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การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเสนอแนะแนวทางการบรหิารเทคโนโลยี

สารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเสรไีทย สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ใน 3 ดานคือ การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการติดตามและประเมนิผลการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประชากรในการวิจัย คือ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนางาน และหัวหนากลุม
สาระการเรียนรู จํานวน 100 คน เครื่องมือในการวิจัยเปนแบบบันทกึการสนทนากลุม และ
แบบสอบถามแบบประเมินคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .92 สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก รอยละ ความถี ่คาเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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ไทย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมทั้ง 3 ดาน มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก 
 2. แนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีแนวทางดังตอไปน้ี คือ ควรมีการประชุม
วางแผนรวมกนั ระหวางฝายบริหารและครูผูเกี่ยวของเพ่ือสรางความเขาใจเกี่ยวกบังานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหเปนไปในทศิทางเดียวกัน และกําหนดแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงเรียนใหสอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน มีการจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมา
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และมีบุคลากรในการปฏิบตัิงานเพียงพอ จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนใหครใูนโรงเรียนไดพัฒนา
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเอง และควรมีการจัดทําขอมูลเครือขายและขอมูล
สารสนเทศใหเปนปจจุบันอยูในสภาพพรอมใชงานเสมอ ใหมีการติดตามการบริหารเทคโนโลยี
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This study aimed to examine and guidelines of management of information 

technology for school administrators in Serithai School-Clustered, in the secondary 
educational service area office 2. Study for 3 aspects, the action plan of management of 
information technology, the implementation of information technology management and the 
monitoring and evaluation of management of information technology. The populations in this 
study were 100 teachers who are administrators, head and head of departments in Serithai 
School-Clustered. The research instrument was the focus group form and the five-point-
rating scale questionnaire. The questionnaire had a reliability level at .96. The statistical 
techniques used were percentage, frequency, mean and standard deviation.  

 
The results showed that; 
1. The management of information technology for school administrators in Serithai 

School-Clustered, in the secondary educational service area office 2 was at a high level in 
an overall evaluation.  

2. Guidelines of information technology administration. The action plan and the 
school's information technology strategy and planning of the School-Clustered should be 
share. The Administrators and teachers should be create awareness about information 
technology in the same way. The implementation of information technology management 
should be provide with the technical personnel to perform information technology directly. 
Assigned to the competence of teachers and staff in the performance is sufficient. Allocate 
budget to support the development of teachers in the school to develop their knowledge of 
information technology. Monitoring and evaluation of the management of information 
technology should be entruste with the preparation of the data and information that are 
current in condition ready to use it. The monitoring plan for the management of information 
technology will lead to the improvement and evaluation of information technology. 
Supervision and the report was published, the community involved and informed. 

 



ประกาศคุณูปการ 
 

           สารนิพนธฉบบันี ้ สําเร็จสมบูรณลงไดดวยความเมตตากรณุาอยางยิ่ง จากอาจารย       
ดร.จารุวรรณ  พลอยดวงรัตน อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ  ที่ทานไดเสียสละเวลาอันมีคาให
คําปรึกษาแนะนํา ในการจัดทําสารนิพนธฉบบันี้ทุกขัน้ตอน ชวยเหลือ แนะนํา ใหกําลังใจ และ
ติดตามความกาวหนาอยางใกลชิด  และทานยังเปนแบบฉบับของอาจารยที่ทุมเทใหกับศษิย ผูวิจัย
ขอขอบคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี ้
  ขอขอบคุณ อาจารย ดร.นิตย  โรจนรัตนวาณิชย  ประธานกรรมการสอบสารนิพนธ      
ผูชวยศาสตราจารย เรือโท ดร.ไพบูลย ออนมั่ง อาจารย ดร.จารุวรรณ  พลอยดวงรัตน และกรรมการ
พิจารณาเคาโครงสารนิพนธ คือ อาจารย ดร.สมชาย เทพแสง  ผูชวยศาสตราจารย เรือโท         
ดร.ไพบูลย  ออนม่ัง อาจารย ดร.สรภัครสรณ  ฉัตรกมลทัศน อาจารย ดร.จารุวรรณ  พลอยดวงรัตน 
ที่แนะแนวทางในการจัดทําสารนิพนธจนทําใหสารนิพนธฉบบันี้สําเร็จลุลวงดวยความสมบูรณทีสุ่ด 

  ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย เรือโท ดร.ไพบูลย ออนมั่ง อาจารย ดร.นฤมล  ศิระวงษ    
อาจารย ดร.สรภัครสรณ ฉัตรกมลทัศน  ดร.ธงชาติ  วงษสวรรค และ ดร.ปญญา ศิริโชติ ที่กรุณาเปน
ผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบแกไขและใหคําแนะนําในการสรางแบบสอบถาม   
 ขอขอบคุณผูบริหาร และครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ที่อํานวยความสะดวกเปนกลุมตวัอยางในการใหความรวมมือตอบ
แบบสอบถามเปนอยางดียิ่ง ตลอดจนขอขอบคุณผูอํานวยการและครูโรงเรียนวัดสุทธวิราราม ที่ให
ความรวมมือในการทดลองใชเครื่องมือประกอบการวิจัย และขอขอบคณุ ดร.ธงชาติ วงษสวรรค 
ผูอํานวยการโรงเรียนบางกะป ที่ใหคําปรกึษา คําแนะนาํ และเอ้ือเฟอสถานที่ในการทําวิจัยในครัง้นี้ 
  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคณุมารดา พ่ีนอง และครอบครัวที่อบอุน ที่ไดใหกําลังใจผูวิจัย
ตลอดมา  ตลอดจนเพื่อนครูโรงเรียนบางกะป  เพ่ือนนิสิตปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา  
รุนที่ 22 ทุกคน และคุณอุดมพร สวัสดิสงคราม ที่ชวยเหลือเปนกําลังใจมาโดยตลอดทําใหสารนิพนธ
ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณดวยดี  
 ขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ชวยประสิทธิ ์ประสาทวิชาความรูอันทรงคุณคาแกผูวิจัย 
คุณคาและประโยชนอันใดที่พึงมีจากสารนิพนธฉบบัน้ี ผูวิจัยขอมอบเพ่ือการพัฒนาการศึกษาและ
นอมระลึกถึงพระคุณของบดิา มารดา ตลอดจนทุกทานที่ไมไดกลาวนามไว ณ ทีน่ี้ ที่มีสวนให
คําปรึกษาและชวยเหลือในการทําสารนิพนธกับผูวิจัยมาโดยตลอด ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยจง
ดลบันดาลใหทุกทานที่กลาวมา ประสบแตความสขุ ความเจริญตลอดไป  
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บทที่  1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ความเจริญในดานตางๆ ที่ปรากฏใหเห็นอยูในปจจุบัน เปนผลมาจากการศึกษา คนควา

ทดลอง ประดิษฐคิดคนสิ่งตางๆ โดยอาศัยความรูทางวทิยาศาสตร เม่ือศึกษาคนพบและทดลองใช
ไดผลแลว ก็นําออกเผยแพรใชในกิจการดานตางๆ สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฒันาคุณภาพ 
และประสทิธภิาพในกิจการตางๆ เหลานั้น หากมองถึงการจัดการศึกษาของประเทศไทย จะพบวา
การจัดการศึกษาของไทยยงัถูกวิพากษวจิารณวา ไมสามารถสรางโอกาสและคุณภาพการศึกษาเทา
เทียมในการพฒันาทุนมนุษยใหเปนทุนทางสังคมที่มีคุณคาอยางเพียงพอตอการพัฒนาสังคมไทยให
เติบโตอยางมีคุณภาพและมั่นคง  โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละนวตักรรมของ
ไทยตางอยูในระดับต่ําและตกเปนรองประเทศเพื่อนบานที่เปนคูแขงทางการคา  สถาบันเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาแหงชาติ และกองทุนพัฒนาเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา เปนเรื่องที่กําหนดขึ้นมาตั้งแต
กฎหมายป พ.ศ. 2552 ซึ่งจะตองมีการระดมทรัพยากรที่เกี่ยวของกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เขามาสนับสนุนทางดานการศึกษา แตในทางปฏิบัติจริงแลว กลไกเหลานี้ยังไมสามารถเกิดขึ้นได 
ตัวหนวยงานที่ทํางานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ คือ สํานักงานคณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ ประสบปญหามาโดยตลอด ดังนั้นหากมีการจัดตั้งสถาบันหรือกองทุนที่
เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาก กจ็ะสามารถระดมมาเพื่อการขับเคลื่อนการศึกษาในสวน
เทคโนโลยีได (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 15-16)  

 ปจจุบันความรูความเขาใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการขยายตัวครอบคลุมพ้ืนที่
ตางๆไดอยางกวางขวาง การเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทาํไดคอนขางสะดวกกวาในอดีต 
สงผลใหการเชื่อมโยงระหวางกระทรวงศกึษาธิการ บคุลากรทางการศึกษาตลอดจนถึงนักเรียนและ
ประชาชนทัว่ไป ซึ่งสามารถที่จะเรียนรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารไดตลอดเวลา 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2554: 92) นอกจากนี้ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่อง (พ.ศ. 2552-
2561) ไดใหความสําคัญตอ  9  ประเด็นที่การประเมินระบุวาเปนปญหา  คือ  1) การพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียน  2) การผลิตและพัฒนาครู  และคณาจารย  3) การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร
จัดการ  และการมีสวนรวม  และการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  4) การผลิตและพัฒนากําลังคน  5) 
การเงินเพื่อการศึกษา  6) เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  7) การเรียนรูตลอดชีวิต 8) การศึกษานอก
ระบบ 9) การศึกษาตามอัธยาศัย (วชิิตวงศ ณ ปอมเพชร. 2553: 81-82)   

ผลจากการศกึษาวิเคราะหโครงสรางองคกร วิสัยทศัน พันธกิจ และยุทธศาสตรการ
ดําเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในปจจุบันนําไปสูการกําหนดกรอบแนวทางการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือการศึกษา โดยมีเปาหมายที่จะตอบสนองทุกฝายทีเ่กี่ยวของ (Stakeholders)       
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ทั้งในดานการบริหารจัดการและการเรียนการสอน ซึ่งเอ้ือตอการเขาถึงสารสนเทศเพื่อการศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพสะดวก ปลอดภัย มีความนาเชื่อถอื สามารถชวยลดเวลาและความซ้ําซอนใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา สงเสริมแลกเปลีย่นเรียนรูและการเรยีนการสอนในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการเรียนรูตลอด
ชีวติ (Life Long Learning) ดวยรูปแบบการศึกษาทั้งในและนอกระบบ ผานการกาํหนดวิสัยทัศน 
คือ การศกึษาแหงอนาคตเปนจริงไดดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Enabling Future 
Education with ICT) หมายถึง พัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเพิ่มสมรรถนะใหมีวฒันธรรมการใช
ระบบ ICTอยางมีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และรูเทาทัน ดวยกระบวนการสรางนวัตกรรม
การเรียนรู การบริหารจัดการอยางบูรณาการ รวมกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือสรางการศึกษาแหงอนาคต  และมีพันธกิจที่เหมาะสมตอการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร คือ สงเสริมสนับสนุนการพฒันาทรัพยากรบุคคล โดยเพิ่มสมรรถนะใหมี
วัฒนธรรมการใช ICT อยางมีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และรูเทาทัน, สงเสริมสนับสนุน
กระบวนการสรางนวัตกรรมการเรียนรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการแขงขันของไทย, สงเสริม
สนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อขจัดความ
เหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูลความรูและทรัพยากรทางการศึกษา, สงเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการดานการศึกษาที่มีการบูรณาการอยางมีประสิทธภิาพและธรรมาภิบาล (กระทรวงศึกษาธกิาร.  

 2554: 36)  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สนับสนนุการคนควาวิจัยในศลิปะวทิยาการ

ตางๆ  เรงรัดการศึกษาและเทคโนโลยเีพ่ือการพัฒนาประเทศ  และพัฒนาวิชาชพีครู  เพ่ือใหสอดรับ
กับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  เศรษฐกิจ  และสงัคมในปจจุบัน  นอกจากนี้ยังมีนโยบายให
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกสํานักงานเขตพื้นที่  มีการจัดตั้งศูนยรวมสื่อเพ่ือการ
เรียนรู  เพ่ือใหบริการผูสอนดานการพัฒนาสื่อการเรียนรูทุกประเภท  เพ่ือใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 9 วาดวยเรื่อง เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
มาตรา 63 ถึง มาตรา 69 ที่มุงเนนใหสถาบันการศึกษานําเทคโนโลยทีี่ทันสมัยมาใชในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนจัดใหมีสื่อและอุปกรณที่จําเปนตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางเพียงพอและเรงรัดการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถใช
เทคโนโลยีทีท่นัสมัยรูปแบบตางๆ เพ่ือใชในการศึกษาได (สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาต.ิ 
2542: บทนํา) 

สถานศึกษาเปนหนวยงานทางการศึกษาที่สําคัญที่สุดในการนําเอานโยบายทางการศึกษา
ของทุกระดับไปบริหารจัดการในสถานศึกษา เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยาง
เต็มตามศักยภาพ เพ่ือใหเปนคนดี มีปญญา และสามารถดํารงชีวติอยูในสังคมไดอยางมีสุข  ดังนั้น 
ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการบริหารจัดการในสถานศึกษาใหบรรลุ
เปาหมาย โดยเฉพาะในการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน เกิดประโยชนคุมคาสงูสุด 
การพัฒนาความรูและเทคนคิวิธีการแกผูเกี่ยวของโดยตรง ไดแก ดานผูบริหาร ดานครู  และดาน
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ผูเรียน  โดยใชเทคโนโลยทีางการศึกษาที่กาวหนามากขึ้น บุคลากรจะตองพัฒนาทั้งดานการผลิต
และการใชเทคโนโลยีเพ่ือใหมีความรู ความสามารถและทักษะ เพ่ือการใชเทคโนโลยีที่เหมาะ มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  ประสานเครอืขาย เพ่ือระดมทรัพยากรในการจัดหาเพื่อใหมีเทคโนโลยี 
เพ่ือการศึกษาที่พอเพียงตอการจัดการศึกษา และการกํากับ ติดตาม และการประเมินผลการใช
เทคโนโลยีทางการศึกษาควรคํานึงถึงหลกัประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยดัเปนสําคัญรูปแบบ
และตวัอยางกระบวนการทํางานของหนวยงานในการนําเทคโนโลยีมาใชในการบรหิารจัดการ
ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนบุคคลที่สําคญั ที่จะชี้วัดความสําเร็จ และความลมเหลวขององคการใน
การปฏิรูประบบการศึกษาไทย  และความสําเร็จของโรงเรียนยอมขึ้นอยูกับพฤตกิรรมของผูบริหาร
สถานศึกษาและความพึงพอใจในการทํางานของครูอีกดวย  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 32-33) 
และนอกจากนี้การบรรลุเปาหมายของทางการศึกษา ผูบริหารตองใหความสําคัญกับการพัฒนา
บุคลากร จัดระบบการประกนัคุณภาพภายใน บริหารการเงินอยางมีประสิทธิภาพและประสทิธผิล  
รวมทั้งสงเสรมิการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนใหเปนไป
ตามหลักการที่เหมาะสม  (จรัส  อติวิทยาภรณ. ออนไลน) 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  เปนหน่ึงในสามหนวยงานทางการศึกษา 
ของกรุงเทพมหานคร ที่ตั้งขึน้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานทางการศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธกิาร ที่รับผิดชอบการบริหารจัด
การศึกษา  กาํกับ ติดตาม สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดใหมีความเขมแข็ง สามารถบริหาร
จัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  พ้ืนที่ตามเขตการปกครองครอบคลุม 27 เขตการปกครองของ
กรุงเทพมหานคร  ปจจุบันมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสังกัด จํานวน 51 โรงเรียน  มีการ
กําหนดสหวิทยาเขตทั้งหมดเปน 11 สหวิทยาเขต การแบงขนาดโรงเรียน แบงเปน 3 ขนาด คือ 
ขนาดใหญพิเศษจํานวน 47 โรง  ขนาดใหญจํานวน 3 โรง  และขนาดกลางจํานวน 1 โรง  มี
แนวทางพัฒนาตามหลักการปฏิรูปการศกึษาในทศวรรษที่สอง 3 เปาหมาย  ไดแก  1) พัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรูของคนไทย  2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการ
เรียนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  ของสังคมในการบริหาร
และจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และกรอบแนวทางการพฒันา 4 กรอบแนวทาง ไดแก  1) พัฒนา
คุณภาพคนไทยยุคใหม  2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม  3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลง
เรียนรูใหม  4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม  นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่เกี่ยวของกับการการ
พัฒนาการศึกษามากมาย  รวมทั้งนโยบายการสรางเครอืขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
(National  Education  Network: Ned Net)  และนโยบายสนับสนนุองคความรูเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และเทคโนโลยี  อีกดวย   

จากการนิเทศติดตามการพฒันาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 2  ที่ผานมาพบวาครูยงัขาด
แหลงเรียนรูและสื่อที่จะชวยในการพัฒนาการเรียนการสอนที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
จากการประเมินผลการเรียนระดับชาติ (National Test: NT) และระดับทองถิ่น (Local Assessment 



4 

System: LAS) พบวาลดลงทุกป นอกจากนี้ยังไมมีการแลกเปลีย่นสื่อระหวางโรงเรียนในสหวทิยา
เขต  ดังนั้นในปงบประมาณ  2554  สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จึงมีโครงการ
ที่เกี่ยวกบัการพัฒนาการศึกษาในดานตางๆ  โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เนนมากเปน
พิเศษ ไดแก โครงการพัฒนาระบบการวดัและประเมินผลสถานศึกษา  โครงการพัฒนาศูนย รวมสื่อ
สูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โครงการอบรมการพัฒนาเครือขายการจัดการความรู (KM) สพม.2  
โครงการการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง สพม.2 
เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหทั่วถึง ไมวาจะเปนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร หรือเพ่ือการจัดการศึกษา (สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2. 2553: ออนไลน)  

ดังจะเห็นไดจากการวิจัยของลดาวัลย สีทิศ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มหาสารคาม เขต 2 พบวาองคประกอบพื้นฐานของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สวนที่เปนวัสดุ อุปกรณตางๆ ระบบเครอืขาย มีลักษณะใชงานไมได มีไมเพียงพอตอความตองการ
ของโรงเรียน และระดับปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวม พบวา มีระดับปญหาเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไป
ใชในการจัดการเรียนการสอนมีปญหาในระดับมาก นอกจากนี้ ปณณธร  วิจารณ (2550: บทคดัยอ) 
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือขายระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสหวิทยา
เขตรชัโยธิน สังกัดสํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถปุระสงคเพ่ือ
ศึกษาและพัฒนาเครือขายระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรชั
โยธิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา  1. ระบบ
สารสนเทศเพือ่การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรชัโยธนิ ประกอบดวย  1) สวนนําเขา 
ไดแก ดานทรัพยากรและดานการวางแผน  2) สวนกระบวนการ ไดแก ดานกระบวนการสอน  3) 
สวนผลผลิต ไดแก ดานผลการสอน  4) สวนปอนกลบั ไดแก ดานประเมินผลการสอนและปรับปรุง 
แตยังขาดบุคลากรรับผิดชอบดานคอมพิวเตอรและเครอืขาย ขาดงบประมาณ คอมพิวเตอรไม
เพียงพอ ครูขาดความรูความเขาใจดานระบบสารสนเทศและการนําระบบสารสนเทศมาใชในการจัด
การศึกษา การผลิตสื่อการเรียนการสอนมีจํานวนนอย การสอนแบบ E-Learning ยังไมไดนํามาใช
ทุกรายวิชา และยังไมมีการแลกเปลีย่นสือ่ระหวางโรงเรียนในสหวิทยาเขต ซึ่งสอดคลองกับการวิจัย
ของ นันทวัฒ สุบรรณรัตน (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานนทบรุี เขต 1 ผลการ 
วจัิย พบวาสภาพการจัดการเทคโนโลยสีารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
นนทบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการวิจัยเกี่ยวกับปญหาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงเรียนโดยรวมเรียงลําดับปญหามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1.มีงบประมาณไม
เพียงพอ 2. บคุลากรครูดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงพอหรือไมสมดุลกับจํานวนผูเรียน        
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3. ไมมีการพัฒนาระบบเครือขายเพื่อชวยเหลือกันระหวางโรงเรียน ซึ่งไดใหขอเสนอแนะวาผูบริหาร 
และครูผูดูแลงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา ควรดําเนินการในดานตางๆ 
ดังนี้ คือ 1. ดานการกําหนดแผนยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติงาน 2. ดานผูรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน 3. ดานการสรางความเขาใจและตระหนักในการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. ดานการ
ติดตามประเมนิผล 5. ดานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการเรียนการสอน 6. ดานความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอก ใหมีการประสานกับเครอืขายจากชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชนให
เขามามีบทบาทรวมสนับสนุนเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรียน 

