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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารของสถานศึกษา 2) ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 3) วัฒนธรรม 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเปนปจจัยท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
ของสถานศึกษา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำนวน 302 คน ไดมาโดยวิธีการสุมแบบ 
แบงชั้นตามสัดสวน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติที่ใชใน 
การวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห 
การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.  วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา โดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมากทุกดาน   
 2.  การเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ
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 3.  วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการปลูกจิตสำนึก  
ดานการมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส ดานความพรอมใชงานของเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร และดานความตระหนัก สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  
โดยสามารถรวมกันทำนายไดรอยละ 63.60 อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 
 
คำสำคญั: วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร องคกรแหงการเรียนรู การประถมศึกษา 
 

ABSTRACT  

 This research aimed to study: 1) the level of information and communication 
technology culture (ICT) in basic educational institutions; 2) the level of learning organization 
being in basic educational institutions; and 3) information and communication technology 
culture affecting learning organizations being. The research sample were 302 respondents, 
consisting of administrators and teachers working in educational institutions under the 
Jurisdiction of Samut Sakhon Primary Educational Service Area Office, derived by proportional 
stratified random sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by 
the researcher. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, stepwise multiple regression analysis and content analysis. 
 The findings of this research were as follows:  
 1.  Overall and in specific aspects, the level of ICT culture of the basic 
educational institutions was at a high level.  
 2.  Overall and in specific aspects, the level of learning organization being of 
the basic educational institutions was at a high level.  
 3.  The ICT culture in the aspects of conscious cultivation, e-participation, ICT 
availability and awareness predicted the level of learning organization being of the basic 
educational institutions at the percentage of 63.60 with statistically significance at .05.  
 
