก า ร ร ว ม บ ริ จ า ค เ งิ น  อ ย า ก ใ ห รั ฐ บ า ล ส นั บ ส นุ น ใ น ด า น ง บ ป ร ะ ม า ณ 
และใหการสนับสนุนงบประมาณในการใชคอมพิวเตอรกับวัดที่ยังไมมีคอมพิวเตอรใช การจัดสรร
งบประมาณมีนอยคงตองใชงบประมาณตามความเหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพของอุปกรณที่ใชงาน
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