สหวิทยาเขตเสรีไทย  เปนกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 2  ซึ่งเปนหน่ึงในสหวทิยาเขตสวนกลางประกอบดวยโรงเรียนตางๆ จํานวน 5 
โรงเรียนไดแก  โรงเรียนบางกะป โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒ โรงเรียนสุขุมนวพันธ
อุปถัมภ โรงเรียนเศรษฐบตุรบําเพ็ญ และโรงเรียนสตรเีศรษฐบตุรบําเพ็ญ มีการจัดการเรียนการสอน
โดยสนองกลยุทธของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ในปการศกึษา 2554 แตละสหวิทยาเขตเนนใหทุกโรงเรียนจัดทําแผน
กลยุทธเพ่ือพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล พรอมทั้งจัดทําพันธะสัญญา (กรอบ) ในการขับเคลื่อน
โรงเรียนสูมาตรฐานสากล  โดยมีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  จัดทําหองปฏิบัติการ  Resource 
Center หองสมุด พรอมทั้งจัดหาครุภัณฑ อุปกรณ สื่อ ปรับบรรยากาศสิ่งแวดลอมของโรงเรียน
เพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนการสอน ดําเนินการบริหารดวยระบบคุณภาพ  จัดตั้งและ
ดําเนินการเครือขายรวมพัฒนา พัฒนาระบบการบริหาร  จัดการเรียนการสอนโดยใชระบบเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีทางการศกึษา สงเสริมศักยภาพใหเปนผูใฝรูใฝเรยีน สามารถใช
ภาษาที่สอง เพ่ือการสื่อสารไดอยางทันสมัยทันเหตุการณ และเสนอแผนกลยุทธใหแกสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  ทั้งน้ีเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและตวัชีว้ัดความสําเร็จตาม
กลยุทธ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต 2  กลยุทธที ่1 วา “พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาระดบัมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือ
เปนเครื่องมือในการเรียนรู” (แผนปฏิบัตกิารสหวิทยาเขตเสรไีทย. 2554: 4-5)  และนอกจากนี้การ
พัฒนากระบวนการบริหาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรยีนควรมีการพัฒนาใหดีขึ้น
กวาเดิม ควรมีการประสานกับเครือขายจากชุมชน องคกรภาครัฐและเอกชนใหเขามามีบทบาทรวม
สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศระหวาง
โรงเรียนในสหวิทยาเขต ซึ่งสิ่งเหลานี้จะทําใหการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศในโรงเรียนประสบ
ผลสําเร็จ (แผนปฏิบัติการสหวิทยาเขตเสรีไทย. 2555: 4-5) ผูวิจัยในฐานะที่ดํารงตาํแหนงครู  
โรงเรียนบางกะป  ซึ่งเปนกลุมโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย จึงมีความสนใจที่จะศึกษา
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทยซึ่งจะเปน
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศกึษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล บรรลุ
ตามเปาหมาย พันธกิจ และกลยุทธที่กําหนดไว 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยา

เขตเสรีไทย สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
 2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรยีนมัธยมศึกษา      

สหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
 

ความสําคญัของการวิจัย  
 1. ผลการวิจัยจะทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกบัการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือที่

ผูบริหารโรงเรียนจะนําไปใชในการวางแผนแกไขปรับปรุง ควบคุมกํากับ และบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 2. ผลการวิจัยนําไปใชเปนสารสนเทศใหผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเสรี
ไทย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดนําไปเปนแนวทางการวางแผน
พัฒนา การดําเนินการบริหาร การกํากับติดตามและปรับปรุงการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศใน
โรงเรียน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนีมี้ขอบเขตดานเนื้อหา กลุมตัวอยางในการวิจัย  และตวัแปรในการวิจัย  ดังนี้ 
 ขอบเขตดานเน้ือหา 
 การศึกษาครั้งน้ีมุงศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา  สหวิทยาเขตเสรีไทย 3 ดาน ไดแก การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการตดิตามและประเมินผลการบรหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 
 ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ คือ ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน ทั้ง 4 ฝาย 

หัวหนางาน และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรูในโรงเรียนสหวิทยาเขตเสรีไทย 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 5 โรงเรียน  ไดแก  
โรงเรียนบางกะป  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒  โรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ  โรงเรียน
เศรษฐบตุรบําเพ็ญ  และโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพญ็  ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดประชากรที่ศึกษาโดย
การเลือกแบบเจาะจง คือ ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝาย หัวหนากลุม
สาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู และหัวหนางานที่เกี่ยวของ ทั้ง 5 โรงเรียน จํานวนจํานวน
ทั้งสิ้น 100 คน   



7 

  ตัวแปรที่ศึกษา  
  3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ผูบริหาร หัวหนางาน และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  

  3.2 ตัวแปรตาม คือ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน 
   3.2.1 การวางแผนการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ   
   3.2.2 การดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ   
   3.2.3 การติดตามและประเมินผลการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 การวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยนิยามศพัทเฉพาะไวดังนี้ 
 1. โรงเรียนมธัยมศึกษาสหวิทยาเขตเสรีไทย  หมายถึง  กลุมโรงเรียนมัธยมศกึษา  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธกิาร  ซึ่งเปนหน่ึงในสหวิทยาเขตสวนกลางประกอบดวยโรงเรียนตางๆ 
จํานวน 5 โรงเรียนไดแก  โรงเรียนบางกะป  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห  สิงหเสนี) ๒  โรงเรียน
สขุุมนวพันธอุปถัมภ  โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ  และโรงเรียนสตรเีศรษฐบตุรบําเพ็ญ 

 2. ผูบริหาร หมายถึง  ผูอํานวยการโรงเรียน  รองผูอํานวยการโรงเรยีนกลุมบริหาร
วิชาการ รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารบุคคล รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหาร
งบประมาณ และรองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารทั่วไป 

 3. หัวหนางาน หมายถึง หัวหนางานแผนงาน หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหนา
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา หัวหนางานหลักสูตร หัวหนางานวัดและประเมินผล หัวหนา
งานกิจกรรมนักเรียน หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

 4. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หมายถึง หัวหนากลุมสาระการเรยีนรูทั้ง 8 กลุมสาระ 
ในโรงเรียนสหวิทยาเขตเสรีไทย ประกอบดวย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปศึกษา การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ   

 5. เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง อุปกรณ เครื่องมือ ฮารดแวร (Hardware) และ
ซอฟตแวร (Software) ซึ่งใชในการประมวล จัดเก็บ เขาถึง คนคืน นําเสนอ และเผยแพรสารสนเทศ
ในรูปแบบตางๆ ดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เพ่ือจัดการเกี่ยวกบัสารสนเทศ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเขาถึงสารสนเทศ ความถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว ตามความตองการไดทันตอการนําไปใช
ใหเกิดประโยชน 

 6. การบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศในโรงเรียน หมายถึง การวางแผน การดําเนินงาน
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสารนิเทศในขั้นตอนตางๆ ตั้งแตการเสาะแสวงหา การวิเคราะห 
การจัดเก็บ การจัดการ และการเผยแพร การบริหารบุคลากร การบริหารงบประมาณคาใชจาย การ
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บริหารวัสด ุอุปกรณ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการติดตามประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย 

  6.1 การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การเสาะแสวงหา  
การวิเคราะห การกําหนดแนวทางหรือวธิีการปฏิบตัิงานลวงหนา การกําหนดนโยบายการจัดระบบ
สารสนเทศไวในแผนปฏิบตักิารประจําป การวางแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศอยาง
ชัดเจน การกําหนดแผนพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนสอดคลองกับการปฏิบัติงาน การ
กําหนดนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเน่ือง และการวางแผนลวงหนาเพื่อใหงาน
สําเร็จตามตองการและบรรลุเปาหมายตามที่วางไว   

  6.2 การดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การจัดเก็บ การจัดการ 
การบริหารบคุลากร การบริหารงบประมาณคาใชจาย การบริหารวัสดุ อุปกรณ ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแก การมีบุคลากรคอมพิวเตอรอยางเพียงพอ การมีบุคลากรดานคอมพิวเตอรในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ การแตงตั้งบคุคลผูรับผิดชอบและกําหนดหนาที่ชัดเจน การจัดระบบการ
จัดเก็บขอมูลสารสนเทศเปนหมวดหมูสะดวกตอการคนหาและนําไปใช การใหคาํปรึกษาแกบคุลากร
ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   

  6.3 การติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การ 
ตรวจสอบประเมินผลอยางตอเน่ือง การจัดการ การเผยแพร นําผลการนิเทศติดตามมาใชเปน
แนวทางในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถผลิตสารสนเทศไดตรงตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายของการปฏิบตัิงานทบทวนและปรับแผนการดําเนินงานตามความจาํเปน
อยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว 

  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 ครั้งนี้
ผูวิจัยไดใชแนวคิด ทฤษฎี หลักการจากหนังสือ เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูวิจัยใชศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีของ ฮอรน (Horn. 
1991: 47) กลาวถึงการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระบบและขั้นตอน
การดําเนินการในหลายวธิี พรอมทั้งไดนําเสนอถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลงการบรหิารจัดการโรงเรียน
จะตองพิจารณา 7 กระบวนการ ไดแก การใชทรัพยากรที่มีอยู การรวบรวมสารสนเทศ 
ความสามารถในการเขาถึง การเชื่อมโยม การตรวจสอบ การสนับสนุน และการวางแผน และใน
งานวิจัยของ อารีย เสารบดีรักษ (2547: 64) กลาววา การบริหารระบบสารสนเทศประกอบดวย การ
วางแผนบริหารระบบสารสนเทศ การดําเนินงานบริหารระบบสารสนเทศ และการติดตามประเมนิผล
การบริหารระบบสารสนเทศ สอดคลองกับงานวิจัยของ วสันต ชุปวา (2549: บทคดัยอ) ไดทําวจัิย
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เรื่องการพัฒนาบุคลากรดานการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู 
โรงเรียนบานฮองสังข โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏบิตัิการ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ขัน้การวางแผน ขั้น
การปฏิบัต ิขัน้การสังเกต และขั้นการสะทอนผล  นอกจากนี้ ปราวีณยา สุวรรณรัฐโชต ิ(2549: 205  
อางอิงจาก Umbach.1998)  กลาววา สิ่งที่สถานศึกษาควรดําเนินการเพื่อบริหารจัดการและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา มีขั้นตอนคือ การวางแผน การพัฒนาบุคลากร 
การฝกอบรมครูดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดบุคลากรชวยเหลือดานเทคนิคแกครู และมี
อุปกรณที่เหมาะสมเพียงพอตอการ  ใชงาน และ ประสทิธิ ์ทีฆพุฒิ และครรชติ มาลัยวงศ (2549: 
99-103) กลาววา การบริหารจัดการระบบสารสนเทศใหประสบความสําเร็จ จึงมีความจําเปนที่
หนวยงานตองดําเนินการ ไดแก จัดหาบุคลากรดานคอมพิวเตอรหรือดานไปที่มีความสามารถมา
ประจําหนวยงาน ดําเนินการวางแผนไอท ีกําหนดงบประมาณในเรื่องการบริหารจัดการ วางแผน
แมบททางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนโยบายในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และจะตอง
ติดตามความกาวหนาของงานเทคโนโลยสีารสนเทศทั้งภายในและภายนอก  

 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการหลายทาน แลวนํามาสรุปเปนองคประกอบ
ของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน โดยประกอบไปดวย 3 ดาน คือ การวางแผนการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินผลการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จากการศึกษาแนวคิดการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน ที่นักการศึกษาสวน
ใหญมีความเห็นสอดคลองกัน ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิดจากเอกสารและ
งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ สามารถนํามาประยุกตใชกบัสถานศึกษา เพ่ือนํามาเปนแนวทางการ
พัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนเพ่ือทําใหองคการบรรลุเปาหมาย โดยกําหนด
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพประกอบ 1   
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 
1. ผูบริหาร 
2. หัวหนางาน 
3. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

 

ตัวแปรอิสระ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงเรียน 

1. การวางแผนการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

2. การดําเนินงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

3. การติดตามและประเมินผลการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ   

ตัวแปรตาม 



 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สหวทิยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2  
ครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษา  ดังนี้ 
 1. การจัดการศึกษาของสหวิทยาเขตเสรีไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 2 
 2. หลักการและแนวคิด เกี่ยวกับการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน 

3.1 การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3.2 การดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ   
3.3  การติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4. วรรณกรรมที่เกี่ยวกบัตวัแปรอิสระ 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

5.1 งานวิจัยในประเทศ 
5.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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1. การจัดการศึกษาของสหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 
 นโยบายและกรอบทิศทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที ่18 สิงหาคม พ.ศ. 
2553 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 และพระราชบญัญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2553 กําหนดใหมีเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 
เปนหน่ึงในสามหนวยงานทางการศึกษา ของกรุงเทพมหานคร ที่ตั้งขึน้ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันที ่18 สิงหาคม 2553 เรื่องการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ตามที่ไดมีการแกไขเพิ่มเตมิพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธกิาร (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2553 กําหนดใหมีเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษาพื้นที่ตามเขตการปกครอง  
ครอบคลุม 27 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร   

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  เปนหน่ึงในสามหนวยงานทางการศึกษา 
ของกรุงเทพมหานคร ที่ตั้งขึน้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันที ่18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
เรื่องการกําหนดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาต ิ(ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบยีบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2553 กําหนดใหมีเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เปนหนวยงานทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่รับผิดชอบการบริหารจัดการศึกษา  กํากับ ติดตาม 
สงเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดใหมีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ  พ้ืนที่ตามเขตการปกครองครอบคลุม 27 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร  
ปจจุบันมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสงักัด จํานวน 51 โรงเรียน  มีการกําหนดสหวิทยาเขต
ทั้งหมดเปน 11 สหวิทยาเขต การแบงขนาดโรงเรียน แบงเปน 3 ขนาด คือ ขนาดใหญพิเศษจํานวน 
47 โรง  ขนาดใหญจํานวน 3 โรง  และขนาดกลางจํานวน 1 โรง  มีแนวทางพัฒนาตามหลักการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 3 เปาหมาย  ไดแก  1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และการเรียนรูของคนไทย  2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการเรยีนรูอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  3) 
สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  ของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ
กรอบแนวทางการพัฒนา 4 กรอบแนวทาง ไดแก  1) พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม  2) พัฒนา
คุณภาพครูยุคใหม  3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูใหม  4) พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการใหม 
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 วิสัยทศัน 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปนองคกรขับเคลื่อนสถานศึกษาสูความ

เปนเลิศระดับมาตรฐานสากล 
 
 พันธกิจ 
 พัฒนาและสงเสริมสนับสนนุการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหประชากรวัยเรียนทุกคนในเขต 

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพโดยพัฒนาครู บุคลากรทางการ
ศึกษาและผูเรยีนใหเปนบุคคลแหงการเรยีนรู มีความรูคูคุณธรรม ศรัทธาและยึดม่ันการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข และปฏิบตัิตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ใชนวัตกรรมนําไปสูคุณภาพระดับสากล 

 
 เปาประสงค 

 1. ผูเรียนทุกคนเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีความรูคูคณุธรรม ศรัทธาและยึดม่ันการ
ปกครองในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และปฏบิัตตินตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาสูความเปนเลิศ
ระดับสากล 
 2. ประชากรวยัเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ไดรับโอกาสใน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปอยางทั่วถึง 
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มีความรูความสามารถ มีจิตสาธารณะมสีมรรถนะ
ตามสายงาน และมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. มีระบบบรหิารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน สูความเปนเลิศระดับ
สากล 
 5. มีนวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่เทียบเคยีงกับมาตรฐานสากล มีสวนรวมใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

 
 กลยุทธ 

 1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรและสงเสริม
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครือ่งมือในการเรียนรู 
 2. ปลูกฝงคุณธรรม ความสาํนึกในความเปนชาติไทย ศรัทธาและยดึม่ันการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข และวถิีชวีติตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 
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 3. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทัว่ถึง ครอบคลุม ผูเรยีนในเขตพื้นที่การศึกษาไดเรียน
ตามศักยภาพของตนเอง และมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต 
 4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
 5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
 6. สงเสริม สนับสนุนการวจัิยและพัฒนานวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่
เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 
 

 จุดเนนการพฒันา 
 1. ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 5 กลุมสาระวชิาหลักเพิ่มขึน้ ไมนอยกวารอยละ 4 
 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 แสวงหาความรูดวยตนเอง มีทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณและสรางสรรค ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในดานภาษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาสูความเปนเลิศในระดับประเทศและสากล 
 4. นักเรียนทุกคนมีความสาํนึกในความเปนชาติไทย ศรัทธาและยดึม่ันการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิเปนประมุข และดําเนินชวีติตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 
 5. สรางทางเลือกการเรียนรูเนนใหประชากรวัยเรียน ทุกคนเขาถึง ลดอัตราการออก
กลางคันศึกษาตอ และประกอบอาชีพ 
 6. สรางโอกาสทางการศึกษาใหนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
เขาเรียนตอระดับมัธยมศึกษาอยางทั่วถงึ 
 7. สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียง โดยการขยายสถานศึกษา
พอเพียงตนแบบ 
 8. สถานศึกษาทุกแหงมีระบบการประกนัคุณภาพภายในที่เขมแข็งและสถานศึกษาที่เขา
รับการประเมนิคุณภาพภายนอก รอบ 3 ของ สมศ. ไดรับการรับรองคุณภาพทุกแหง 
 9. สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 2 ผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาในระดับดี 
 10. ครูและบคุลากรทางการศึกษา ไมนอยกวารอยละ 25 จัดทําวิจัยและพัฒนานวตักรรม
นําไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนสากล 
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 เปาหมายและตวัชีว้ัดความสําเร็จ  
 จําแนกตามกลยุทธ สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตามหลักสูตรและสงเสริม 
  ความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือเปนเครือ่งมือในการเรียนรู 
กลยุทธที่ 2  ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย ศรัทธาและยึดม่ันการปกครอง 
  ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และวถิีชีวติตามหลกั 
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธที่ 3  ขยายโอกาสทางการศึกษาใหทั่วถึง ครอบคลุม ผูเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษาได 
  เรียนตามศักยภาพของตนเอง และมีสวนรวมในพัฒนาคุณภาพผูเรียนในเขตพัฒนา 
  พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 
กลยุทธที ่4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
กลยุทธที ่5  พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจัดการศึกษา เนนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
กลยุทธที่ 6  สงเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่เทียบเคียง 
  กับมาตรฐานสากล 