Keywords: ICT culture, learning organization, primary educational 
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บทนำ 
 ความรูเปนปจจัยสำคัญย่ิงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีสมรรถนะ มีความสามารถ
ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม และประเทศใหเจริญกาวหนา การเรียนรูจึงเปนภาระหนาท่ีของ
บุคลากรทุกคนในองคการ ที่ควรมีจิตสำนึกและมีความเขาใจในการพัฒนาตนเอง เพ่ือนำไปสู 
การพัฒนาองคการ องคการแหงการเรียนรู (learning organization) จึงเปนองคการท่ีมีการพัฒนา 
โดยเร่ิมท่ีคนในองคการมุงใหบุคลากรในองคการไดรวมเรียนรู รวมกันแสวงหาภูมิปญญาขององคการ  
เพ่ือนำมารวมกันทำใหเกิดเปนกิจกรรมคุณคาแหงองคการน้ัน สามารถเรียนรู สรางองคความรู 
เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถนะที่จะกอเกิดความกาวหนาในการดำเนินกิจการไปสูเปาหมายรวมขององคการ 
Senge (2000) ไดขยายความองคการแหงการเรียนรูที่ชัดเจนข้ึนวาเปนองคการท่ีสมาชิกไดใช
ศักยภาพสำหรับการสรางผลงานท่ีตนตองการอยางตอเน่ือง สามารถแสดงความคิดเห็นใหมไดอยาง
เสรี และสามารถแลกเปล่ียนวิธีการเรียนรูซึ่งกันและกันในมวลสมาชิกขององคการ โดยองคการ 
แหงการเรียนรูจะมีคุณลักษณะท่ีสำคัญหาประการ ดังน้ี คือ 1) มีความรอบรูเฉพาะดาน มีทักษะ
ความรู ความสามารถ และเจตคติที่ดีในการปฏิบัติงาน มีความเปนตัวของตัวเอง เปนผูใฝรูมี 
การวิเคราะหและตัดสนิใจดวยขอมลูและขอเท็จจรงิ รวมทัง้มคีวามเช่ียวชาญในการปฏิบตังิาน 2) มรีปูแบบ
วิธีการคิด มีวิสัยทัศนกวางไกล มีปฏิภาณไหวพริบมีวิธีทำงานท่ีชัดเจน เขาใจบทบาทหนาท่ีและ
กิจกรรมตาง ๆ ขององคการ ยอมรับการเปล่ียนแปลง รวมมือรวมใจประสานผลประโยชน และเคารพ
สิทธิเสรีภาพของผูอ่ืน  3) มีวิสัยทัศนรวมกัน รวมกำหนดพันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค และยุทธศาสตร
ขององคการ และสามารถปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 4) มีการเรียนรูรวมกันเปนทีม มีการเสวนา 
อภิปรายรวมกันอยางสม่ำเสมอ เพ่ือแลกเปล่ียนขาวสาร ขอมูล ความรู ความคิดเห็น ประสบการณ 
และสามารถปฏิบัติงานรวมกันเปนอยางดี และ 5) มีการคิดอยางเปนระบบ ที่มองเห็นโอกาสและ
ประโยชนตอองคการ สมาชิกมีความคิดและปฏิบัติงานอยางเปนระบบตลอดเวลา 
 การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู และสังคมแหงปญญาท่ีครอบคลุม
ทั้งการแสวงหาความรู การแปลความหมาย ความเขาใจกับความรูนั้น มีความแมนยำในทฤษฎี และ
ประยุกตความรูใหม ตองคิดใหมสรางนวัตกรรมใหม สามารถสรางวิกฤตเปนโอกาส สถานศึกษา 
จึงเปนหนวยงานท่ีทำหนาท่ีพัฒนาคนใหเกิดความรูทักษะพัฒนาชีวิต และเม่ือสถานศึกษาเปน
องคการแหงการเรียนรูแลวนักเรียนจะมีความใฝรูใฝเรียน มีความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ 
มีทักษะในการพัฒนาตนเอง และสรางสรรคผลงานไดอยางตอเนื่อง มีความสามารถในการเรียนรู
รวมกันเปนทีม มีความสามารถขยายการเรียนรูไปสูการปฏิบัติเปนการพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม 
และประเทศใหเจริญกาวหนาได (Singhar Kramer, 2556: <http://...>)  
 วัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีแสดงเอกลักษณความเปนชาติ เปนรากฐานความม่ันคงของชาติ  
เปนสิ่งที่แสดงศักด์ิศรี เกียรติภูมิ และความภาคภูมิใจ วัฒนธรรมจะเปนตัวกำหนดรูปแบบของ
สถาบัน เปนสิ่งท่ีกำหนดพฤติกรรมของมนุษย ซึ่งมีลักษณะแตกตางกันไปในสังคมขึ้นอยูกับ 
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สังคมนั้น ๆ วัฒนธรรมไมใชเร่ืองของการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีเพียงอยางเดียว และไมใช
เปนเร่ืองของการจัดงานประเพณีตามเทศกาลเทาน้ัน ยังมีสิ่งตาง ๆ อีกมากมาย อาทิ วัฒนธรรม
สารสนเทศ ซึ่งพรนภา แสงดี (2552: 33) ไดใหความหมายวา ระบบความคิดและความหมายรวมกัน
ของสารสนเทศ ซึ่งคนในองคกรยอมรับใหความสำคัญตระหนักถึงคุณคาและการใชประโยชนของ
สารสนเทศเพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จดานการจัดการและกลยุทธตาง ๆ ซึ่งสะทอนออกมาในรูปของ
พฤติกรรมที่เก่ียวของกับการจัดการสารสนเทศ และการใชสารสนเทศเปนพ้ืนฐานในการตัดสินใจของ
องคกรโดยอาศัยเทคโนโลยีเพ่ือใหระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สงผลตอสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง อีกท้ังเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เขามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศ วัฒนธรรม
จึงตองมีการประยุกต ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาวัฒนธรรมเดิมใหมีความเหมาะสม และ
ถายทอด แลกเปล่ียน ทำใหเกิดวัฒนธรรมใหม ๆ ขึ้นในสังคม  
 จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) จนถึงฉบบัท่ี 11 
(พ.ศ. 2555-2559) รัฐบาลไดใหความสำคัญตอการเปลี่ยนแปลงทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพ่ือใหทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนไดเพ่ิมศักยภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การสรางและพัฒนาองคความรู การเขาถึงขอมูลขาวสารและสารสนเทศตาง ๆ อยางเทาเทียมกัน 
โดยกำหนดไวในยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและย่ังยืนจนมาถึงปจจุบัน  
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2550: 1-2) และในชวงป 2554-2556 กระทรวง
ศึกษาธิการไดจัดทำแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษามีเปาหมาย 
เชิงพัฒนาสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู กำหนดทิศทางการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไวใหผูเรียน ผูสอน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนใชประโยชนจากเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เพราะสารสนเทศจะเปนปจจัยสำคัญท่ีชวยใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู 
ไดโดยการสงเสริมใหมีการสรางสรรค การติดตอสื่อสารท่ีรวดเร็ว และการพัฒนาความคิดใหม ๆ   
 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเปนหนวยงานตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2553 อยูภายใตการกำกับดูแล
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สภาพปจจุบันของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  
ซึง่จะชวยลดข้ันตอนการทำงาน ประหยัดวัสดแุละเวลา สามารถอำนวยความสะดวก และเพ่ิมชองทาง 
ในการส่ือสารระหวางสำนักงานเขตพ้ืนท่ีกับสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของตลอดจนสาธารณชน 
ซึ่งสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554
-2556 และไดกำหนดพันธกิจ เพ่ือสรางโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกระดับใหเกิด
การเรียนรูครอบคลุมเด็กและเยาวชนในทุกระดับทุกสังกัด พัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดการศึกษาโดยอาศัยการคิดอยางเปน
ระบบ พัฒนาแหลงเรียนรู เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอมของสถานศึกษาใหมคีณุภาพ นำพาทุกภาคสวน
ของสังคมมามีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา 
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 จากบทสรุปผูบริหาร แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 พบวา สถานภาพการพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบัน มีการพัฒนาแผนงาน 
และนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา แตยังถือวามีชองวางระหวาง
เขตเมืองและชนบท ทำใหการพัฒนาในบางดานอยูในขั้น หรืออาจจะตกไปอยูในขั้นเร่ิมตนเทาน้ันเอง 
โดยมีการเปล่ียนแปลงผูบริหารระดับสูงบอย ทำใหขาดความตอเน่ืองในการดำเนินแผนงาน บุคลากร 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีไมเพียงพอ อีกท้ังขาดแคลนครูอาจารยผูเช่ียวชาญ  
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใชประกอบการเรียนการสอน นอกจากน้ีระบบฐานขอมูล
ยังไมสามารถเช่ือมโยงบูรณาการกันไดอยางมีประสิทธิภาพ (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 
2554: 4-5)  
 ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม
ศึกษาสมุทรสาครจึงสนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีสงผล
ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร เพ่ือนำมาปรับใชใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองและมีการปฏิบัติที่เหมาะสม 
สงผลใหสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรูตอไปไดอยางย่ังยืน 
 