 กลไกการขับเคลื่อนสูความสําเร็จ 
 1. ปรับวัฒนธรรมองคกร มุงผลสัมฤทธิ์ในปฏิบัติงานและการทํางานแบบมีสวนรวมที่เอ้ือ
ตอการพัฒนา ความคิดริเริม่สรางสรรค การปฏิบัติงานใหบรรลตุามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
กําหนดไวในจุดเนนการพัฒนา 
 2. สงเสริมการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรมาใชในการพัฒนาปฏิบัติงานอยางเปนระบบ
และใชวงจรการพัฒนา PDCA ตอเน่ือง 
 3. เชื่อมโยงความสําเร็จของการปฏิบัติงานกับการบรหิารงานบุคคลอยางชัดเจน 
 4. บริหารจัดการโดยเปดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวม 
 5. ยึดหลักธรรมาภิบาล (แผนปฏิบัติการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2. 
2554: ออนไลน) 

 
 โรงเรียนในสหวิทยาเขตเสรีไทย 

 กรมสามัญศึกษา ไดกําหนดนโยบายในปการศึกษา 2541 ใหโรงเรียนสังกัดกรมสามัญ
ศึกษามีมาตรฐานและคุณภาพทัดเทียมกนัโดยจัดโรงเรียนในรูปสหวทิยาเขต ใหโรงเรียนที่อยูใน
พ้ืนที่ใกลเคียงกันปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน สรางคานิยม ความศรทัธาของประชาชนที่มีตอ
โรงเรียน สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนในโรงเรียนใกลบาน  ในปการศึกษา 2541 กรมสามัญศึกษาได
แบงโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรงุเทพมหานครเปน 26 สหวิทยาเขต 122 
โรงเรียน โรงเรียนบางกะปและโรงเรียนบางกะปสุขุมนวพันธอุปถัมภ อยูในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา 
โรงเรียนเศรษฐบตุรบําเพ็ญ และโรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบําเพ็ญ อยูในสหวิทยาเขตกรุงเทพ
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ตะวันออก สวนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒ อยูในสหวทิยาเขตเทพทองบดินทร ตอมา
ในปการศึกษา 2542  กรมสามัญศึกษาไดมีนโยบายแบงเขตพ้ืนที่การบริหารสหวทิยาเขตแบบใหม
เปน 24 สหวทิยาเขต 118 โรงเรียน โดยแบงเขตพ้ืนทีใ่หมีขนาดเหมาะสม สะดวกตอการเดินทาง
ของนักเรียน โดยใชขอมูลดานประชากร แนวทางการขยายตัวของเมือง เสนทางคมนาคม จึงทําให
โรงเรียนหลายแหงถูกปรับเปลี่ยนสหวิทยาเขตใหมใหเหมาะสมตามนโยบายของกรมสามัญศึกษา 
 สหวิทยาเขตเสรีไทย ไดกอตั้งขึ้นตามนโยบายของกรมสามัญศึกษาในปการศึกษา 2542 
ขนาดและพื้นที่ของโรงเรียนใกลเคยีงกัน การคมนาคมสะดวกโดยใชถนนเสรีไทย ถนนนวมินทรและ
ถนนรามอินทรา ประกอบดวยโรงเรียน 5 โรงเรียน คือ โรงเรียนบางกะป โรงเรียนบดินทรเดชา 
(สิงห สิงหเสนี) ๒ โรงเรียนเศรษฐบตุรบําเพ็ญ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ และโรงเรียนบาง
กะปสุขุมนวพันธอุปถัมภ 
 ปการศึกษา 2550 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 2 ไดออกระเบียบ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร วาดวยสหวิทยาเขต พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่   
6 ธันวาคม 2550 ระเบียบนี้มี 3 หมวด หมวด 1 สหวิทยาเขต หมวด 2 ภารกิจและการบริหารงาน
สหวิทยาเขต และหมวด 3 สํานักงานเขตวิทยาเขต นอกจากนี้ยังไดมีประกาศสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 เรื่องการกําหนดสหวิทยาเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2550 จัดตั้งสหวิทยาเขต 8 สหวิทยาเขต สหวิทยาเขต
เสรีไทยเปนสหวิทยาเขตที่ 7 ประกอบดวยโรงเรียนบางกะป โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
๒ โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ โรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบําเพ็ญ และโรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ 
(แผนปฏิบัติการสหวิทยาเขตเสรีไทย ปงบประมาณ 2554. 2554: 2) 
 

 โรงเรียนบางกะป 
 โรงเรียนบางกะป ตั้งอยูเลขที่ 69 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะป  
กรุงเทพมหานคร 10240  แบบสหศึกษา  มีบุคลากรครูทั้งสิ้น 125 คน จํานวนนักเรียน  3,339 คน  
เปดทําการสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  เปนโรงเรียนแบบสหศึกษา 

 แนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบางกะป มีพันธกิจ  ดังนี้ 
 1. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสูมาตรฐานสากล 

 2. เสริมสรางศักยภาพของนักเรียนใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ  ชํานาญดานเทคโนโลยี  
 3. สามารถสรางงานอยางสรางสรรค 

 4. ปลูกจิตสํานึกใหมีความรับผิดชอบตอสังคมโลก 
 5. เปนสถานศึกษาทีเ่ปนศนูยการเรียนเพื่อชุมชน 
 6. สงเสริมพัฒนาภูมิปญญาไทยสูมาตรฐานสากล 
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 แนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบางกะป ดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีดังนี้ 
 1. พัฒนาเทคโนโลยีเครือขายและสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
 2. สงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาเว็บไซต พัฒนาขอมูล สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
 3. สงเสริมใหบุคลากรเขาถงึเครือขายอินเทอรเน็ต 
 4. จัดหา ปรับปรุง ซอมแซมคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน 
 5. การจัดการศึกษาโดยผูเชี่ยวชาญในทองถิ่นและสงเสริมการนําเทคโนโลยีและภูมิปญญา
ทองถิ่นมาใชเพ่ือการศึกษา 
 6. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความสามารถในการใชเทคโนโลยอียางตอเน่ือง 
 7. สนับสนุนงบประมาณในการจัดทําศูนยสื่อการเรียนการสอน (Resource Center) เพ่ือ
การจัดการเรียนการสอน (แผนปฏิบัติการสหวิทยาเขตเสรีไทย ปงบประมาณ 2554. 2554: 14) 
 

โรงเรียนบดนิทรเดชา (สงิห สิงหเสนี) ๒  
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒ ตั้งอยูเลขที่ ตั้งอยูเลขที่ 333 ถนนนวมินทร แขวง

คลองกุม เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร 10240 มีบุคลากรครูทั้งสิ้น 141 คน จํานวนนักเรียน 4,238 
คน เปดทําการสอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  เปนโรงเรียนแบบสหศึกษา 

แนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒ มีพันธกิจ ดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติสู
มาตรฐานสากล 
 2. สงเสริมการบริหารจัดการดวยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
 3. พัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. สงเสริมพัฒนาผูมีสวนเกี่ยวของและชมุชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษาและการ
ตรวจสอบ 
 แนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒ ดานการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ มีการสนับสนุนสงเสริมการจัดโครงสรางและการบริหารองคการอยางเปน
ระบบตามหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานและการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีจุดเนนคือ 
 1. ใหผูบริหารมีคุณธรรม จริยธรรม มีภาวะผูนําและมีความสามารถในการบริหารจัด
การศึกษา 
 2. ใหสถานศึกษามีการจัดการองคกร โครงสรางระบบ การบริหารงานและพัฒนาองคกร
อยางเปนระบบครบวงจร 
 3. ใหสถานศกึษามีการบรหิารและจัดการศึกษาโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
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 4. ใหสถานศกึษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 
 5. ใหสถานศกึษามีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพผูเรียนอยางหลากหลาย 
 6. ใหสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติเต็มศักยภาพ (แผนปฏิบัติการสหวิทยาเขตเสรีไทย ปงบประมาณ 2554. 2554: 15-16) 
 

 โรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ 
 โรงเรียนสุขุม นวพันธอุปถัมภ ตั้งอยูเลขที่ 818  ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุม เขตบึงกุม  
กรุงเทพมหานคร 10240  มีบุคลากรครูทั้งสิ้น 65 คน จํานวนนักเรียน 1,831 คน  เปดทําการสอน
ตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  เปนโรงเรียนแบบสหศึกษา 

 แนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ มีพันธกิจ  ดังนี้ 
 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
 2. พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถตามเกณฑมาตรฐานการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  
 3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชน  
 4. พัฒนาระบบการบริหาร จัดการเรียนการสอนโดยใชระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีทางการศึกษา สงเสริมศักยภาพใหเปนผูใฝรูใฝเรียน สามารถใชภาษาที่สอง เพ่ือการ
สื่อสาร ไดอยางทันสมัยทันเหตุการณ 
 5. สรางจิตสํานึกใหครู บุคลากรทางการศกึษา และนักเรียนใหมีคานิยมพ้ืนฐานมี
คุณธรรม จริยธรรมสงเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรยีนรูภูมิปญญาทองถิ่นและภูมิ
ปญญาไทยใหสอดคลองกับวิถีชวีิต  อนุรักษภาษาไทย  สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีไทย 

(แผนปฏิบัติการสหวิทยาเขตเสรีไทย ปงบประมาณ 2554. 2554: 17-20) 
 

 โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ  
 โรงเรียน  เศรษฐบุตรบําเพ็ญ ตั้งอยูเลขที่  88 หมู 3 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมี
บุรี กรุงเทพมหานคร 10510  มีบุคลากรครูทั้งสิ้น 128 คน จํานวนนักเรียน 3,945 คน  เปดทําการ
สอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  เปนโรงเรียนแบบสหศึกษา 
 แนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเศรษฐบตุรบําเพ็ญ มีพันธกิจ  ดังนี้ 
 1. ปลูกฝงผูเรยีนใหเปนคนดี มีคุณธรรม มีความรู รักความเปนไทย และอยูในสังคมได
อยางมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. พัฒนาหลักสูตรและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยการกระจายอํานาจ และยึดหลักธรรมาภิบาล 
 4. พัฒนาสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนใหมีบรรยากาศแหงการเรียนรู ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อและนวัตกรรมใหมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คือ มีการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรูและการบริหารจัด
การศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรูและการบริหารจัด
การศึกษา โดยมีจุดเนน คือ  
 1. การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน  
 2. พัฒนาประสิทธิภาพของสื่อเทคโนโลยีและการนําไปใช 
 3. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบัน 
 4. พัฒนาประสิทธิภาพของสื่อเทคโนโลยแีละการนําไปใช (แผนปฏิบตัิการสหวทิยาเขต
เสรีไทย ปงบประมาณ 2554. 2554: 16-17) 

 
 โรงเรียนสตรเีศรษฐบุตรบาํเพ็ญ  

 โรงเรียนสตรี เศรษฐบุตรบําเพ็ญ ตั้งอยูเลขที่ 43 หมูที่1 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขต
มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510  มีบุคลากรครูทั้งสิ้น 72 คน จํานวนนักเรียน 2,567 คน เปดการ
สอนตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  เปนโรงเรียนสตรีลวน 

 แนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบําเพ็ญ มีพันธกิจ  ดังนี้ 
 1. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. วิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียน 
 3. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
 4. บริหารวิชาการแกชุมชน (แผนปฏิบัติการสหวิทยาเขตเสรีไทย ปงบประมาณ 2554. 
2554: 13) 
 
2. หลักการและแนวคิด เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ณัฏฐพันธ เขจรนันท และคณะ (2545: 13) เทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่
ประกอบขึ้นดวยระบบจัดเกบ็และประมวลผลขอมูลระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณสนับสนุน
การปฏิบัติงานดานสารสนเทศที่มีการวางแผน จัดการและใชงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ โดย
เทคโนโลยีสารสนเทศตองมีองคประกอบสําคัญ 3 ประการ ไดแก ระบบประมวลผล ระบบสื่อสาร
โทรคมนาคม และ การจัดการขอมูล 
 สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (2546: 4) ไดให
ความหมายของเทคโนโลย ีหมายถึง การประยุกตเอาความรูทางดานวิทยาศาสตรมาใชใหเกิด
ประโยชน การศึกษาพัฒนาองคความรูตางๆ ก็เพื่อใหเขาใจธรรมชาติ กฎเกณฑของสิ่งตางๆ และ
หาแนวทางมาประยุกตใหเกิดประโยชน สวนสารสนเทศ หมายถึง ขอมูลที่ผานการประมวลผลและ
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เปนประโยชนตอการดําเนินชีวติของมนุษย และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีทีใ่ช
จัดการสารสนเทศ เปนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของตั้งแตการรวบรวม การเก็บขอมูล การประมวลผล การ
พิมพ การสรางรายงาน การสื่อสารขอมูล รวมถึงเทคโนโลยีที่ทําใหเกดิระบบการใหบริการ การใช
และการดูแลขอมูลดวย 
 ประมูล เสริมสุข (2546: 8) ไดใหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ วา หมายถึง องค
ความรู วธิีการ รวมถึงอุปกรณเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกสที่มนุษยสรางขึ้น เพ่ือนํามาใชดําเนินการ 
จัดการกับขอมูลเพ่ือใหขอมูลน้ันเปนสารสนเทศ การดําเนินการจัดการกับขอมูล เรียกวา การ
ประมวลผลขอมูล ซึ่งไดแก การจัดเก็บ การคนหา การเปรียบเทียบ การคํานวณ รวมถึงการรับสง
ขอมูลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง 
 ทักษิณา สวนานนท และฐานิศรา เกียรตบิารมี (2546: 349) ไดใหความหมายของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) วา หมายถึง เทคโนโลยีในการรวบรวม การ
จัดเก็บอยางมีระบบ การเรียกหาขอมูลไดอยางรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะหผลที่ไดจากการ
ประมวลนั้น รวมไปถึงการเนนในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธสารสนเทศนั้นอยางมี
ประสิทธิภาพในรูปแบบที่เหมาะสมกับผูที่จะนําไปใชตอไป ตลอดจนถึงการสื่อสารขอมูลน้ันๆ ไปยัง
หนวยงานตางๆ ดวย 
 ทิพวรรณ หลอสุวรรณรตัน (2547: 16) กลาววา ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความหมายเปน 2 นัย คือ ความหมายแบบแคบ จะหมายถึง อุปกรณหรือเครื่องมือที่เกี่ยวของกับ
การรวบรวม ประมวล เกบ็รักษา และเผยแพรขอมูลและสารสนเทศ โดยรวมทั้งฮารดแวร ซอฟแวร 
ฐานขอมูล และการสื่อสาร โทรคมนาคม สวนความหมายแบบกวาง จะเปนความหมายคลายกับ
ระบบสารสนเทศ (Information System) โดยทั่วไปนิยมใชความหมายแบบแคบโดยพิจารณาวา
เทคโนโลยีสารสนเทศเปนสวนประกอบหนึ่งของระบบสารสนเทศ 
 ชฎาภรณ  สงวนแกว และฝายวิชาการ (2547: 18) ไดใหความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร คือ การผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับระบบสือ่สารโทรคมนาคม
ที่ครอบคลุมระบบสื่อสาร ไดแก วิทยุ โทรทัศน โทรสาร โทรศัพท เครื่องมือสื่อสารอื่น ๆ กับระบบ
คอมพิวเตอรซอฟตแวร ฐานขอมูลและบริหารสารสนเทศ ตลอดจนระบบเครือขายโทรคมนาคม
จํานวนมากที่เชื่อมโยงติดตอและใชรวมกนั 
 กุลชลี เซียงล ี(2548: 18) ไดใหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศวา เปนเทคโนโลยี
สารสนเทศทีป่ระกอบดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่ง
ใชในการดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตางๆ ที่เกีย่วของกับการจัดทําสารสนเทศ
ไวใชงาน ตั้งแตการแสวงหา การวิเคราะห การจัดเก็บ การจัดการ การประมวลผล และการเผยแพร
สารสนเทศ โดยอาจจะอยูในรูปแบบของภาพ เสียง ตัวอักษร หรือภาพเคลื่อนไหว เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพความถูกตอง แมนยํา และความรวดเรว็ในการนํามาใชประโยชน ตลอดจนสามารถ
เชื่อมตอสารสนเทศถึงกันไดอยางรวดเร็ว 
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 เทอรแบน (Turban: 2001) ไดอธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศไว  2 ประเด็น 
คือ ความหมายแบบกวางและความหมายแบบแคบ 
 1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศแบบกวาง หมายถึง ระบบงานเทคโนโลยีทั้งหมด
เพ่ือใชในการผลิตสารสนเทศ ในความหมายแบบกวางนี้จะรวมถึง ฮารดแวร ซอฟแวร ขอมูล 
กระบวนการ ระบบเครือขายและบคุลากร 
 2. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศแบบแคบ หมายถึง เทคโนโลยีที่นํามาใชเพ่ือการ
ผลิตสารสนเทศโดยเฉพาะ ในความหมายแบบแคบจะมุงไปที่ฮารดแวร ซอฟแวร ระบบเครือขาย
เปนหลัก  

 กิดานันท  มลิทอง (2548: 12) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปน
สวนผสมผสานระหวางเทคโนโลยี 2 ประเภท คือ 
 1. เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology : IT) คือ การทํางานรวมกันระหวาง
ฮารดแวร (Hardware) และซอฟตแวร (Software) ในการประมวล จัดเก็บ เขาถึง คนคืน นําเสนอ 
และเผยแพรสารสนเทศดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกส สําหรับคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะสูงมากสามารถ
ทํางานนอกเหนือจากการประมวลผล และจัดเก็บขอมูลธรรมดามาเปนสื่อในการสรางภาพ 3 มิติ 
การตัดตอภาพยนตร การผสมเสียง และเปนตัวกลางในการนําเสนอสารสนเทศรปูลักษณตางๆ 
ตัวอยางของฮารดแวร ไดแก อุปกรณ ที่มีชิพคอมพิวเตอรเปนสวนประกอบ เชน คอมพิวเตอร กลอง
ถายภาพดิจิตอล โทรศัพทเซลลูลาร และรวมถึงวัสดุ เชน สมารทการด ตัวอยางของซอฟตแวร เชน 
โปรแกรมประมวลคํา โปรแกรมกราฟก โปรแกรมตัดตอภาพเคลื่อนไหว เปนตน 
 2. เทคโนโลยกีารสื่อสาร (Communication Technology : CT) คือ อุปกรณและวธิีการใน
การสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการเขาถึง คนหา และรับสงสารสนเทศดวยความรวดเร็ว ตวัอยางเชน 
โมเด็ม การสงสัญญาณผานดาวเทียม การประชุมทางไกล 

 สุขุม เฉลยทรพัย (2548: 9) ระบุวา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีสองสาขา
หลักที่ประกอบดวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสื่อสารคมนาคมที่ผนวกเขาดวยกัน เพ่ือ
ใชในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ สราง และเผยแพรในรปูตางๆ ไมวาจะเปนเสียง ภาพเคลื่อนไหว 
ขอความ หรือตัวอักษร และตัวเลข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ความถูกตองแมนยํา และความรวดเร็วให
ทันตอการนําไปใชประโยชน 
 วศิน เพ่ิมทรพัย (2548: 198) ระบุวา เทคโนโลยี หมายถึง การนําเอาความรูทางดาน
วิทยาศาสตรมาพัฒนาเปนองคความรูใหม เพ่ือนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนอีกได ซึ่ง
เทคโนโลยีที่นาํมาใชในการจัดการสารสนเทศตางๆ เหลานี้ อาจเกี่ยวของกับเทคโนโลยีทางดาน
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีการสื่อสาร และโทรคมนาคม เปนตน 
 แกมเบล และอีไซวูดด (Gambel and Easingwood, eds. 2000: 45) กลาวถึงการใชคําวา
ไอที วาจะเสมอืนเปนการไหลทางเดียวของขอมูลไปยังผูใชซึ่งน่ังรับขอมูลแตเพียงฝายเดียวอยูหนา
จอคอมพิวเตอร แตหาเพ่ิมคํากวา “communication” เขาไปดวยแลวจะทําใหมีปฏิสัมพันธระหวาง
ผูใชกับโลกของสารสนเทศที่อยูนอกออกไปจากคอมพิวเตอร 
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 สรุป เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง อุปกรณ เครื่องมือ ฮารดแวร (Hardware) และ
ซอฟตแวร (Software) ซึ่งใชในการประมวล จัดเก็บ เขาถึง คนคืน นําเสนอ และเผยแพรสารสนเทศ
ในรูปแบบตางๆ ดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เพ่ือจัดการเกี่ยวกบัสารสนเทศ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเขาถึงสารสนเทศ ความถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว ตามความตองการไดทันตอการนําไปใช
ใหเกิดประโยชน 

 
 ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ยืน ภูสุวรรณ และสมชาย นาํประเสริฐชัย (2546: 58-59) กลาวถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีบทบาทตอการจัดการศึกษาวา ทําใหเขาถึงแหลงความรูและแหลงขอมูลไดมาก
และรวดเรว็ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงมีบทบาทสําคญัในการสรางเครือขายการเรียนรู 
บทบาทที่สําคญั ไดแก 
 1. การเชื่อมโยงระบบการเรียนรู ระหวางครูและนักเรยีนเปนจุดศูนยกลางเขาดวยกัน เนน
ขอดีทั้งสองแบบมาผสานการเรยีนรูแบบรวมมือกัน 
 2. สรางระบบการเรียนรูแบบ อะซิงโครนัส ไมยึดติดกับเวลา สามารถเรียนรูผานเครือขาย 
ไมยึดติดกับสถานที่ และบคุคล การเขาถึงแหลงเรียนรู 
 3. ลดระยะทางและลดชองวางระหวางสวนกลางกับสวนภูมิภาค ทําใหมีระบบการเรียน
การสอนทางไกล (Tele education) การเรยีนการสอนผานเครือขาย 
 4. การสรางระบบการเรยีนรูตามอัธยาศยั หรือที่เรียกวา education on demand เรียนรู
ผานสื่อตางๆ เชน video on demand 
 5. เชื่อมโยงเครือขายการเรียนรู เชน สามประสาน ซึ่งไดแก ครู นักเรียน ผูปกครองเขา
ดวยกัน ผานเครือขาย เพ่ือความใกลชิดระหวางบานกบัโรงเรียนดวยเทคโนโลยตีางๆ 
 6. ขยายโอกาสการเรียนรู เชน การสรางเทคโนโลยีแคมปส การศึกษาแบบติดตามบริการ
ตลอดชีวติ การศึกษากอนวยัมหาวิทยาลยั 
 7. การศึกษาเสมือนจริง เชน การสรางหองเรียนเสมือนจริง หองเรียนเครือขาย 
 8. รวบรวมแหลงทรัพยากรการเรียนรู ซึ่งไดแก สื่อสมัยใหม มัลติมีเดีย หองสมุดดิจิตอล  
อินเตอรเน็ต-เว็บเพจ โฮมเพจรายวิชาและแหลงขอมูลตางๆ หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) 
 9. สนองตอบดวยเวลาและขอบเขต เปนการเนนใหใชเวลากับการเรยีนรูสั้นลงขอบเขต
การเรียนรูกวางขวางมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเรียนรูในวิทยาการสมัยใหมเนน World Knowledge 
 10. เปดประตสููโลกกวาง โดยเฉพาะอินเตอรเน็ตสรางปรากฏการณแหงการกาวเขาสูโลก
กวางที่กระจายอยูทั่วโลก การเรียนรูสมัยใหมจึงเนนวิธกีารแสวงหา และแยกแยะในสิ่งที่ตองการได
เร็ว เชน ระบบการคนหาดวยคอมพิวเตอร 
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 จรัส อติวิทยาภรณ (2548: 6-7) กลาววา โดยพื้นฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศยอมมี
ประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาตใิหเจริญกาวหนาได แตเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเรื่องที่
เกี่ยวของกับวถิีความเปนอยูของสังคมสมัยใหมอยูมาก ซึ่งมีความสําคัญ ดังนี้ 
 1. เทคโนโลยสีารสนเทศชวยเพ่ิมผลผลติ ลดตนทุน และเพ่ิมประสิทธภิาพในการทํางานใน
การประกอบการดานเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม จําเปนตองหาวิธีในการเพิ่มผลผลิต      
ลดตนทุน และเพ่ิมประสิทธภิาพในการทํางานคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารเขามาชวยทําใหเกิด
ระบบอัตโนมัต ิ
 2. เทคโนโลยสีารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเปนแบบกระจาย เม่ือมีการพัฒนาระบบ
ขอมูล และการใชขอมูลไดดี การบริการตางๆ จึงเนนรูปแบบกระจาย  
 3. เทคโนโลยสีารสนเทศเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินการตางๆ ในหนวยงาน เพ่ือชวยใน
การพัฒนาระบบ รวบรวมจัดเก็บขอมูลตางๆ 
 ทีมงานทรูปลกูปญญา (2552: ออนไลน) กลาววา โดยพื้นฐานของเทคโนโลยี ยอมมี
ประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาตใิหเจริญกาวหนาได แตเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเรื่องที่
เกี่ยวของกับวถิีความเปนอยูของสังคมสมัยใหมอยูมาก ลักษณะเดนที่สําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มีดังนี้ 
 1. เทคโนโลยสีารสนเทศชวยใหการทํางานรวดเร็ว ถูกตอง และแมนยําในระบบการจัดการ
ขององคกรทุกแหงตองใชขอมูลเพ่ือการดําเนินการและตัดสินใจ ระบบธุรกิจจึงใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารเปนเครื่องมือชวยในการดําเนินการเพื่อใหการทํางานมีความ
รวดเร็ว ถูกตอง  และแมนยํา  เชน  ใชในระบบฝากถอนเงิน และระบบจองตั๋วเครือ่งบิน 
 2. เทคโนโลยสีารสนเทศชวยทําใหการบรกิารกวางขวางขึ้นเม่ือมีการพัฒนาระบบเก็บและ
ใชขอมูล ทําใหการบริการตางๆอยูในรูปแบบการบริการแบบกระจาย ผูใชสามารถสั่งซื้อสินคาจากที่
บาน  สามารถถามขอมูลผานทางโทรศพัท  นิสิตนักศึกษาบางมหาวิทยาลยัสามารถใชคอมพิวเตอร
สอบถามผลสอบจากที่บานได 
        3. เทคโนโลยีสารสนเทศชวยดําเนนิการในหนวยงานตางๆ ปจจุบันทุกหนวยงานตางพัฒนา
ระบบจัดเก็บขอมูลและรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในองคกร ประเทศไทยมีระบบทะเบียนราษฎรทีจั่ดทํา
ดวยระบบคอมพิวเตอร  ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล  ระบบการจัดเก็บขอมูลภาษีซึ่งในปจจุบัน
องคกรทุกระดับเห็นความสาํคัญที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 
 เสกสิทธิ คูณศรี (2554: ออนไลน) กลาววา เทคโนโลยสีมัยใหมที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว และมีราคาลดลงอยางมากเมื่อเทียบกับในอดีตเม่ือประมาณ 10 ปที่ผานมา ไดทําใหจํานวน
ผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีเพ่ิมขึ้นทุกวนั และไดกลายมาเปนสวนหนึ่งที่จําเปน ตอการดําเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจในปจจุบัน เทคโนโลยีเหลานี้ไดแก อินเทอรเน็ต การประชุมวิดีโอทางไกล ระบบ
เครือขาย และระบบสารสนเทศเพื่อการวเิคราะหและตดัสินใจ เปนตน  นอกจากนี้เทคโนโลยีเหลานี้
ยังถือวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการพัฒนาองคกรในอนาคต ดังจะเห็นไดจากเดฟ อุลริช (Dave 
Ulrich. 1997: 12-13) ปรมาจารยทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยระบวุาเทคโนโลยีเปนปจจัย
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สําคัญอันหน่ึงที่จะมีบทบาทสําคัญตอการแขงขันธุรกิจในอนาคต เชนเดียวกันกับ คมัม่ิง และเวอรรี่ 
(Thomas G. Cumming & Christopher G. Worley. 2005: 4) ผูเชี่ยวชาญในดานการพัฒนาองคกร
และการบริหารการเปลี่ยนแปลงไดจัดใหเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งหนึ่งที่จะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในองคกร 
 เทคโนโลยีทีใ่ชกันในปจจุบนัจึงถือวาเปนตัวขับเคลื่อนที่สําคัญที่จะชวยใหผูใชสามารถเก็บ
รวบรวมขอมูล การแกไขเปลี่ยนแปลง การเรียกดูขอมูล การประมวลผล การใชงานรวมกันแบบ
หลายๆ คน และการวเิคราะหขอมูลทําไดงายขึ้น มีคาใชจายต่ําลง เพ่ิมคุณคาและประโยชนในการ
ใชงานขอมูล และสารสนเทศที่ไดมาจะมีคุณภาพในการนําไปวิเคราะหและใชงานมากเพิ่มขึ้น ใน
ขณะเดียวกันเทคโนโลยียังสามารถชวยใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการผลิตและ
การทํางานใหมีตนทุนทีต่่ําลง ใชเวลาในการทํางานที่ลดลง และไดสินคาหรือผลลัพธที่มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้น เทคโนโลยีจึงมีความสําคัญตอการพัฒนาองคกรเปนอยางยิ่ง  
 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการพัฒนาองคกรสามารถทําไดหลายระดับและหลาย
รูปแบบ เชน การนําไปจัดระบบกระบวนการผลิตอัตโนมัติ (Automation) ในที่นีจ้ะกลาวถึงเฉพาะที่
เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรมนุษยโดยนําเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนาองคกร ดังตอไปน้ี  
 1. การพัฒนาโครงสรางการบริหาร ในปจจุบันหลายๆ องคกรใหความสนใจกับการพัฒนา
องคกร โดยเฉพาะการปรบัปรุงโครงสรางการบริหาร บางก็ยุบรวมหนวยงาน บางก็แยกหนวยงาน
ออกมา บางก็ตั้งหนวยงานกลางขึ้นมาสนับสนุนและประสานงาน ซึ่งในอดีตเราอาจจะตองมีทีมงาน
ขึ้นมาทําหนาที่เปนพิเศษและตองใชเวลาหลายวันหรือเปนสัปดาหเพ่ือศึกษาและวิเคราะหผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น แตในปจจุบันมีซอฟทแวรหลายๆ บริษัทที่พัฒนาการใชงานในดานของการจัดโครงสราง
องคกรขึ้นมา โดยใหผูบริหารสามารถทดลองปรับเปลีย่นองคกรเพียงแคคลิกเมาทแลวไปวาง
หนวยงานที่ตองการไปยังตําแหนงที่ตองการ ขอมูลตางๆ ของหนวยงานนั้นๆ ทั้งหมดก็จะถูก
ปรับเปลี่ยนไปทั้งขอมูลตําแหนง ขอมูลหนวยงาน และขอมูลผูบังคบับัญชาโดยอตัโนมัติ ทําให
ผูบริหารสามารถประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอการปรับปรุงโครงสรางองคกรไดงายและ
ชัดเจนมากขึ้น  
 2. การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคกร เทคโนโลยีสามารถชวยใหเกิดการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคกรไดโดยรวดเร็วและถึงตวับุคคลมากยิง่ขึ้น ตัวอยางที่
เกิดขึ้นจริงก็คือ ที่โรงพยาบาลแหงหนึ่งที่มีการประชุมระหวางแพทยกับพยาบาลเปนประจําทุก
สัปดาห ซึ่งวิธกีารนัดประชมุก็คือทําเปนจดหมายและโทรศัพทแจง ในขณะประชุมก็มีเจาหนาที่หนึ่ง
คนบันทึกการประชุม หลังประชุมเสร็จอีกประมาณ 2 - 3 วันเจาหนาที่จึงจะพิมพบันทึกการประชุม
ไปใหผูเขารวมประชุมทั้งหมดได ทําใหเกิดปญหาทั้งการมาเขารวมประชุมไมครบ การวางแผนงาน
เกิดความผิดพลาดเพราะแผนที่สรุปในหองประชุมไมตรงกับแผนการทํางานสวนบุคคล เปนตน ใน
เวลาตอมาหัวหนาแพทยซื้อเครื่องบันทึกขอมูลแบบปาลมมาใหทุกคนใชงาน โดยใชในการนัดหมาย
ประชุม จัดตารางนัดหมาย และบันทึกผลการประชุม ซึ่งทําใหผูเขารวมประชุมทุกคนสามารถบนัทึก
นัดหมายไดตรงกันมากขึ้นและรับบันทึกการประชุมไดรวดเร็วขึ้น โดยใชการสงขอมูลแบบไรสาย ทํา
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ใหเกิดวัฒนธรรมใหมของผูเขารวมประชมุก็คือการถือเครื่องปาลมไปประชุมแทนการถือเอกสาร
พะรุงพะรัง  
 3. การสื่อสารภายในองคกร (Internal Communication) ในบางองคกรยังใชการปด
ประกาศโดยใชกระดาษตามบอรดตางๆ เพ่ือสื่อสารขอมูล ขาวสารตางๆ ไปยังพนักงาน การปด
ประกาศโดยใชบอรดนี้เปนการสื่อสารแบบทางเดียวที่ไมสงถึงเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งอาจทําใหเกิด
ปญหาความไมทั่วถึงของการสื่อสาร และหากจะทําการสื่อสารขอความบางอยางแบบถึงตัวพนักงาน
เฉพาะบุคคลทั้งองคกร ก็อาจตองใชตนทุนที่สงูและยงัเสียเวลาอีกดวย ในเรื่องน้ีเทคโนโลยีไดเขามา
มีสวนชวยใหเกิดความสะดวก รวดเรว็ ถกูตองและประหยัดเวลาในการสื่อสารลงไปไดหลายแบบ 
เชน การใชอีเมล (Email) การสรางเว็บสือ่สารสําหรับพนักงาน (Employees’ Portals) การสรางเว็บ
เพ่ือใหพนักงานสามารถเขาถึงและดูแลรกัษาขอมูลสวนตัว (Employee Self Service) การสรางเว็บ
เพ่ือใหผูบริหารสามารถจัดการและบริหารทรัพยากรบุคคลในหนวยงานได (Manager Self Service)  
การจัดตั้งศูนยบริการขอมูลทางโทรศัพทสําหรับพนักงาน (Employee Call Center) การใชการ
ประชุมทางไกลดวยวิดีโอ (VDO Conference)  
 4. การปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Business Process Improvement) หลายองคกรใน
ประเทศที่พัฒนาแลวไดนําเอาเทคโนโลยไีปชวยในการพัฒนาและปรบัปรุงกระบวนการทํางานใน
หลายๆ ดานคือ  
  4.1 ระบบการบันทึกประวัติการติดตอและใหบริการ (Case Management System) 
โดยจะจัดเก็บขอมูลของผูรับบริการที่มาติดตอใชบริการแตละครั้ง เพ่ือนําไปวิเคราะหและปรับปรุง
กระบวนการทํางานที่เกิดปญหาตอไป  
  4.2 การขจัดงานที่ไมจําเปนออกไปจากกระบวนการทํางาน (Non-Value Added) 
เพราะถือวางานที่ไมกอใหเกิดประโยชนยอมทําใหเกิดการสูญเสียทัง้เวลา กําลังคน และคาใชจาย
โดยเปลาประโยชน  
 5. การพัฒนาความสามารถในการทํางาน (Competency Development) ปจจุบันมี
เทคโนโลยีที่มาสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรไดอยางถึงตัวบุคคล และสามารถเขาไปศึกษาและ
พัฒนาความรูของตนเองไดโดยไมจํากัดเวลา ซึ่งระบบที่มีการนํามาใชมากเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ ในปจจุบัน
ก็คือ การเรียนผาน CD-Rom และ ดวยการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานระบบเครือขายการสื่อสารที่ทํา
ใหสงขอมูลกนัไดทีละมากๆ และมีความเร็วมากขึ้น ทาํใหสามารถใชระบบการเรยีนออนไลน       
(e-Learning) ไดมากขึ้น ในขณะที่มีการพฒันาซอฟทแวรเพ่ือมาสนับสนุนการพฒันาความสามารถ
ในการทํางาน (Competency Development System) ออกสูตลาดไดทําใหแนวความคิดในการ
พัฒนาบุคลากรสามารถเปนจริงขึ้นมาไดงายขึ้น  
 6. การสรางสังคมแบบองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) องคกรที่มีการใช
เทคโนโลยีเขาไปชวยในการทํางาน ยอมสามารถสรางองคความรูใหมๆ ในองคกรไดอยางตอเน่ือง 
และบุคลากรในองคกรเองก็จะเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง อาทิเชน การสรางเวบ็
บอรด เพ่ือใหพนักงานสามารถแลกเปลี่ยนความรูในการทํางานกัน การนําเอาความรูใหมๆ ที่
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เกี่ยวของกับการทํางานมาวางบนเว็บไซตเพ่ือใหพนักงานไดอานทุกวัน เปนตน หากในองคกรมีการ
จัดการองคความรู (Knowledge Management) อยางเปนระบบแลว ก็จะเกิดการถายทอดความรู
ระหวางกันของพนักงานตลอดเวลา  
 7. การพัฒนาผลการปฏิบตังิาน (Performance Development) ในการพัฒนาผลการ
ปฏิบัติงานขององคกรตางๆ ในประเทศไทยสวนใหญยงัใชเอกสารเปนกระดาษ ซึ่งการนําขอมูลมา
วิเคราะหเพ่ือนําไปสูกระบวนการพัฒนาบุคลากรทําไดยาก หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรจึงมักถูก
จํากัดอยูในกรอบของการสํารวจความจําเปนในการฝกอบรม ซึ่งไมเพียงพอตอการพัฒนาบุคลากร
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน ปจจุบนัไดมีการนําระบบประเมินผลการทํางาน (Performance 
Management System) มาใชในองคกรขนาดใหญหลายองคกร โดยระบบดังกลาวจะชวยในการ
กระจายและเชื่อมโยงเปาหมายและดัชนีชี้วัดความสําเร็จของงาน (Key Performance Indicator) 
จากผูบริหารระดับสูงสุดไปจนถึงระดับลางสุดได และเม่ือพนักงานถูกประเมินผลงานแลว
ผูบังคับบญัชาสามารถวางแผนการพัฒนาใหแตละบุคคลได (Individual Development Plan) ซึ่งจะ
นําไปสูการพัฒนาศักยภาพในการทํางานของพนักงานตอไป  
 ดังนั้น จึงควรมีการนําเอาเทคโนโลยีไปใชเพ่ือชวยในการพัฒนาองคกร เพ่ือสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และคาดการณไดยากอยางปจจุบัน อยางไรก็
ตาม การนําเทคโนโลยีไปใชในการพัฒนาองคกรใหสําเร็จก็ขึ้นอยูกับความพรอมของปจจัยภายใน
องคกรหลายดาน ไดแก ฮารดแวร ซอฟทแวร ขอมูลและสารสนเทศ ฐานขอมูล ระบบเครือขายการ
สื่อสาร ความซับซอนของกระบวนการทํางาน บุคลากรที่ทํางานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และที่
สําคัญคือผูใช โดยตองอาศัยการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี เพ่ือใหผูใชเกิดการยอมรับและใชงาน
เทคโนโลยีไดอยางเต็มประสิทธิภาพ  
 

 องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นักวิชาการไดใหคําจํากัดความของคําวาองคประกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศไวดังนี้ 
 ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน (2545: 18-19) กลาววา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการที่ใช

คอมพิวเตอร (Computer-based information systems-CBIS) มีองคประกอบที่สําคัญ 5 สวน คือ 
ฮารดแวร (hardware) ซอฟตแวร (software) ฐานขอมูล (database) เครือขาย (network) 
กระบวนการ (procedure) และคน (people) 
 1. ฮารดแวร (hardware) ไดแก อุปกรณที่ชวยในการปอนขอมูล ประมวลผลจัดเก็บและ
ผลิตเอาทพุท ออกมาในระบบสารสนเทศ 
 2. ซอฟตแวร (software) ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ชวยใหฮารดแวรทํางาน 
 3. ฐานขอมูล (database) คอื การจัดระบบของแฟมขอมูล ซึ่งเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกัน 
 4. เครือขาย (network) คือ การเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเขาดวยกันเพ่ือชวยใหมีการใช
ทรัพยากรรวมกัน และชวยการติดตอสื่อสาร 
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 5. กระบวนการ (procedure) ไดแก นโยบาย กลยุทธ วิธีการ และกฎระเบียบตางๆ ในการ
ใชระบบสารสนเทศ 
 6. คน (people) เปนองคประกอบที่สําคญัที่สุดในระบบสารสนเทศ ซึ่งไดแก บุคคลที่
เกี่ยวของในระบบสารสนเทศ เชน ผูออกแบบ ผูพัฒนาระบบ ผูดูแลระบบ และผูใชระบบ 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2546: 4) อธิบายเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศวา
ประกอบขึ้นจากเทคโนโลยสีองสาขาหลักคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสื่อสาร
โทรคมนาคม สําหรับรายละเอียดพอสังเขปของแตละเทคโนโลยีมีดังตอไปน้ีคือ 

 1. เทคโนโลยคีอมพิวเตอร 
 คอมพิวเตอรเปนเครื่องอิเลก็ทรอนิกสที่สามารถจดจําขอมูลตางๆ และปฏิบตัิตามคาํสั่ง 

เพ่ือใหคอมพิวเตอรทํางานอยางใดอยางหนึ่ง คอมพิวเตอรนั้นประกอบดวยอุปกรณตางๆ ตอเชือ่ม
กันเรียกวา ฮารดแวร (Hardware) และอุปกรณฮารดแวรนี้จะตองทํางานรวมกับโปรแกรม
คอมพิวเตอรหรือที่เรียกวา ซอฟตแวร (Software) 
 ฮารดแวร ประกอบดวย 5 สวน คือ 
 1. อุปกรณรับขอมูล (Input) เชน แผงแปนอักขระ (Keyboard), เมาส, เครื่องตรวจ
กวาดภาพ (Scanner), จอภาพสัมผัส (Touch Screen), ปากกาแสง (Light Pen), เครื่องอานบัตร
แถบแมเหล็ก (Magnetic Strip Reader), และเครื่องอานรหัสแทง (Bar Code Reader) 

 2. อุปกรณสงขอมูล (Output) เชน จอภาพ (Monitor), เครื่องพิมพ (Printer), และ
เทอรมินัล 

 3. หนวยประมวลผลกลาง จะทํางานรวมกับหนวยความจําหลักในขณะคํานวณหรือ
ประมวลผล โดยปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยการดึงขอมูลและคําสั่งที่เก็บ
ไวไวในหนวยความจําหลักมาประมวลผล 

 4. หนวยความจําหลัก มีหนาที่เก็บขอมูลที่มาจากอุปกรณรับขอมูลเพ่ือใชในการคํานวณ 
และผลลัพธของการคํานวณกอนจะสงไปยังอุปกรณสงขอมูล รวมทัง้การเก็บคําสัง่ขณะกําลัง
ประมวลผล 

 5. หนวยความจําสํารอง ทําหนาที่จัดเก็บขอมูลและโปรแกรมขณะยังไมไดใชงาน เพ่ือการ
ใชในอนาคต 

 ซอฟตแวร เปนองคประกอบที่สําคัญและจําเปนมากในการควบคุมการทํางานของเครื่อง
คอมพิวเตอร ซอฟตแวรสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ ซอฟตแวรระบบ มีหนาที่ควบคุม
อุปกรณตาง ๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร และเปนตัวกลางระหวางผูใชกับคอมพวิเตอรหรือ
ฮารดแวร ซอฟตแวรระบบสามารถแบงเปน 3 ชนิดใหญ คือ 

 1. โปรแกรมระบบปฏบิตัิการ ใชควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอรและอุปกรณพวงตอ
กับเครื่องคอมพิวเตอร ตัวอยางโปรแกรมที่นิยมใชกันในปจจุบนั เชน UNIX, DOS, Microsoft 
Windows 
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 2. โปรแกรมอรรถประโยชน ใชชวยอํานวยความสะดวกแกผูใชเครื่องคอมพิวเตอรใน
ระหวางการประมวลผลขอมูลหรือในระหวางที่ใชเครื่องคอมพิวเตอร ตัวอยางโปรแกรมที่นิยมใชกัน
ในปจจุบัน เชน โปรแกรมเอดิเตอร (Editor) 

 3. โปรแกรมแปลภาษา ใชในการแปลความหมายของคําสั่งที่เปนภาษาคอมพิวเตอรใหอยู
ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอรเขาใจ และทํางานตามที่ผูใชตองการ 

 ซอฟตแวรประยุกต เปนโปรแกรมที่เขียนขึ้นเพื่อทํางานเฉพาะดานตามความตองการ ซึ่ง
ซอฟตแวรประยุกตนี้สามารถแบงเปน 3 ชนิด คือ 

 1. ซอฟตแวรประยุกตเพ่ืองานทั่วไป เปนซอฟตแวรที่สรางขึ้นเพื่อใชงานทั่วไปไมเจาะจง
ประเภทของธรุกิจ ตัวอยาง เชน Word Processing, Spreadsheet, Database Management    
เปนตน 

 2. ซอฟตแวรประยุกตเฉพาะงาน เปนซอฟตแวรที่สรางขึ้นเพื่อใชในธุรกิจเฉพาะ ตามแต
วัตถุประสงคของการนําไปใช 

 3. ซอฟตแวรประยุกตอ่ืนๆ เปนซอฟตแวรที่เขียนขึ้นเพ่ือความบันเทิง และอ่ืนๆ
นอกเหนือจากซอฟตแวรประยุกตสองชนิดขางตน ตัวอยาง เชน Hypertext, Personal Information 
Management และซอฟตแวรเกมตาง ๆ เปนตน 

 2. เทคโนโลยสีื่อสารโทรคมนาคม 
 เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ใชในการติดตอสื่อสารรับ/สงขอมูลจากที่ไกลๆ เปนการสง

ของขอมูลระหวางคอมพิวเตอรหรือเครื่องมือที่อยูหางไกลกัน ซึ่งจะชวยใหการเผยแพรขอมูลหรือ
สารสนเทศไปยังผูใชในแหลงตาง ๆ เปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน และทันการณ 
ซึ่งรูปแบบของขอมูลที่รับ/สงอาจเปนตัวเลข (Numeric Data) ตัวอักษร (Text) ภาพ (Image) และ
เสียง (Voice) 

 เทคโนโลยีทีใ่ชในการสื่อสารหรือเผยแพรสารสนเทศ ไดแก เทคโนโลยีที่ใชในระบบ
โทรคมนาคมทั้งชนิดมีสายและไรสาย เชน ระบบโทรศพัท โมเด็ม แฟกซ โทรเลขวิทยุกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน เคเบิ้ลใยแกวนําแสง คลื่นไมโครเวฟ และดาวเทียม เปนตน สําหรับกลไกหลักของการ
สื่อสารโทรคมนาคมมีองคประกอบพื้นฐาน 3 สวน ไดแก ตนแหลงของขอความ (Source/Sender) 
สื่อกลางสําหรับการรับ/สงขอความ (Medium) และสวนรับขอความ (Sink/Decoder) สําหรับกลไก
หลักของการสื่อสารโทรคมนาคมมีองคประกอบพื้นฐาน 3 สวน ไดแก ตนแหลงของขอความ 
(Source/Sender) สื่อกลางสําหรับการรับ/สงขอความ (Medium) และสวนรับขอความ 
(Sink/Decoder) นอกจากนี้ เทคโนโลยสีารสนเทศสามารถจําแนกตามลักษณะการใชงานไดเปน 6 
รูปแบบ ดังตอไปน้ี คือ 

 1. เทคโนโลยทีี่ใชในการเกบ็ขอมูล เชน ดาวเทียมถายภาพทางอากาศ กลองดิจิทัล กลอง
ถายวีดีทศัน เครื่องเอกซเรย ฯลฯ 
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 2. เทคโนโลยทีี่ใชในการบันทึกขอมูล จะเปนสื่อบันทึกขอมูลตาง ๆ เชน เทปแมเหล็ก จาน
แมเหล็ก จานแสงหรือจานเลเซอร บัตรเอทีเอ็ม ฯลฯ 

 3. เทคโนโลยทีี่ใชในการประมวลผลขอมูล ไดแก เทคโนโลยีคอมพิวเตอรทั้งฮารดแวร และ
ซอฟตแวร 

 4. เทคโนโลยทีี่ใชในการแสดงผลขอมูล เชน เครื่องพิมพ จอภาพ พลอตเตอร ฯลฯ 
 5. เทคโนโลยทีี่ใชในการจัดทาํสําเนาเอกสาร เชน เครือ่งถายเอกสาร เครื่องถาย

ไมโครฟลม 
 6. เทคโนโลยสีําหรับถายทอดหรือสื่อสารขอมูล ไดแก ระบบโทรคมนาคมตางๆ เชน 

โทรทัศน วิทยุกระจายเสียง โทรเลข เทเล็กซ และระบบเครือขายคอมพิวเตอรทั้งระยะใกลและไกล 
 สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย (2547: 

ออนไลน) กลาววา ระบบสารสนเทศประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญ 4 สวน ดังนี้คือ 
 1. สวนที่นําเขา (Inputs) ไดแกการรวบรวมและการจัดเตรียมขอมูลดิบสวนที่นําเขานี้
สามารถมีไดหลายรูปแบบไมวาจะเปนการโทรเขาเพื่อขอขอมูลในระบบสอบถามเบอรโทรศัพท
ขอมูลที่ลูกคากรอกในใบ สอบถามการใหบริการของรานคาฯลฯ ขึ้นอยูกับสวนแสดงผลที่ตองการ
สวนที่นําเขานี้อาจเปนขบวนการที่ทําดวยตวัเองหรือเปนแบบอัตโนมัติก็ได เชน การอานขอมูล
รายชื่อสินคาและราคาโดยเครื่องอาน บารโคดของหางสรรพสินคา จัดเปนสวนทีน่ําเขาแบบอัตโนมัต ิ

 2. การประมวลผล (Processing) เกี่ยวของกับการเปลีย่นและการแปลงขอมูลใหอยูในรูป
ของสวนแสดงผลที่มีประโยชน ตัวอยางของการประมวลผล ไดแก การคํานวณ การเปรียบเทียบการ
เลือกทางเลือกในการปฏิบตัิงานและการเก็บขอมูลไวใชในอนาคต โดยการประมวลผล สามารถทํา
ไดดวยตนเองหรือสามารถใชคอมพิวเตอรเขามาชวยกไ็ด เชน ระบบคิดเงินเดือนพนักงาน สามารถ
คิดไดจากการนําจํานวน ชั่วโมงการทํางานของพนักงานคูณเขากับอัตราคาจางเพ่ือใหไดยอดเงิน
รวมที่ตองจายรวม ถาชัว่โมงการทํางานรายสัปดาหมากกวา 40 ชั่วโมงอาจมีการคิดเงินลวงเวลาให 
โดยเพิ่มเขาไปกับเงินรวม จากนั้นอาจจะทําการหักภาษีพนักงาน โดยการนําเงินรวมมาคิดภาษีและ
นําเงินรวมมาลบดวยภาษีทีค่ํานวณได จะทําใหไดเงินสทุธิทีต่องจายใหกับพนักงาน 

 3. สวนที่แสดงผล (Outputs) เกี่ยวของกบัการผลติสารสนเทศที่มีประโยชน มักจะอยูในรูป
ของเอกสาร หรือรายงานหรืออาจะเปนเช็คที่จายใหกบัพนักงาน รายงานที่นาํเสนอผูบริหารและ
สารสนเทศทีถู่กผลติออกมาใหกับผูถือหุน ธนาคาร หรือกลุมอ่ืนๆ โดยสวนแสดงผลของระบบหนึ่ง
อาจใชเปนสวนที่นําเขาเพื่อควบคุมระบบหรืออุปกรณอ่ืนๆ ก็ได เชนในขบวนการผลิตเฟอรนิเจอร 
พนักงานขาย ลูกคา และ นกัออกแบบเฟอรนิเจอรอาจจะทําการออกแบบเฟอรนิเจอรซ้ําแลวซ้ําเลา 
เพ่ือใหตรงตามความตองการของลูกคา โดยอาจจะใชซอฟตแวร หรือฮารดแวรคอมพิวเตอรเขามา
ชวยในการออกแบบนี้ดวย จนกระทั่งไดตนแบบทีต่รงความตองการมากที่สุด จึงสงแบบน้ันไปทํา
การผลิต จะเห็นวาแบบเฟอรนิเจอรที่ไดจากการออกแบบแตละครั้งจะเปนสวนทีถู่กนําไปปรับปรุง
การออกแบบในครั้งตอๆ ไป จนกระทั่งไดแบบ สุดทายออกมา อาจอยูในรูปของสิ่งพิมพที่ออกมา



30 

จากเครื่องพิมพหรือแสดงอยูบนหนาจอคอมพิวเตอรที่เปนอุปกรณแสดงผลตัวหนึง่หรืออาจจะอยูใน
รูปของรายงานและเอกสารที่เขียนดวยมือก็ได 

 4. ผลสะทอนกลับ (Feedback) คือสวนแสดงผลที่ใชในการทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงตอ
สวนที่นําเขาหรือสวนประมวลผล เชน ความผิดพลาดหรือปญหาที่เกิดขึ้น อาจจําเปนตองแกไข
ขอมูลนําเขาหรือทําการเปลีย่นแปลงการประมวลผลเพือ่ใหไดสวนแสดงผลที่ถูกตอง ตัวอยาง เชน
ระบบการจายเงินเดือนพนักงาน ถาทําการปอนชั่วโมงการทํางานรายสัปดาหเปน 400 แทนที่จะเปน 
40 ชั่วโมง ถาทําการกําหนดใหระบบตรวจสอบคาชั่วโมงการทํางานใหอยูในชวง 0-100 ชั่วโมง
ดังน้ันเม่ือพบขอมูลน้ีเปน 400 ชั่วโมง ระบบจะทําการสงผลสะทอนกลับออกมา อาจจะอยูในรูปของ
รายงานความผิดพลาด ซึ่งสามารถนําไปใชในการตรวจสอบและแกไขจํานวนชั่วโมงการทํางานที่
นําเขามาคํานวณใหถูกตองได 

 
 ขอบขายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 นโยบายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของประเทศไทย 

 สํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2554: 5-16) ไดกลาวถึงนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษาของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554 - 2556 ในดานการพัฒนาเทคโนโลยสีารสนเทศในภาค
การศึกษา (e-Education) หนวยงานภาครัฐของประเทศไทยไดใหความสําคัญของนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การศึกษา โดยกระทรวงศกึษาธิการไดนําแนวทางดังกลาวมากําหนดเปนแผนงาน
หลักของกระทรวงศึกษาธกิาร ทั้งน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 มาตรา 63 - 69 ที่วาดวยเรื่อง เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และรฐับาล
ยังไดใหหนวยงานที่เกี่ยวของโดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหประกาศใชนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหงชาติ หรือ IT 2010  ทั้งน้ี IT 2010 ไดเนนการพัฒนาดาน IT ใน 5 สาขา ไดแก  

1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ (e-Government)  
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคอุตสาหกรรม (e-Industry)  
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการพาณิชย (e-Commerce)  
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษา (e-Education)    
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคสังคม (e-Society)  
6. การเสริมสรางอุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT Industry) ใหมีขีดความสามารถ

และความเขมแข็งมากขึ้น 
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 สาระสําคัญและแนวนโยบายของแผนการศึกษาแหงชาติ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีความครอบคลุมการจัดการศึกษาทุก

ระดับ ทุกประเภท ประกอบดวยหมวดที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 
ดังนี้คือ 

 หมวดที่ 3 การจัดระบบการศึกษา ประกอบดวย การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศยั 

 หมวดที่ 4 แนวการจัดการศกึษา เพ่ือใหผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได 
โดยจัดกระบวนการเรียนรู และการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวติทุกรูปแบบอยางพอเพียง และมี
ประสิทธิภาพ 

 หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ซึ่งกาํหนดใหมีการจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตวันําและ
โครงสรางพื้นฐานในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารคมนาคม ตลอดจนการพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา เพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติ การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ รวมทั้ง
การขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรยีนรูสําหรับทกุคน 

 สําหรับสาระสาํคัญในสวนทีเ่กี่ยวกับบริบทของการกําหนดนโยบายดานการศึกษา และ
นโยบายดานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามีจํานวน 3 มาตรา ประกอบดวย 

 มาตรา 33 ไดกําหนดใหสํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา ทําหนาที่จัดทําแผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2545 - 2559 ซึ่งไดดําเนินการเปนที่เรยีบรอยแลว 

 มาตรา 69 ไดกําหนดใหมีหนวยงานกลาง เพ่ือทําหนาที่เสนอนโยบายและแผนการ
สงเสริม การประสานการวิจัย การพัฒนาและการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 มาตรา 68 ไดบัญญัติใหมีการระดมทุน เพ่ือจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
สําหรับใชในการสงเสริมการผลิต การวิจัย และการพฒันาเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา ดังนั้นจึงไดตรา
พระราชบัญญัติเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ.2546  เพ่ือจัดตั้งหนวยงานกลางดังกลาวในการทาํ
หนาที่ดูแลกองทุนฯ ขณะนี้พระราบัญญัตฯิ ไดผานการพิจารณาปรับแกรางพระราชบัญญัติครั้ง
สุดทาย เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2553 จากคณะกรรมการกฤษฎีกา และคาดวาจะใชเวลาอีกระยะหนึ่ง
จึงจะสามารถประกาศใหมีผลบังคบัใชได (กระทรวงศกึษาธิการ. 2546: 61) 
 
  สภาพปญหาและอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 
 จากงานวิจัยของ Whittaker (1999: 23) อางอิงจาก นิภาพร ไฝขาว (2554: ออนไลน) 
พบวา ปจจัยของความลมเหลวหรือความผิดพลาดที่เกิดจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน
องคการ มีสาเหตุหลัก 3 ประการ ไดแก 
  1. การขาดการวางแผนที่ดีพอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนจัดการความเสี่ยงไมดีพอ 
ยิ่งองคการมีขนาดใหญมากขึ้นเทาใด การจัดการความเสี่ยงยอมจะมีความสําคัญมากขึ้นเปนเงาตาม
ตัว ทําใหคาใชจายดานนี้เพ่ิมสูงขึ้น 
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  2. การนําเทคโนโลยีที่ไมเหมาะสมมาใชงาน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชใน
องคการจําเปนตองพิจารณาใหสอดคลองกับลักษณะของธุรกิจหรืองานที่องคการดําเนินอยู หาก
เลือกใชเทคโนโลยีที่ไมสอดรับกับความตองการขององคการแลวจะทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา 
และเปนการสิน้เปลืองงบประมาณโดยใชเหตุ 
  3. การขาดการจัดการหรือสนับสนุนจากผูบริหารระดับสงู การที่จะนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขามาใชงานในองคกร หากขาดซึ่งความสนับสนุนจากผูบริหารระดับสงูแลวก็ถือวา
ลมเหลวตั้งแตยังไมไดเร่ิมตน การไดรับความมั่นใจจากผูบริหารระดับสูงเปนกาวยางที่สําคัญและ
จําเปนที่จะทําใหการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในองคการประสบความสําเร็จ 
  สําหรับสาเหตขุองความลมเหลวอ่ืน ๆ ทีพ่บจากการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช เชน 
ใชเวลาในการดําเนินการมากเกินไป (Schedule overruns), นําเทคโนโลยีที่ล้ําสมยัหรือยังไมผาน
การพิสูจนมาใชงาน (New or unproven technology), ประเมินแผนความตองการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศไมถูกตอง, ผูจัดจําหนายเทคโนโลยีสารสนเทศ (Vendor) ที่องคการซื้อมาใชงานไมมี
ประสิทธิภาพและขาดความรับผิดชอบ และระยะเวลาของการพัฒนาหรือนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชจนเสร็จสมบูรณใชเวลานอยกวาหนึ่งป นอกจากนี้ ปจจัยอ่ืน ๆ ที่ทําใหการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชไมประสบความสําเร็จในดานผูใชงานนั้น อาจสรุปไดดังนี้ คือ 
 1. ความกลัวการเปลี่ยนแปลง กลาวคือ ผูคนกลัวที่จะเรียนรูการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งกลวัวาเทคโนโลยีสารสนเทศจะเขามาลดบทบาทและความสาํคัญในหนาทีก่ารงานที่
รับผิดชอบของตนใหลดนอยลงจนทําใหตอตานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. การไมติดตามขาวสารความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ เน่ืองจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก หากไมม่ันติดตามอยางสม่ําเสมอแลวจะทําให
กลายเปนคนลาหลังและตกขอบ จนเกิดสภาวะชะงักงันในการเรียนรูและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3. โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศกระจายไมทั่วถึง ทําใหขาด
ความเสมอภาคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเกิดการใชกระจุกตัวเพียงบางพื้นที่ ทําใหเปน
อุปสรรคในการใชงานดานตาง ๆ ตามมา เชน ระบบโทรศัพท อินเทอรเน็ตความเร็วสูง ฯลฯ  
 นพพร โชติกกําธร และคนอื่นๆ (2546: 277-280) กลาววา ปจจัยสําคัญที่มีผลตอ
ความสําเร็จหรือความลมเหลวของการพัฒนาระบบสารสนเทศนั้น มีทั้งปจจัยภายในและปจจัย
ภายนอกองคการ ปจจัยภายในที่สําคัญ ไดแก การสนับสนุนจากฝายบริหารขององคการการกําหนด
กลยุทธสารสนเทศ การปรับตวัขององคการและบุคลากรในองคการ การเตรียมความพรอมดาน
ทรัพยากร และโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศ การจัดตั้งและคัดเลือกบคุลากรในองคกรเพื่อการ
บริหารและพฒันาระบบ การเลือกเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการบริหาร
โครงการสําหรับปจจัยภายนอกที่สําคัญคือ การสนับสนุนจากรัฐบาล ทั้งดานการกําหนดนโยบาย 
การกําหนดแผนพัฒนาและสงเสริมการลงทุน การตลาด หรือการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายขอบังคับ 
เพ่ือรองรับการทําธุรกิจในรปูแบบใหม ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําธรุกิจอิเล็กทรอนิกส ในที่นี้จะ
เนนเฉพาะปจจัยภายในองคการเทานั้น 
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 สมเจตน แกวกันใจ (2546: 29) ไดสรุปปญหาที่เกิดจากการดําเนินงานในระบบขอมูล
สารสนเทศ คอื 

1. ดานวัสดุอุปกรณ เครื่องมืออันทันสมัย 
2. บุคลากรไมเพียงพอ ไมมีความรูความสามารถ 
3. งบประมาณสนับสนุนไมเพียงพอ 
4. ผูบริหารไมใหความสําคัญ ขาดการรวมมือในหมูคณะ 
5. ขาดการติดตามและประเมินผล 

 สมชาย เทพแสง (2547: 58-59) กลาวถึงอุปสรรคและปญหาที่ใชเทคโนโลยีไมประสบ
ผลสําเร็จในสถานศึกษา ดังตอไปน้ี 
 1. ขาดผูนําที่เหมาะสม โดยเฉพาะผูนํายังไมเปลี่ยนแปลงกระบวนทศันในการบรหิารและ
การจัดการยังไมกระจายอํานาจ ยังมองวาเทคโนโลยีเปนเรื่องไกลตวั ยุงยากในการปฏิบัติ ซึ่งผูนํา
ยุคใหมตองถอืวา เทคโนโลยีเปนปจจัยทีห่าที่สงเสริมใหชีวิตมีความเปนอยูดีขึ้น รวมทั้งชวยสงเสริม
การจัดการคุณภาพใหประสบผลสําเร็จ 
 2. ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ธุรกิจ เอกชน ชุมชน และประชาชน จึงตองมีการวางแผน
ระยะยาวเปนกฎหมายยกเวนภาษีแกผูบริจาค ใหการยกยองเชิดชูแกผูสนับสนุนการศึกษา หรอืหา
ผูสนับสนุนใหโรงเรียนแตละโรงเรียน โดยเนนโรงเรียนขนาดเล็กทีช่วยเหลือตนเองไมไดกอนเปน
อันดับแรก 
 3. ขาดผูเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ ขาดผูที่มีความรูในการผลิตสื่อการสอนดานคอมพิวเตอร 
ขาดผูแนะนําและนิเทศงานในการใชเทคโนโลยี ทําใหไมสามารถนํามาใชไดอยางเต็มที่ จึงตอง
ฝกอบรมครูทกุคนเพื่อสามารถผลิตสื่อการสอน และสามารถใชคอมพิวเตอรได โดยถือเปนมาตรฐาน
คุณภาพของครูดานหนึ่ง 
 4. ขาดงบประมาณในการสนับสนุน โรงเรียนสวนใหญมุงเนนการกอสรางมากกวาการ
พัฒนาสื่อการสอน เพราะอาคารสิ่งกอสรางเปนอนุสาวรียของผูบริหารที่มองเห็นภาพลักษณชดัเจน
ที่สุด จนละเลยการพัฒนาสื่อการสอนโดยเฉพาะเทคโนโลยี ซึ่งผูนําการศึกษาสวนใหญไมไดมี
ประสบการณดานนี้ จึงไมคอยสนใจและใหการสนับสนนุเทาที่ควร 
 5. มีการอบรมมากแตการใหการศึกษานอย จะเห็นวาในการพัฒนาครูหรือบุคลากรแตละป
มีมากมาย แตอบรมแลวก็ผานไป โดยมิไดเจาะลึกถึงประโยชนที่ไดรบั จึงควรเนนการใหการศึกษา
มากกวาการฝกอบรม โดยที่ผูเขารับการอบรมจะตองเรียนรูอยางจริงจัง และนํามาใชประโยชนได 
 6. การทํางานไมตอเน่ือง การทํางานแบบไฟไหมฟางคงตองขจัดทิ้งไป โดยหันมาใชวงจร
คุณภาพ (PDCA) ทุกระดับชั้น โดยเนนการปรับปรุงอยางตอเน่ือง เพ่ือมุงใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น 
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 สรุปไดวา สภาพปญหาและอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา ไดแก 
ผูบริหารไมใหความสําคัญ ขาดผูนําที่เหมาะสม โดยเฉพาะผูนํายังไมเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนใน
การบริหารและการจัดการยังไมกระจายอํานาจ ขาดผูเชี่ยวชาญโดยเฉพาะดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การขาดงบประมาณในการสนับสนุน การขาดความรวมมือในหมูคณะ มีการอบรมมาก
แตการใหการศึกษานอย การขาดการจัดการหรือสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง  
 

3. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน 
 การวิจัยในครัง้นี้ เพ่ือศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผูวิจัยได
อาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน ที่นักการศึกษาหลายทานได
กลาวไว ดังตอไปน้ี 
 สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2541: 5 อางอิงจากสุทธนู ศรีไสย. 2547: 43) ไดเสนอ
แนวการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา โดยกลาวถึงการประสานงานสารสนเทศให
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยใชการบริหารงาน ซึ่งมีสวนเกี่ยวของ 4 ประการ คือ 
 1. การบริหารบุคลากรสารสนเทศทางการศึกษา 

 2. การบริหารงบประมาณคาใชจายดานสารสนเทศ 
 3. การบริหารวัสด ุอุปกรณ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. การบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ 
 ฮอรน (Horn. 1991: 47) กลาวถึงการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร  ระบบและขั้นตอนการดําเนินการในหลายวธิี พรอมทั้งไดนําเสนอถึงการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
การบริหารจัดการโรงเรียนจะตองพิจารณา 7 กระบวนการ ซึ่งมีความชัดเจนและนาสนใจในการ
ประยุกตใชกบัโรงเรียนเปนอยางมาก ซึ่งทั้ง 7 กระบวนการนี้เปนกระบวนการทีมี่ความตอเน่ืองกัน
เปนวงจร ดังนี้ 
 1. การใชทรัพยากรที่มีอยู (Importation) เปนทรัพยากรที่มีอยูแลวมาใช อาจจะมาจาก
โรงเรียนอ่ืนๆ ธุรกิจตางๆ หองสมุด และมหาวิทยาลัย นักการศึกษา จะตองผานการอานตรวจสอบ 
ประเมินหาความคิด วิธีการ สื่อที่ดีที่สุดเพื่อนํามาใชเปนแหลงทรัพยากร 

 2. การรวบรวมสารสนเทศ (Information amassment) เน่ืองจากเทคโนโลยีสมัยใหมตางมี
ความสามารถในการบรรจุเก็บรวบรวมขอมูลไดมากมาย ดังนั้นการเก็บรวมรวมขอมูลจึงเปนสิ่งที่
สําคัญ แตการทําดัชนีคนหาขอมูล และสื่อตางๆ ใหไดงายตอการเขาถึง เปนสิ่งสําคัญและจําเปน
ที่สุด 

 3. ความสามารถในการเขาถึง (Accessibility) ความสามารถในการเขาถึงขอมูลไดงายและ
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เปนสิ่งที่จําเปนตอผูใชมากที่สุด  
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 4. การเชื่อมโยง (Linkage) เทคโนโลยีใหมจําเปนตองเช่ือมโยงกับหลักสูตร และเปาหมาย
กับวตัถุประสงคของหลักสตูรจะตองเช่ือมโยงกับการใชสื่อที่เปนแหลงทรัพยากร 

 5. การตรวจสอบ (Monitoring) กระบวนการทั้งหมดนี้จําเปนตองมีการตรวจสอบอยาง
ตอเน่ือง 

 6. การสนับสนุน (Support) ลักษณะงานที่ซ้ําซากจําเจ และการจัดการบริหารใน
รายละเอียดเล็กๆ นอยๆ เปนสวนที่สามารถทําลายความความสามารถของบุคคลในการทํางานได
ดังนั้น บุคลากรตองไดรับการสนับสนุนใหมีการจัดสภาพงานใหม เพ่ือสรางการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต โดยการลดจํานวนและปริมาณงานประเภทที่ซ้าํซาก และการจัดการในรายละเอียดลง 

 7. การวางแผน (Planning) การเปลี่ยนแปลงนั้น จําเปนตองมีแผนการที่รอบคอบทั้งการ
ทบทวนหลักสูตร หรือแผนงานดานการเงิน ดังนั้นนักการศึกษาอาจจําเปนตองพึ่งผูเชี่ยวชาญจาก
ภายนอก 

กมล ภูประเสริฐ (2545: 81) ไดเสนอแนะแนวทางในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษาไว ดังนี้ 

1. การวางแผนจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ ไดแก การกําหนดขอมูลและสารสนเทศทาง
วิชาการทีต่องการ แหลงขอมูล วิธีการเกบ็รวบรวมขอมูล ระยะเวลาในการเก็บขอมูล และ
ผูรับผิดชอบ 

2. การออกแบบระบบเพื่อกําหนดลักษณะและกลุมขอมูลและสารสนเทศ การเชือ่มโยง
ระหวางขอมูลและสารสนเทศแตละกลุม เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการจัดเก็บและสะดวกแก
บุคลากรทุกฝายที่จะเรียกใชประโยชนได จะไดไมยุงยากและเสียเวลากับการเลือกสรรขอมูลและ
สารสนเทศมาใช 

3. การติดตามกํากับใหมีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลและการวิเคราะห
ขอมูลเพื่อใหไดขอมูลและสารสนเทศตามความตองการที่จะใชตัดสินใจ ในการดําเนินงานทาง
วิชาการ การเก็บขอมูลควรเปนไปตามชวงเวลาที่กําหนด เพ่ือใหทันตอการใชประโยชน 

4. การใหบริการขอมูลและสารสนเทศแกบุคลากร เพ่ือการรับรูรวมกนัและเขาใจรวมกัน 
5. การสงเสริมการใชประโยชนจากขอมูลและสารสนเทศใหเปนประโยชนตอการดําเนินงาน

ในทุกๆ ดาน ไดแก การใชเพ่ือพิจารณาขอบกพรองของการเรียนการสอนเพื่อจะไดหาทางแกไข 
การใชในการวางแผนเชิงกลยุทธของสถานศึกษา การใชในการวางแผนพัฒนาบุคลากรและการใชใน
การประเมินผลงานของสถานศึกษาเปนรายป เปนตน 

6. การประเมินผลและปรบัปรุงระบบขอมูลและสารสนเทศใหเปนปจจุบันอยูเสมอ ซึ่งอาจมี
ทั้งการแกไข ตัดทอน เพ่ิมเติม เพ่ือใหขอมูลมีความถูกตองและทันสมัย จะเปนประโยชนตอการใช
งานตอไป 
 อารีย เสารบดีรักษ (2547: 117) กลาววา การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดวยดานการวางแผนบริหารระบบสารสนเทศ ดานการดําเนินงาน และดานการ
ติดตามประเมนิผล 
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 สาคร แสงผึ้ง (2547: 71) กลาววา การศกึษาระบบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในโรงเรียนในสวนของการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการใชเทคโนโลยสีารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพและประสทิธผิล สําหรับโรงเรียนที่ตองการเริ่มตนในการพัฒนาจําเปนตองดําเนินการ 
ดังนี้ 

 1. กําหนดจุดประสงคการนําคอมพิวเตอร และการสื่อสารเขามาใชในโรงเรียนควรจะ
กําหนดจุดประสงคไว 3 ประการ ไดแก 
  1.1 เพ่ือการเรียนรูเกี่ยวกบัคอมพิวเตอรดานตางๆ สําหรับนักเรียน และคร ู
  1.2 เพ่ือการบริหารจัดการในโรงเรียน 
  1.3 เพ่ือเปนเครื่องมือสําหรับการเรียนรูรายวิชาตางๆ 
 2. สรางความเขาใจแกบุคลากรทุกระดับ ซึ่งจําเปนตองเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน 
วัฒนธรรมการทํางาน ใหสอดคลองกับเทคโนโลยีที่นาํเขามาใช บุคลากรตองพัฒนาทั้งทักษะทาง
เทคโนโลย ีและพัฒนาความคิดวิเคราะหใหเขาใจในกระบวนการทํางานทางเทคโนโลยี ซึ่งบางครั้ง
จําเปนตองเปลี่ยนแปลงระบบ วิธีการทํางานใหสอดคลองกับวธิีทางเทคโนโลย ีตองพัฒนาตนเอง 
 วิภาพร นิธิปรชีานนท (2549: ออนไลน) กลาววา กระบวนการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คือ การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายและ
แผนงานไปปฏิบัติดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร วาสามารถดําเนินงานอยางไร เปน
ระบบมีขั้นตอนตลอดจนการกํากับดูแล เพ่ือใหแนใจวา ความสําเร็จที่เกิดขึ้นบรรลุตามเปาหมาย
สอดคลองกับนโยบายและแผนที่วางไว สรุปเปนแผนภาพ ดังภาพประกอบ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 2 กระบวนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการศึกษา 

ปจจัยปอนเขา 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลสะทองกลับ 
(Feedback) 

หลักสูตร/แผนการ
สอนกิจกรรมการ
เรียนรู การวัดและ
ประเมินผลฮารดแวร/
ซอฟตแวรระบบ
เครือขาย เอกสาร
ประกอบการเรียน ส่ือ 
วัสดุ อุปกรณ ส่ิง
อํานวยความสะดวก 
ทรัพยากร 

รูปแบบ  วิธีการสอน 
รูปแบบ  วิธีการ
เรียนรู 

มีหลักสูตร/แผนการ
สอน ครูสามารถจัด
กิจกรรมการเรียนรู
โดยใชไอซีที นักเรียน
เกิดการเรียนรูจากการ
ใชไอซีที นักเรียน
สามารถสรางชิ้นงาน 
ผลงานจากการใชไอซี

นักเรียน : มีทักษะใน
การใชไอซีทีในการ
เรียนรู คิดอยางเปน
ระบบ เรียนรูอยางมี
ความสุข สรางการ
เปนผูเรียนรูตลอด
ชีวิต 
ครู : ไดรับความ
สะดวกในการจัดการ
เรียนรู เปนครูมือ
อาชีพที่ทันสมัย 
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 Umbach.1998 อางอิงจาก ปราวีณยา สุวรรณรัฐโชต ิ(2549: 205) กลาววา สิ่งที่
สถานศึกษาควรดําเนินการเพื่อบริหารจัดการและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานศึกษา มีขั้นตอนดังนี้  
 1. วางแผนกอนเปนอันดับแรก แลวจึงคอยดําเนินการ 
 2. การพัฒนาบุคลากร 
 3. การฝกอบรมครูเปนการพิเศษทางดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การสงผานหลักสูตรและการสอน 
 4. จัดใหมีบุคลากรชวยเหลอืทางดานเทคนิคเพื่อสนับสนุนครู 
 5. จัดใหมีอุปกรณเครื่องมือที่เหมาะสมและพอเพียงตอการใชของครูและนักเรียน 
 วสันต ชุปวา (2549: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาบุคลากรดานการใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู โรงเรียนบานฮองสังข โดยใชรูปแบบการ
วิจัยเชิงปฏบิตัิการ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ขัน้การวางแผน ขั้นการปฏิบตั ิขั้นการสังเกต และขั้นการ
สะทอนผล 
 ปณณธร  วจิารณ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือขายระบบ
สารสนเทศเพือ่การจัดการศึกษาของโรงเรียนสหวิทยาเขตรัชโยธิน สงักัดสํานักงานเขต
กรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยการวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและพัฒนาเครือขายระบบ
สารสนเทศเพือ่การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรชัโยธนิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลการวิจัยพบวา  1. ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขตรชัโยธิน ประกอบดวย 1) สวนนาํเขา ไดแก ดานทรัพยากรและดานการ
วางแผน 2) สวนกระบวนการ ไดแก ดานกระบวนการสอน 3) สวนผลผลติ ไดแก ดานผลการสอน  
4) สวนปอนกลับ ไดแก ดานประเมินผลการสอนและปรับปรุง  
 แรมเซย (Ramsay. 2006: Abstract) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดสอนและการเรียนรู
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ประสบความสําเร็จดวยการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ
ประชากรที่ใชศึกษา  ไดแก โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ประเทศนวิซีแลนด โดยมีประเด็นใน
การศึกษาในดานการเรียนรูของนักเรียน โครงสรางพื้นฐาน กระบวนการการสอน การตรวจสอบ 
วิธีการ ความรูของครู และการบริหารจัดการ ผลการวจัิยพบวาในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ใหประสบความสําเร็จ ประกอบดวย การกําหนดประเด็น การกําหนดบทบาทหนาที่ 
ดานงบประมาณ การสนับสนุนการเรียนการสอน การออกคําสั่งที่เจาะจง และการนํา 
 ประสิทธิ ์ทีฆพุฒิ และครรชิต มาลัยวงศ (2549: 99-103) กลาววา การบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศใหประสบความสําเร็จ จึงมีความจําเปนที่หนวยงานตองดําเนินการ ไดแก จัดหาบุคลากร
ดานคอมพิวเตอรหรือดานไปที่มีความสามารถมาประจําหนวยงาน จัดตั้งองคกรดานไอทีที่เหมาะสม
กับขนาดและลักษณะการทาํงาน ดําเนินการวางแผนไอทีเพ่ือใชเปนหลักในการพฒันาระบบ
สารสนเทศ และใหความสนใจ และสนับสนุนการแกปญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศอยางจริงจัง  
กําหนดงบประมาณในเรื่องการบริหารจัดการ วางแผนแมบททางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
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ใชเปนแผนทีห่รือใชกํากับการดําเนินการ กําหนดระเบียบวิธีทีเ่หมาะสมในการพัฒนาระบบ มี
นโยบายในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และจะตองติดตามความกาวหนาของงานเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งภายในและภายนอก หากพบปญหาจะไดแกไขปญหาไดอยางทันทวงที 
 กลาวโดยสรุป การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การวางแผน การดําเนินงานบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสารนิเทศในขัน้ตอนตางๆ ตั้งแตการเสาะแสวงหา การวิเคราะห การ
จัดเก็บ การจัดการ และการเผยแพร การบริหารบุคลากร การบริหารงบประมาณคาใชจาย การ
บริหารวัสด ุอุปกรณ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการติดตามประเมินผล เพ่ือใหการดําเนินงาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
 
 จากการศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน ตามแนวคิดของนักการศึกษา
หลายทานดังกลาวขางตน จะเห็นไดวามีการบริหารทีน่ักการศึกษามีความคิดเห็นสอดคลองกัน ซึ่ง
ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหแลวเห็นวา การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ควร
ประกอบดวย   
 1. การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 2. การดําเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 3. การติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ดังรายละเอียดที่แสดงในตาราง 1   
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ตาราง 1  การวิเคราะหและสังเคราะหการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน 
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ผลการ
วิเคราะห 
และ

สังเคราะห 
ของผูวิจัย 

การวางแผน      
การดําเนินงาน      
การติดตามและประเมินผล       
การนํา             

การพัฒนาบุคลากร            

การสนับสนุนจากผูบริหาร          

การบริหารทรัพยากร          

 
จากตาราง 1 พบวา แนวคดิการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตางๆ ที่นักการศึกษา

สวนใหญมีความเห็นสอดคลองกัน ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและสังเคราะหแนวคดิจากเอกสารและ
งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ สามารถนํามาประยุกตใชกบัสถานศึกษา เพ่ือนํามาเปนแนวทางการ
พัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนเพ่ือทําใหองคการบรรลุเปาหมาย  

ดังน้ันจากขอมูลขางตน ผูวิจัยจึงนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ใน 3 ดาน ดังนี้คือ 
 1. การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 2. การดําเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 3. การติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ   
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 3.1 การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนักวชิาการหลายทานไดใหความหมาย
ของการวางแผนไวดังนี้ 
 ธงชัย สันตวิงษ (2546: 33 - 34) กลาววา การวางแผน หมายถึง การกําหนดแผนงานหรือ
วิธีการปฏบิัตงิานไวเปนการลวงหนาเพื่อผลสําเร็จทีต่องการ  
 สมบัติ ธํารงธญัวงศ (2546: 21) กลาววา การวางแผน หมายถึง การวางหรือการกําหนด
อนาคตลวงหนาเกี่ยวกับภารกิจหรือกิจกรรมตางๆทีจ่ะกระทําใหบรรลุวตัถปุระสงคที่ตองการ 
 โสพิศ  คํานวณชัย (มปป.: ออนไลน) กลาววา การวางแผน  หมายถึง  วิธีการตัดสนิใจ
ลวงหนา  เพ่ืออนาคตองคการ  ซึ่งเปนหนาที่ของการจัดการ  ในทางเลือกวาควรจะใหใครทําอะไร  
ที่ไหน  อยางไร  เปนขั้นตอนดําเนินงาน  การใชทรัพยากร  การบริหารเพื่อใหบรรลุวตัถุประสงค  
และเปนหมายที่ตองการประกอบดวยสวนประกอบสาํคัญ 2 สวน คือ การกําหนดวัตถุประสงคและ
การกําหนดแนวทางการกระทํา หรือแผนงานตางๆ ที่จะนํามาปฏิบัต ิ เพ่ือที่จะใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคเหลานั้น  ซึ่งการวางแผน มีความสําคัญกบัผูบริหารในดานตางๆ ดังนี้ 
 1. การวางแผนเปนหนาที่อันดับแรกของผูบริหาร 
 2. การวางแผนและแผนเปนแนวทางปฏบิัติทีส่ําคัญ 
 3. การวางแผนและแผนเปนตัวกําหนดทศิทาง และความรูในเรื่องของความมุงหมาย
สําหรับองคการใหผูบริหารงานทุกคนไดรู 
 4. การวางแผนและแผนจะชวยใหผูบริหาร และผูปฏิบตัิงานมองไปในอนาคต การตัดสินใจ
ที่มีเหตุผล 
 5. การวางแผนเปนเรื่องการเตรียมการไวลวงหนา 
 6. การวางแผนมีสวนชวยใหมนุษยเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ 
 7. การวางแผนเปนตัวการนําในการพัฒนาหลักการวางแผน 
 ณัฏฐพันธ เขจรนันท และ ไพบูลย เกียรติโกมล (2545: 90-91) กลาววา การทีท่ีมงาน
พัฒนาระบบสารสนเทศจะสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศใหสําเร็จตามตารางเวลา อยูในกรอบของ
งบประมาณ และผูใชมีความพึงพอใจ จึงตองพิจารณาปจจัยดานการวางแผน ระบบงานที่มี 
ประสทิธิภาพจะเกิดจากการวางแผนการพัฒนาระบบอยางรอบคอบและเปนขั้นตอนที่ชัดเจน เพราะ
การวางแผนทีดี่เปนหลักประกันในระดับหนึ่งวา ระบบที่พัฒนาขึ้นจะสําเร็จรุลวงดวยดีเพราะมีการ
กําหนดแนวทางในการพัฒนาอยางถูกหลักการหรืออยางมืออาชีพ 
 ปญญา  แกวกียูร และคนอืน่ๆ  (2546: 99-101) กลาววา การพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้น
ในองคการใหประสบผลสําเร็จน้ันจะตองคํานึงถึงปจจัยดานการวางแผนและกําหนดแนวความคิดใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ  ซึ่งปจจัยขอนี้จัดวาเปนปจจัยสําคัญทีสุ่ดของความสําเร็จในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ทั้งน้ีหากองคการมีปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศพรอมอยู
แลว แตขาดการวางแผนที่ดี ขาดการใชแนวคิดในเชิงระบบมาชวยในการวิเคราะห และออกแบบ
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ระบบสารสนเทศ ตลอดจนขาดความสามารถในการประเมินแนวโนม และการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีทีต่องนํามาใชในระบบสารสนเทศในอนาคต ก็จะมีผลใหการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เปนไปดวยความยากลําบาก และอาจจะไมประสบความสําเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศขึน้ใช
ในองคการได 
 ครรชิต มาลัยวงศ (2546: ออนไลน) กลาววา การดําเนินการวางแผนแมบท ICT นั้น
หลังจากไดรับอนุมัติจากผูบริหารใหดําเนินการไดแลว จะตองมีการจัดตั้งทีมงานเพื่อพัฒนาแผน
แมบทนั้น โดยทีมงานควรจะมีนักวิเคราะหระบบที่มีความเขาใจในเรื่องการวางแผน เชน 
 1. มีความรูดานการปฏิบัติงานหลักขององคการ 
 2. มีความรูดานระบบฐานขอมูล 
 3. มีความรูดานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
 สําหรับหัวหนาทีมควรจะเปนนักวิเคราะหระบบที่มีประสบการณ หากหนวยงานใดไมมี
เจาหนาที่เพียงพอ ผูบริหารศูนยคอมพิวเตอร หรือผูอํานวยการดาน ICT ควรจะเปนหัวหนาทีม
วางแผนเอง 
 ณรงควิทย แสนทอง (2547: 125) อธิบายสมรรถนะในการวางแผนวา หมายถึง การ
กําหนดแผนงานและกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางเปนระบบและตามลําดับความสําคญั รวมทั้งการ
กําหนดชวงเวลาที่จะดําเนินการ ทรัพยากรที่นํามาใช ตลอดจนตัวบคุคลผูรับผิดชอบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยพฤติกรรมหลักที่แสดงถึงสมรรถนะในการวางแผน ประกอบดวย การเชื่อมโยง
เปาหมายสูขัน้ตอนการปฏบิัติ การกําหนดกิจกรรมที่จะตองทํากอนหลัง การกําหนดตัวชีว้ัด
ความสําเร็จของงานแตละงาน การวิเคราะหปญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น การกําหนดกิจกรรม
รองรับในกรณีที่ไมเปนไปตามกําหนด และการเตรียมการในการจัดสรรทรัพยากรและบคุลากร 
 ฉลอง บุญญานันต (2547: 87) กลาววา หลักสําคัญของการจัดทําและวางแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงเรียน คือ ควรใหครทูุกคนภายในโรงเรียนมีสวนรวมในขั้นตอนตางๆ ของแผน
ตามความเหมาะสม ไมจําเปนตองรวมกนัทั้งหมดในทุกขั้นตอน แตจําเปนตองมีคนกลุมหน่ึงที่
เกี่ยวของทุกขัน้ตอน และแจงใหบุคคลอ่ืนๆทราบโดยตลอดเวลา ในทุกขั้นตอนตั้งแตเริ่มตน
จนกระทั่งเสรจ็สิ้น  
 อารีย เสารบดีรักษ (2547: 117) กลาววา ผูบริหารในปจจุบันใหความสําคัญตอการ
กําหนดนโยบายการจัดระบบสารสนเทศไวในแผนปฏบิตัิการประจําป การวางแผนดําเนินงาน
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศอยางชัดเจน ตลอดจนแผนพัฒนาระบบสารสนเทศที่สอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานและกําหนดนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเนื่องที่ลวนเปนสวนสําคัญทีจ่ะ
สงผลใหการบริหารระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 
 สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547: 15-16) กลาวไวในคูมือการวางแผนเทคโนโลยี
การเรียนรูสําหรับโรงเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิคตอเรยี เครอืรัฐออสเตรเลียระบวุา เม่ือ
กําหนดเปาหมายเทคโนโลยีการเรียนรูแลว จะตองพัฒนาแผนเพื่อกําหนดวิธีการที่จะทําใหโรงเรียน
บรรลุเปาหมาย โดยกําหนดขั้นตอนดังนี้ 
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 1. กําหนดขอบขาย และความตองการในอนาคตเพื่อบรรลุเปาหมาย โดยตองกําหนด 
เทคโนโลยีการเรียนรูที่ตองการ เชน เครอืขาย เครื่องคอมพิวเตอร สิ่งอํานวยความสะดวกดานสื่อ
ประสม การเชื่อมตอ อินเตอรเน็ต อีเมล ซอฟตแวร ฯลฯ กําหนดวาโรงเรียนตองการใชเทคโนโลยี
การเรียนรูอยางไร และใชทีไ่หน และตองจัดลําดับความสําคัญสําหรับสิ่งที่ตองการทั้งหมด และ
รวบรวมความตองการดานเทคโนโลยีการเรียนรูของโรงเรียน ทั้งความตองการการใชประโยชน 
ตําแหนงที่วางคอมพิวเตอร การใชขอมูลสารสนเทศรวมกัน การใช ICT ในชั้นเรียนความตองการ
พิเศษในดานตางๆ และความตองการเครือขาย  
 2. กําหนดคุณสมบัติของฮารดแวร ซอฟตแวร การสื่อสาร และอุปกรณอ่ืนๆ และในสวน
เทคนิคที่จําเปน ไดแก ความตองการเครือขาย / เครือขายภายใน โครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยี
การเรียนรู การกําหนดเครื่องมือและซอฟตแวรใหตรงกบัความตองการ รูปแบบการจัดหองเรียน 
ความตองการเครือขายหองเรียน ความตองการของครูที่จะเขาใชเครอืขายความตองการเครือขาย
เพ่ือการบริหาร ความปลอดภัยของเครื่องมืออุปกรณ ความตองการพื้นฐานที่หองเรียนและ
เฟอรนิเจอร และความตองการเครื่องมืออ่ืนๆ เปนตน 
 3. กําหนดความตองการความปลอดภัย เพ่ือระบุความเสี่ยง และการคุกคามดานความ
ปลอดภัยที่สําคัญตอเทคโนโลยีการเรียนรูของโรงเรียน รูปแบบการคกุคาม ไดแก การสูญหายหรือ
แตกหักของอุปกรณ การปกปองความลบัสวนตัว และความลบัของทางราชการ การสูญหายของ
ขอมูลหรือระบบที่สําคัญของโรงเรียน การปองกันสื่อที่ไมเหมาะสมทางอินเตอรเน็ต 
 4. ประเมินกลยุทธในการใชเทคโนโลยีการเรียนรูที่เลือกไว เพ่ือวางกรอบสําหรับการนํา
สวนตางๆ เหลานี้มาใช โดยกําหนดเปนแผนปฏิบัติการเกี่ยวกบัเทคโนโลยีการเรียนรู 
 5. กําหนดความตองการดานการสนับสนนุ เพ่ือติดตามผลและรักษาสภาพการลงทุนดาน
เทคโนโลยีการเรียนรู รวมทั้งสนับสนุนผูใชเทคโนโลยกีารเรียนรูทั้งหมด 

 6. กําหนดการฝกอบรมและความตองการของการพัฒนาวิชาชพี มุงไปที่การฝกอบรมที่
จําเปนสําหรับครู นักเรียน ผูบริหาร และเจาหนาที่สนับสนุนดานเทคนิค เพ่ือความสําเร็จของการ 
บูรณาการเทคโนโลยีเขากบัการเรียนรู 
 7. รวบรวมแผนและพัฒนางบประมาณ เปนการรวมผลที่ไดจากการดําเนินงานในแตละ
ขั้นตอน เพ่ือใหม่ันใจวาที่ทาํมาทั้งหมด เม่ือรวมกันแลวจะเกิดเปนภาพที่สอดคลองกับวัตถุประสงค
ของโรงเรียน และมีวธิีการ / ขั้นตอนที่จะนําไปสูความสําเร็จ 

ประสิทธิ ์ทีฆพุฒิ และครรชิต มาลัยวงศ (2549: 102) กลาววา การบริหารจัดการระบบไอที
ใหประสบความสําเร็จ จะตองวางแผนแมบททางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรบัใชเปนแผนที่หรือ
ใชกํากับการดาํเนินการ ถามีแผนแมบท การพัฒนาระบบงานตางๆ จะดําเนินไปสูเปาหมาย และ
การวิเคราะหวาควรพัฒนาระบบงานใดกอนหรือหลังก็จะเปนเรื่องยาก จะตองกําหนดระเบียบวิธทีี่
เหมาะสมในการพัฒนาระบบ  ตองมีนโยบายในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน กําหนด
นโยบายใหมีฐานขอมูลเดียวแลวใหทุกคนแบงกันใชงาน หรือกําหนดนโยบายดานการจัดซื้อจัดหา
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คอมพิวเตอรที่ระบุใหใชขอกําหนดคุณลักษณะแบบเดยีวกันหรือกําหนดนโยบายดานการสงเสริมให
พนักงานใชคอมพิวเตอรในการสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
 สรุป การวางแผนการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง การกําหนดแนวทางหรือ
วิธีการปฏบิัตงิานลวงหนา การกําหนดนโยบายการจัดระบบสารสนเทศไวในแผนปฏิบัติการประจําป 
การวางแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศอยางชัดเจน การกําหนดแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนสอดคลองกับการปฏิบัติงาน การกําหนดนโยบายการพัฒนาระบบ
สารสนเทศอยางตอเน่ือง และการวางแผนลวงหนาเพือ่ใหงานสําเร็จตามตองการและบรรลุเปาหมาย
ตามที่วางไว   
 
 3.2 การดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ   

 นักวิชาการหลายทาน  ไดใหความหมายของการดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดังนี้ 

 ประยูร  ศรีประสาธน และคนอื่นๆ (2546: 16-18 อางอิงจาก อารีย  เสารบดีรักษ 2547: 
57-60) กลาววา การจัดการสารสนเทศตามแนวการบรหิารมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. การจัดสารสนเทศตามภารกิจของผูบริหาร เม่ือพิจารณาตามแนวคิดที่ไดรับการยอมรับ
มากคือ ของกูลิค และ เออรวิค (Gulick and Urwick) ซึ่งแบงภารกิจของผูบริหารออกเปน 7 ประการ 
คือการวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organization) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การ
อํานวยการ (Directing) การรวมมือประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการ
บริหารงบประมาณ (Budgeting) 

 2. การจัดสารสนเทศตามกระบวนการบรหิาร ตามแนวคิดของเดมมิง (Deming) ไดแบง
กระบวนการบริหารออกเปน 4 ขั้นตอน คือการวางแผน (Plan) การดําเนินงาน (Do) การติดตาม
ประเมินผล (Check) และการปรับปรุงแกไข (Action)  

สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2554: ออนไลน) แบง
กระบวนการบริหารออกเปน 4 ขั้นตอน เชนเดียวกบัเดมมิง คือ การวางแผน การดําเนินงาน การ
ติดตามประเมนิผล และการปรับปรุงแกไข การจัดสารสนเทศตามกระบวนการบรหิารมีขอมูลที่ตอง
จัดทํา ดังนี้ 

 1. การวางแผนขอมูลที่ควรจัดรวบรวม คือสภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอการจัด
การศึกษา เชน สภาพแวดลอมภายนอก ไดแก สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม ระบบชุมชน 
คานิยม วัฒนธรรมของทองถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางวทิยาการและเทคโนโลย ีตลอดจนปญหาของ
สังคม ชุมชน เปนตน นอกจากนี้ เปนสภาพแวดลอมภายในสถานศกึษาหรือหนวยงาน เชน ขอมูล
เกี่ยวกับบุคลากร ทรัพยากรที่มีระบบการจัดการเรียนการสอนหรือระบบการทํางาน ปญหาของ
สถานศึกษาและหนวยงาน เปนตน 
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 2. การดําเนินงานมีขอมูลที่ควรจัดรวบรวม คือขอมูลเกี่ยวกับองคการ ไดแก ทรัพยากร 
อาคาร สถานที่ สภาพพื้นที่ สายการบังคบับัญชา บุคลากรในหนวยงาน ภาระความรับผิดชอบของ
สถานศึกษาหรือหนวยงาน เปนตน ขอมูลเกี่ยวกับบคุลากร ไดแก ขอมูลเกี่ยวกบัคร ูนักการภารโรง
นักเรียน กรรมการสถานศกึษา และบคุคลอ่ืนที่เกี่ยวของ ขอมูลเกี่ยวกับงบประมาณ ไดแก 
งบประมาณรายได รายจาย ทรัพยากรที่มี ระบบการเงิน ระบบบญัชี เปนตน 
 ขอมูลที่เกี่ยวกับการปรับปรุงแกไข ไดแก นโยบาย วตัถุประสงคของแผนงานที่ปรับปรุง
แกไข ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เปนตน 
 ขอมูลที่ใชการติดตามประเมินผล คือ โครงการและแผนงานของสถานศึกษาองคการ 
ทรัพยากรที่ใชดําเนินงาน ผลการปฏิบตังิาน ปญหาและอุปสรรคการดําเนินงาน เปนตน 