วัตถุประสงค 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 3 ประการ ดังน้ี 
 1.  เ พ่ือศึกษาระดับวัฒนธรรมการใช เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ 
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 3. เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สงผลตอการเปน
องคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 
วิธีดำเนินการ 
 1.  ประชากรและตัวอยาง 
   1.1  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปการศึกษา 2556 จำนวน 1,567 คน 
จากจำนวน 104 โรงเรียน (ขอมูล ณ วันท่ี 1 กันยายน 2556) 
   1.2  ตัวอยางการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหารสถานศึกษา และครูในสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปการศึกษา 2556 โดยใชวิธีสุมตัวอยาง
แบบแบงชั้นภูมิ (stratified random sampling) จำนวน 302 คน 
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 2.  ตัวแปรท่ีศึกษา 
   2.1  ตวัแปรตน ไดแก วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารประกอบดวย  
1) ดานการมีสวนรวมผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส  2) ดานความพรอมใชงานของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร  3) ดานสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  4) ดานการปลูกจิตสำนึก 
และ 5) ดานความตระหนัก 
   2.2  ตัวแปรตาม ไดแก องคกรแหงการเรียนรูประกอบดวย 1) ดานการเปนบุคคลท่ี 
รอบรู  2) ดานการสรางวิสัยทัศนรวมกัน  3) ดานการมีแบบแผนความคิด  4) ดานการเรียนรูเปนทีม  
และ 5) ดานการคิดอยางเปนระบบ 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปน แบบสอบถามความคิดเห็น แบงออกเปน 4 ตอน 
ประกอบดวย 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
มีขอคำถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณการทำงาน เปนแบบสำรวจรายการ  
(checklist)    
 ตอนท่ี  2  แบบสอบถามความคดิเห็นเก่ียวกับระดับวฒันธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร จำแนกตามตัวแปรประกอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) 
หาคาความเช่ือมั่นโดยใชคาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.953 
 ตอนท่ี  3  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความคิดเห็นตอการเปนองคกร 
แหงการเรียนรู จำแนกตามตัวแปรประกอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (rating scale) 
หาคาความเช่ือมั่นโดยใชคาสัมประสิทธแอลฟาของครอนบาค ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.963  
 ตอนท่ี  4  แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะของ
วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนแบบสอบถามปลายเปด (open-ended opinionnaire)  
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บขอมูลและติดตามรวบรวมแบบสอบความคิดเห็น ดำเนินการโดยผู วิจัย 
นำแบบสอบถามไปสงและรับกลับจากสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางจำนวน 320 คน ระหวาง 
วันท่ี 4 มิถุนายน 2557 ถึงวันท่ี 18 มิถุนายน 2557 และรับไดรับแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ 
กลับคืนมา จำนวน 302 คน คิดเปนรอยละ 94.38 
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 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมลูสำหรบัการวจิยัครัง้นี ้แบงเปนการวิเคราะหขอมลูท่ีไดจากแบบสอบถาม 
ดำเนินการคัดเลือกแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณครบถวน แลวนำไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สำเร็จรูป ดวยคาสถิติดังน้ี 
 1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ใชการหา 
คาความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) และนำเสนอในรูปตารางประกอบคำบรรยาย 
 2. การวิเคราะหระดับวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ 

ผูบริหารสถานศึกษา ใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 3. การวิเคราะหระดับความคดิเห็นตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) 
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 4. การวิเคราะหวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีสงผล 
ตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple 
regression)  
 5.  การวิเคราะหคำถามปลายเปดเก่ียวกับปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะของ
วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการเปนองคกรแหงการเรียนรูของ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ใชการวิเคราะห
เน้ือหา (content analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยไดดังน้ี  
 1. ระดับวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปรากฏผลดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
 การส่ือสารของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
 สมุทรสาคร 

 จากตารางท่ี 1 พบวาวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสถานศึกษา 
ขัน้พ้ืนฐาน สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมทุรสาคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

( x̄ = 4.05, S.D. = 0.53) และมีการกระจายตัวนอย เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก

ทุกดาน โดยดานความตระหนักมีคาเฉล่ียอยูในลำดับสูงท่ีสุด ( x̄ = 4.28, S.D. = 0.57) รองลงมา

ดานการปลูกจิตสำนึก ( x̄ = 4.21, S.D. = 0.57) ดานการมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส  

( x̄ = 4.00, S.D. = 0.61) ดานความพรอมใชงานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

( x̄  = 3.96, S.D. = 0.66) และดานสมรรถนะของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

( x̄  = 3.94, S.D. = 0.66) ตามลำดับ 
 2. ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 

(n= 302) 

 X̄  S.D.   

1.   4.00 0.61  3 
2. 

   
3.96 0.66  4 

3. 
   

3.94 0.66  5 

4.  4.21 0.57  2 
5.    4.28 0.57  1 

 4.05 0.53   
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ตารางที่ 2  คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 (n= 302) 

 X̄  S.D.   
1.  4.12 0.55  5 
2.  4.23 0.53  3 
3.  4.27 0.53  2 
4.  4.28 0.58  1 
5.  4.13 0.55  4 

 4.21 0.48   

  จากตารางท่ี 2 พบวาการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยูในระดับมากและมี 

การกระจายตัวนอย ( x̄ = 4.21, S.D. = 0.48) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก 

ทุกดาน โดยดานการเรียนรูเปนทีมมีคาเฉล่ียอยูในลำดับสูงท่ีสุด ( x̄ = 4.28, S.D. = 0.58) รองลงมา

ดานการมีแบบแผนความคิด ( x̄ = 4.27, S.D. = 0.53) ดานการสรางวิสัยทัศนรวมกัน  

( x̄  = 4.23, S.D. = 0.53) ดานการคิดอยางเปนระบบ ( x̄ = 4.13, S.D. = 0.55) และดานการเปน

บุคคลที่รอบรู ( x̄ = 4.12, S.D. = 0.55) ตามลำดับ 
 3. วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหง
การเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ปรากฏผลดังตารางท่ี 3 
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยี 
 สารสนเทศและการส่ือสารท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา 
 ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  
 (n= 302) 

 df SS MS F Sig. 
Regression 4 44.327 11.082 129.893* .000 

Residual 297 25.338 0.085   
Total 301 69.665    

 b Beta SEb t Sig. 
 1.137  0 .14 8.113* .000 

 (X4) 0.217 0.255 0.048 4.490* .000 
 (X1) 0.183 0.231 0.042 4.365* .000 

 (X2) 
 

0.167 
 

0.228 
 

0.041 
 

4.060* 
 

.000 
 (X5) 0.178 0.212 0.044 4.033* .000 

R = .798 R2 = .636 SEE. = .292   
*  .05 

 จากตารางท่ี 3 พบวาวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซึ่งไดแก 
การปลูกจิตสำนึก (X

4
) การมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส (X

1
) ความพรอมใชงานของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (X
2
) และความตระหนัก (X

5
) เปนตัวแปรซ่ึงไดรับการคัดเลือกเขาสมการ 

และสามารถอธิบายความแปรปรวนของการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.636  
ซึ่งแสดงวาการปลูกจิตสำนึก การมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส ความพรอมใชงานของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และความตระหนัก สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และสามารถทำนายการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรอยละ 
63.60 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณไดดังน้ี   
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tot  =  1.137 + 0.217 (X4) + 0.183 (X1) + 0.167 (X2) + 0.178 (X5) 

tot  =  0.255 (Z4) + 0.231 (Z1) + 0.228 (Z2) + 0.212 (Z5) 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ คือ 
 
 
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 
 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจัยคร้ังน้ีสามารถนำมาอภิปรายผลไดดังน้ี 
 1.  ระดับวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีคาเฉล่ีย 
อยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉล่ีย
จากมากไปหานอย คือ ดานความตระหนัก ดานการปลูกจิตสำนึก ดานการมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส 
ดานความพรอมใชงานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดานสมรรถนะของบุคลากร 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ตามลำดบั เมือ่พจิารณาเปนรายดานพบวา ดานความตระหนัก
ของวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูบริหารและครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยการนำ
อินเทอรเน็ตมาชวยในปฏิบัติงานสามารถทำไดหลายอยาง และทำใหงานเสร็จเร็วข้ึน ทั้งน้ีเพราะวา
ปจจุบันพัฒนาการและการนำอินเทอรเน็ตมาประยุกตใชในสถานศึกษา สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
ทั้งโดยทางตรงและทางออมนำมาประยุกตในหลาย ๆ ดาน การทำงานมีความคลองตัวและมี
ประสทิธิภาพ อนิเทอรเน็ตจะชวยเปล่ียนแปลงและปรับปรงุคณุภาพของการทำงาน ซึง่สอดคลองกับที ่
คาพุตา (Kaputa, 1994: 1436–A) ไดทำการศึกษาการนำไมโครคอมพิวเตอรมาใช เพ่ือการบริหารงาน
ในสถาบันการศึกษาช้ันสูง ผลการวิจัยพบวา วิทยาการคอมพิวเตอรชวยใหการบริหารงานท่ีเคย 
ถูกปดก้ัน เกิดความคลองตัวในการบริหารงานท้ังในสถาบันท่ีเปนเครือขายสาขาตาง ๆ ไดเปนอยางดี 
ชวยทำใหทราบขอมูลทางดานตัวเลข การเงิน การงบประมาณ ไดอยางรวดเร็ว สวนขอท่ีมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมากเปนอันดับสุดทาย คือ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ที่สนับสนุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาอยางถูกตอง สอดคลองกับที่กระทรวงศึกษาธิการ 
ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2555-2558 ใหมีการพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือใหการศึกษาทัดเทียมกับนานาชาติ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ไดเรงพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนเคร่ืองมือในการเรงยกระดับคุณภาพ และการกระจาย
โอกาสทางการศึกษา จัดใหมีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติเพ่ือเปนกลไกในการเปล่ียน
กระบวนทัศนการเรียนรูใหเปนแบบผูเรียนเปนศูนยกลางและเอ้ือใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนา
เครือขายสารสนเทศเพ่ือการศึกษา พัฒนาระบบ “ไซเบอรโฮม” ที่สามารถสงความรูมายังผูเรียน 
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โดยระบบอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สงเสริมใหนักเรียนทุกระดับชั้นไดใชอุปกรณคอมพิวเตอรพกพา 
(tablet computer) เพ่ือการศึกษา ขยายระบบโทรทัศนเพ่ือการศึกษาใหกวางขวาง ปรับปรุงหอง
เรียนนำรองใหไดมาตรฐานหองเรียนอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งเรงดำเนินการให “กองทุนเพ่ือพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา” สามารถดำเนินการตามภารกิจได 
 2.  ระดับการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยภาพรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากและเม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย คือ ดานการเรียนรู
เปนทีม ดานการมีแบบแผนความคิด ดานการสรางวิสัยทัศนรวมกัน ดานการคิดอยางเปนระบบ 
ดานการเปนบุคคลที่รอบรู ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการเรียนรูเปนทีม  
ของการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร มีคาเฉล่ียสูงสุด ทั้งน้ีเปนเพราะวาผูอำนวยการสถานศึกษาและครูยินดี 
ใหความรวมมือที่จะทำใหสถานศึกษาประสบความสำเร็จจากการทำงานเปนทีม โดยมีรากฐาน 
มาจากการแชรวิสัยทัศนและความสามารถของบุคคลผานกระบวนการพัฒนาทางคิด การสรางสรรค
และการประสานรวมมือทำใหบุคลากรในสถานศึกษาสรางความรูรวมกัน การเรียนรูของทีมจึงเปน
พ้ืนฐานของการเรียนรูของบุคลากรในสถานศึกษา สอดคลองกับขอบังคับคุรุสภา วาดวยมาตรฐาน
วิชาชีพ พ.ศ. 2556 หมวด 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบุวาผูประกอบวิชาชีพครูตองรวมมือกับผูอื่น
ในสถานศึกษาอยางสรางสรรค รวมมือกับผูอื่นในชุมชนอยางสรางสรรคและผูประกอบวิชาชีพ 
ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาตองมีการรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนอยางสรางสรรค 
สอดคลองกับ วัดคิน และมารซิก (Watkins and Marsick, 1993 อางถึงใน ปทมา จันทวิมล, 2544: 
16) ไดใหความหมายขององคกรแหงการเรียนรูวาเปนองคกรท่ีใชคนในการสรางความเปนเลิศใหแก
องคกร ขณะเดียวกันก็ใชองคกรในการสรางความเปนเลิศใหแกคน โดยใชการเรียนรูเปนกระบวนการ
เชิงกลยุทธที่มีลักษณะตอเน่ืองและบูรณาการเขากับการทำงาน และมีการกระจายอำนาจใหแก
คนในองคกร เพ่ือกระตุนใหเกิดความรวมมือและการเรียนรูรวมกันเปนทีม รวมทั้งมีการเช่ือมโยง  
การพ่ึงพา ทั้งในระดับบุคคล องคกรและชุมชน 
 3.  วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ที่สงผลตอการเปนองคกร 
แหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
ใน 4 ดาน คือ ดานการปลูกจิตสำนึก ดานการมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส ดานความพรอมใชงาน 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดานความตระหนัก ซึ่งเปนตัวแปรซึ่งไดรับการคัดเลือก
เขาสมการ และสามารถอธิบายความผันแปรของการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสามารถทำนายการเปนองคกรแหงการเรียนรู
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรอยละ 63.60 ซึ่งหมายความวา ถาหากผูบริหารสถานศึกษาและครูมี
วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดานการปลูกจิตสำนึก ดานการมีสวนรวม 
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ทางอิเล็กทรอนิกส ดานความพรอมใชงานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และดาน 
ความตระหนัก จะสงผลใหการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีการพัฒนาและอยูในระดับสูงข้ึน คิดเปนรอยละ 
63.60 ดังน้ัน สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จึงควรให 
ผูบริหารสถานศึกษาและครูตระหนัก มีจิตสำนึก มีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส และพรอมใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง จะสงผลทำใหผูบริหารสถานศึกษา
สามารถบริหารสถานศึกษา และครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู การเรียนการสอนใหเด็กนักเรียน
อยางมีคุณภาพ และเปนประโยชนตอการพัฒนาทางดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลก็จะ
สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับแผน
แมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 
โดยมีวิสัยทัศนใหประเทศไทยเปนสังคมอุดมปญญา (Smart Thailand) ดวย ICT “สังคมอุดม 
ปญญา” ในที่นี้หมายถึงสังคมที่มีการพัฒนาและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางชาญ
ฉลาด โดยใชแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนทุกระดับมีความเฉลียวฉลาด  
(smart) และรอบรูสารสนเทศ (information literacy) สามารถเขาถึงและใชสารสนเทศอยางมี
คุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณและรูเทาทัน กอใหเกิดประโยชนแกตนและสังคม มีการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่มีธรรมาภิบาล (smart governance) เพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาสูเศรษฐกิจและสังคมฐานความรูและนวัตกรรมอยางย่ังยืนและม่ันคง และวิโจเวน  
(Wijinhoven, 1996 อางถึงใน ธันวา อวมมณี, 2548: 47) ไดศึกษาผูทำหนาท่ีรับผิดชอบดานการจัด
ระบบขอมูลสารสนเทศและควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกสในหนวยงานของทางราชการ ผลการวิจัย 
พบวา ภารกิจในปจจุบันมีความซับซอนเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งหนวยงานท่ีประสบความสำเร็จในการทำงาน 
สวนใหญใหความสำคัญตอการจัดระบบขอมูลสารสนเทศเปนสวนสำคัญ โดยมีการนำระบบคอมพิวเตอร
มาชวยในการดำเนินงาน ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบงานดานน้ี จำเปนตองไดรับการฝกการจัดระบบและ
การใชเคร่ืองคอมพิวเตอรมาเปนอยางดี 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพ่ือนำไปใช ขอคนพบท่ีไดจากวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 
ตอผูบริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ดังน้ี  
   1.1  การนำวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดานการปลูกจติสำนึก  
ดานการมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส ดานความพรอมใชงานของเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร และดานความตระหนัก ไปปฏิบัติในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูบริหารและครูควรให 
การสงเสริมสนับสนุนใหมีการใหและรับบริการขอมูลท่ีเปนประโยชนผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกส  
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ดวยระบบอินเทอรเน็ตเพ่ือใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูใช รวมทั้งการวางแผน การทำโครงการ ซึ่งจะ
ทำใหเกิดความรวมมือในการทำงานและการตัดสินใจรวมกันในการทำกิจกรรมตาง ๆ การสราง 
ความพรอมดานบุคลากร ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการส่ือสารคมนาคม และเทคโนโลยี
ระบบฐานขอมูล สรางความรูสึก ทัศนคติที่ดีในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
อยางมีวิจารณญาณ มีคุณธรรม มีจริยธรรม และมีจิตสำนึกใหเกิดการยอมรับและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร อันจะสงผลทำใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถบริหารสถานศึกษา และครู
สามารถจัดกระบวนการเรียนรู การเรียนการสอนใหเด็กนักเรียนอยางมีคุณภาพ และเปนประโยชน
ตอการพัฒนาทางดานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   1.2  การวิเคราะหและสงัเคราะหวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ที่สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรู ดานท่ีมีคาเฉล่ียอยูในลำดับสูง สำนักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ควรมีนโยบายในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาและครูใหมี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดการเปนบุคคลท่ีรอบรู การสรางวิสัยทัศนรวมกัน 
การมีแบบแผนความคิด การเรียนรูเปนทีม และการคิดอยางเปนระบบ เพ่ือใหสถานศึกษาเปนองคกร
แหงการเรียนรู ตอบสนองนโยบายของกระทรวง รัฐบาล  
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
   2.1 ควรทำการศึกษาวามีปจจัยอ่ืนดานวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอีกหรือไม 
   2.2 ควรทำการศึกษาวิจัยเร่ืองวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ท่ีสงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
   2.3 ควรทำการศึกษาวิจัยเร่ืองวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของผูบริหารและบุคลากรในสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 
สรุป 
 วัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา โดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมากทุกดาน และการเปนองคกรแหงการเรียนรูในสถานศึกษา โดยภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยวัฒนธรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ดาน 
การปลูกจิตสำนึก ดานการมีสวนรวมทางอิเล็กทรอนิกส ดานความพรอมใชงานของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร และดานความตระหนัก สงผลตอการเปนองคกรแหงการเรียนรูของสถานศึกษา  
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