 3. การจัดสารสนเทศตามระบบการบริหาร (Administrative System) ตัวแบบของระบบที่
ไดรับความนยิมทั่วไป คือบริบทหรือสภาพแวดลอม (Context) ปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ 
(Process) ผลผลิต (Product) และผลกระทบ (Impact) โดยมีรายละเอียดของขอมูลที่ตองการ ดังนี้ 
  3.1 บริบท ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกบัสภาพภูมิศาสตร สภาพเศรษฐกิจสังคม 
การเมือง วิทยาการและเทคโนโลยีของระบบสังคมที่สถานศึกษาหรอืองคการตั้งอยู 
  3.2 ปจจัยนําเขา ประกอบดวยขอมูลเกีย่วกับตวันักเรียน (ครอบคลุมถึงผูปกครอง
นักเรียนดวย) ครูและบคุลากรอันมีคุณสมบัต ิคุณวุฒิ ระดับชั้น อัตราเงินเดือนสถานภาพครอบครัว 
อายุ ประสบการณทํางาน ฯลฯ ทรัพยากรการศึกษา ไดแก งบประมาณ รายได รายจาย แหลงการ
เรียน ภูมิปญญา อาคาร สถานที ่(จําแนกเปน ขนาด อายุการใชงาน) หลักสูตร เทคโนโลย ีและสื่อ
การสอน เปนตน 
  3.3 กระบวนการ คือกระบวนการทํางานดานการบริหารการศึกษา ขอมูลที่ควร
รวบรวม คือระบบการทํางาน วิธีการทีใ่ชในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา กลาวคือ วิธีการ
บริหารของผูบริหารและวิธกีารจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา เปนตน 
  3.4 ผลผลิต คือผูสําเร็จการศึกษา ผูออกกลางคัน ผูตกซ้ําชั้น เปนตน 
  3.5 ผลกระทบ หมายถึงผลของการศึกษาที่มีตอระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
วัฒนธรรม ตลอดจนระบบการศึกษา ทั้งในระดับชาต ิระดับชุมชน และระดับครอบครัว เชน การมี
งานทําของผูจบการศึกษาแตละระดับ การมีสวนรวมในการพัฒนาชนบท และถิ่นทีอ่ยูของผูจบ
การศึกษาแตละระดับ การละทิ้งที่อยูของผูจบการศึกษา เปนตน 
 4. การจัดสารสนเทศตามภารกิจหรือลักษณะงานทางการบริหาร (Administrative 
Function) หนวยงานทางการศึกษาจําแนกภารกิจของสถานศึกษาแตกตางกัน แตอาจแบงภารกิจ
ดังกลาวออกเปน 7 งาน คอื การบริหารงานวิชาการ การปกครอง การบริหารงานบุคคล การบริหาร 
งานธุรการ การบรหิารกิจการนักเรียน การบริหารความสัมพันธชุมชน และการบรหิารงานทั่วไป 
  4.1 การบริหารงานวิชาการ ครอบคลุมการวางแผนงานวิชาการ การจัดแผนการเรียน
การจัดตารางเรียนการสอน การจัดครูเขาสอน การพัฒนาการเรียนการสอน การจัดการเรียนการ
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สอน การพัฒนาครูทางดานวิชาการ การจัดกิจกรรมนักเรียนและการประเมินผลงานวิชาการ และ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2544 จะครอบคลุมถึงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดวย 
  4.2 การบริหารงานงบประมาณ และการเงิน ครอบคลุมการบริหารงบประมาณจากรัฐ  
รายไดจากการดําเนินกิจกรรมของสถานศึกษา ระบบบัญช ีการจัดซื้อ จัดจาง รายจาย ฯลฯ 
  4.3 การบริหารงานธุรการ ครอบคลุมงานวางแผนการบริหารงานธุรการ การบริหาร
พัสดุ การจัดระบบและการบริหารงานสถติ ิรวมทั้งงานประเมินผลงานธุรการ 
  4.4 การบริหารงานปกครองนกัเรียน ครอบคลุมงานวางแผนการปกครองนักเรียน การ
รักษาความสงบเรียบรอยในสถานศึกษา สงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
การแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน ในปจจุบันจะหมายรวมการปองกันยาเสพติดดวย 
การดําเนินการสงเสริมความเปนประชาธปิไตย และการประเมินผลงานปกครองนักเรียน 
  4.5 การบริหารงานบริการครอบคลุมงานวางแผนงานบริหารตางๆ ของสถานศึกษา 
อันไดแกการบริการน้ําดื่ม น้ําใช โภชนาการ สุขภาพอนามัย หองสมุด โสตทศันปูกรณการแนะแนว 
และการประเมินผลการบรกิาร 
  4.6 การบริหารงานโรงเรียนกับชุมชน ครอบคลุมงานวางแผนและโครงการที่โรงเรียน
เกี่ยวของกับชมุชน อันไดแกการสรางและเผยแพรเกียรติประวัตขิองโรงเรียน การจัดการกีฬา การ
บริการชุมชนดานตาง ๆ รวมทั้งการประเมินผลงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 
  4.7 การบริหารงานทั่วไป ครอบคลุมงานการจัดองคการ การจัดและระบบบริหาร
สารสนเทศ การสื่อสาร การประชาสัมพันธ รวมทั้งการประเมินผลงานการบริหารงานทั่วไป 
 สุทธวิรรณ ตนัติรจนาวงศ และคนอื่นๆ (2546: 172-173) กลาววา การบริหารงานของ
สถานศึกษาจําเปนตองอาศยัขอมูลสารสนเทศในการบริหารสถานศกึษาในดานตาง ๆ ตอไปน้ี 

 1. นําขอมูลสารสนเทศไปใชในการวางแผนและการบรหิารสถานศึกษา เพราะรายละเอียด
ของขอมูลและสารสนเทศเปนสิ่งที่มีคามากสําหรับการวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจสําหรับ
ผูบริหารในงานภารกิจของสถานศึกษา สารสนเทศเปนเครื่องมือที่ใช หรือแนะทิศทางที่ผูบริหารจะ
เลือกการดําเนินการเพื่อใหบรรลตุามเปาหมายของสถานศึกษาทีว่างไว 

 2. ขอมูล สารสนเทศเปนพ้ืนฐานหรือเปนปจจัยหลักในการตัดสินใจดวยหลัก และเหตุผล 
เพราะการสรางสารสนเทศตองมีระบบ มีวิธีการวิเคราะหระบบ เพ่ือพิจารณาตัดสินใจใหรอบคอบ 
และยังมีการนําเทคโนโลยีมาชวยในการจดัทําสารสนเทศใหมีความถกูตอง ตรงตอความตองการ 
และทันตอเหตุการณ 

 3. ขอมูลสารสนเทศเปนขอมูลที่ผูบริหารนําไปใชในการวิจัยสั่งการแกบุคลากรภายใน
สถานศึกษาโดยการมอบหมายงานใหเหมาะกับคนไดอยางเหมาะสม 

 4. ขอมูลสารสนเทศทําใหพัฒนาภาระงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผูสอนโดย
เนนความแตกตางระหวางบุคคล ผูสอนปรับภาษาเปนผูกระตุนใหนักเรียนสามารถสรางความรูหรือ
เครื่องมือสําหรับการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต ซึ่งเปนการพัฒนาผูเรียนใหแสวงหาความรูดวย
ตนเองมากขึ้น 
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 5. ขอมูลสารสนเทศจะบอกถึงความสัมพันธระหวางการศึกษากบัสิ่งอ่ืนๆ เพราะการศึกษา
มีความสัมพันธทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม ชวยทําใหประเมินสถานการณการพัฒนาการศึกษา
ไดถูกตองยิ่งขึ้น 
 ครรชิต มาลัยวงศ (2542: 7 อางถึงในอภิญญา สุดา. 2547: 48) กลาววา ขั้นตอนในการ
ปฏิรูปไอทีในองคการ สรุปไดวา จะตองมีการดําเนินการตามแผน ดังนี้ 
 1. จัดระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหเชื่อมโยงกับระบบอินเตอรเน็ต และสงเสริมผูบริหาร
รูจักใชอินเตอรเน็ต โดยหากมีเงินมากพอหนวยงานอาจคิดสรางระบบอินทราเนต็ แลวนํางาน
ประยุกตตางๆที่ใชในหนวยงานมาบรรจุลงในอินทราเน็ต สวนในระบบอินเตอรเนต็ก็จัดทําโฮมเพจ
สําหรับประชาสัมพันธหนวยงาน โดยไมลืมจัดกระบวนการปรับปรุงโฮมเพจใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
 2. จัดระบบขอมูลใหม จัดหาซอฟตแวรจัดการฐานขอมูลที่มีสมรรถนะดีมาใชศึกษา
วิเคราะหขอมูลที่จําเปนจะตองมี จัดทําแบบจําลองขอมูล คิดหาอุปกรณสําหรับจัดเก็บขอมูลจาก
แหลงเกิด เพ่ือสงเขาระบบคอมพิวเตอรทันที จัดวิธีปองกันรักษาความมั่นคงปลอดภัยของขอมูล จัด
วิธีสํารองขอมูลและกูระบบและคอยตรวจสอบวาขอมูลที่เก็บมามีขอมูลหรือไม 
 3.ประชาสัมพันธการใชไอทขีองหนวยงานใหรูจักกันทั้งหนวยงานและใหถึงกลุมลกูคา 
ประชาชน เพ่ือสรางความเลื่อมใส ศรัทธาในการทํางานของหนวยงานมากขึ้น 
 ประสิทธิ ์ทีฆพุฒิ และครรชิต มาลัยวงศ (2549: 99-103) กลาววา การบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศใหประสบความสําเร็จ จึงมีความจําเปนที่หนวยงานตองสรางเง่ือนไขตางๆ ตอไปน้ี 
 1. มีการจัดหาบุคลากรดานคอมพิวเตอรหรือดานไปที่มีความสามารถมาประจําหนวยงาน  
มีการจัดตั้งองคกรดานไอทีที่เหมาะสมกับขนาดและลกัษณะการทํางาน จัดหาบริษัทที่ปรึกษา หรือ
บุคลากรที่มีความรูความสามารถมาใหคําปรึกษา  เรงรีบดําเนินการวางแผนไอทีเพ่ือใชเปนหลักใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ การใหความสนใจและสนับสนุนการแกปญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางจริงจัง 
 2. ผูบริหารหนวยงานตองมองเห็นวาไอทีเปนกลยทุธของการแขงขัน เปนเครื่องมือในการ
ตัดสินใจและเปนเครื่องมือในการสรางประสิทธิภาพ และผลผลิตในหนวยงาน การที่จะทําเชนน้ีได
ผูบริหารจะตองสนใจเรียนรูใหตนเองมีทกัษะในการใชคอมพิวเตอรไมควรเรียนรูเพียงเพ่ือใหรูจักวา
คอมพิวเตอรคืออะไร ผูบริหารตองใชคอมพิวเตอรใหเปน ตองทราบวาตนเองตองการใชสารสนเทศ
อะไรบาง ตองการสารสนเทศระดับใด เพราะสารสนเทศที่ละเอียดมากเกินความตองการใชของ
ตนเอง ก็จะไมเกิดประโยชนใด ๆ ทั้งยังเปนการสิ้นเปลืองในการจัดหาสารสนเทศเหลานั้นมาใชดวย
หรือถาหากสารสนเทศมีความละเอียดนอยเกินไปก็ไมเกิดประโยชนตอผูบริหารดวยเชนกัน ดังนั้น 
ผูบริหารจะตองทราบวาความตองการที่พอดีนั้นอยูที่ไหนมีลักษณะอยางไร 
 3.  ผูบริหารจําเปนตองมีความรูในดานการจัดการบุคลากรดานคอมพิวเตอรหรือชาง
เทคนิค คือ จะตองทราบธรรมชาตินิสัยของบุคลากรกลุมดังกลาวตามที่ไดกลาวไปแลวขางตน เพ่ือที่
ผูบริหารจะไดสามารถจัดการบุคลากรกลุมน้ีไดอยางถูกตอง 
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 4. ผูบริหารตองสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลง หรือเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง หรือ
เปนผูผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหเกิดในหนวยงานใหได การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ไดแก การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางาน กลาวคือ การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในหนวยงานนั้นมักจะ
ประสบปญหาการตอตานจากบุคลากรของหนวยงานเอง อาจเปนเพราะวาบุคลากรอาจกลัววา
คอมพิวเตอรจะทําใหตกงาน หรือบุคลากรไมตองการเปลี่ยนวิธีการทํางานจากแบบเดิมมาเปนแบบ
ใหม หรือไมตองการเรียนรูเรื่องใหม ๆ ผูบริหารตองพยายามผลักดันหรือแนะนําใหบุคลากรยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงนั้น ตองผลักดันใหผูใตบังคบับัญชาใชคอมพิวเตอรมากขึ้น หากผูบริหารทําตนเปน
ผูนําการเปลี่ยนแปลงเองจะทําใหผูอ่ืนเปลี่ยนแปลงตามไดอยางรวดเร็วขึ้น 
 5. ผูบริหารจะตองเขาใจธรรมชาติของตนทุนคาใชจายหรือผลตอบแทนที่จะไดรับจาก
ระดับสารสนเทศ การใชคอมพิวเตอรนั้นมีคาใชจายทีม่าก หากผูบรหิารขาดความเขาใจในสวนนี้จะ
เกิดปญหาได เชน ไมยอมกําหนดงบประมาณในเรื่องสําคัญหรือที่ที่กาํลังดําเนินอยู ก็อาจสงผลให
การดําเนินงานหยุดชะงักได 
 6. จะตองวางแผนแมบททางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับใชเปนแผนที่หรือใชกํากับ
การดําเนินการ ถามีแผนแมบท การพัฒนาระบบงานตางๆ จะไมสามารถดําเนินไปสูเปาหมาย และ
การวิเคราะหวาควรพัฒนาระบบงานใดกอนหรือหลังก็จะเปนเรื่องยาก 
 7. จะตองกําหนดระเบียบวิธทีี่เหมาะสมในการพัฒนาระบบ 
 8. ตองมีนโยบายในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน กําหนดนโยบายใหมีฐานขอมูล
เดียวแลวใหทกุคนแบงกันใชงาน หรือกําหนดนโยบายดานการจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอรทีร่ะบใุหใช
ขอกําหนดคุณลักษณะแบบเดียวกันหรอืกําหนดนโยบายดานการสงเสริมใหพนักงานใชคอมพิวเตอร
ในการสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
 9. ผูบริหารจะตองติดตามความกาวหนาของงานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือใหหนวยงานสามารถตรวจสอบการใชงานของหนวยงานวามีปญหาในจุดใดบาง หาก
พบปญหาจะไดแกไขปญหาไดอยางทันทวงท ี
 กลาวโดยสรุป  การดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  คือ  การดําเนินการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรียนซ่ึงประกอบดวย  การมีบุคลากรคอมพิวเตอรอยางเพียงพอ 
การมีบุคลากรดานคอมพิวเตอรในการพฒันาระบบสารสนเทศ การแตงตั้งบุคคลผูรับผิดชอบและ
กําหนดหนาที่ชัดเจน การจัดระบบการจดัเก็บขอมูลสารสนเทศเปนหมวดหมูสะดวกตอการคนหา
และนําไปใช การใหคําปรึกษาแกบุคลากรในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งปจจัยดังกลาวชวยให
การตัดสินใจของผูบริหารที่รับผิดชอบแตละหนวยงานภายในองคการเปนไปอยางราบรื่น รวดเร็ว 
กระบวนการบริหารองคการมีความคลองตัว มีประสทิธภิาพที่สูงขึ้น   
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3.3 การติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นักวิชาการหลายทาน  ไดใหความหมายของการติดตามและประเมินผลการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี ้
 อารีย เสารบดีรักษ (2547: 64) กลาววา การติดตามประเมินผลการบริหารระบบ
สารสนเทศ มีหลายขั้นตอน ไดแก 
 1. การนิเทศตดิตามประเมินผลอยางตอเน่ือง 

 2. ความสามารถผลติสารสนเทศไดตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการปฏิบัติงาน 
 3. การตรวจสอบ ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ 

 4. การปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่ออนาคต 
 5. การนําขอมูลและผลการประเมินไปใชในการตัดสินใจและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
 สุภาพร พิศาลบตุร (2547: 223) กลาววา การประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการ
เก็บรวบรวมและวเิคราะหขอมูลของการดําเนินโครงการและพิจารณาบงชี้ใหทราบถึงจุดเดน หรือจุด
ดอยของโครงการนั้นอยางมีระบบแลวตดัสินใจวาจะปรับปรุงแกไขโครงการนั้น เพ่ือดําเนินงานตอไป
หรือจะยุติการดําเนินโครงการนั้นเสีย 
 สุโขทัยธรรมาธิราช (2548: 515) กลาววา การประเมินผล หมายถึง กระบวนการศกึษา
วิเคราะหอยางถองแทเกี่ยวกับปจจัยนําเขา กิจกรรมตางๆ และผลลพัธของแผนงานโครงการ
เปรียบเทียบกบับรรทัดฐานหรือสิ่งที่กําหนดไววาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล ซึง่
บรรทัดฐานหรือสิ่งที่กําหนดอาจจะเปนวัตถุประสงค เปาหมาย นโยบาย มาตรการ หรืองบประมาณ 
เปนตน 
 ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ และครรชิต มาลัยวงศ (2549: 103) กลาววา ในการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผูบริหารจะตองติดตามความกาวหนาของงานเทคโนโลยสีารสนเทศทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือใหหนวยงานสามารถตรวจสอบการใชงานของหนวยงานวามีปญหาในจุดใดบาง หาก
พบปญหาจะไดแกไขปญหาไดอยางทันทวงท ี
 กระทรวงศึกษาธิการ (2554: 88-89) ไดกําหนดแนวทางการกํากับตดิตามและประเมินผล
การพัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศึกษาวา ควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบ พรอมทั้งขอ
ความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางพรอมเพรียงกัน เพราะการบูรณาการสารสนเทศเพื่อการศึกษา
มักมีความเกี่ยวของกับหนวยงาน/บุคคลหลายฝาย หากขาดความรวมมือจากฝายใดฝายหนึ่ง 
อาจจะทําใหการใชระบบงานนั้นมีความเสี่ยงตอการประสบความสําเร็จ ในทางปฏิบัติจึงควรดําเนิน
กิจกรรม 4 ประการดังนี้คือ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามประเมินผลการประยุกตใชแผนแมบท ICT เพ่ือ
การศึกษา โดยมีผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของรวมเปนคณะทํางาน หรือมอบหมายให
คณะอนุกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ ทําหนาที่กํากับติดตามประเมินผลดังกลาว 
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 2. จัดใหมีการกําหนดตัวชีว้ดัและคาเปาหมายในระดับหนวยงานตางๆ อาทิ ระดับองคกร 
หลัก ระดับหนวยงานในสังกัด และหนวยงานในกํากับ เปนตน โดยอางอิงจากตัวชีว้ัดที่กําหนดไวใน
แผนแมบทฯฉบับนี้ หรือปรับปรุง/กําหนดเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมในการดําเนินพันธกิจของ
แตละระดับ 
 3. จัดใหมีการประเมินผลโครงการเพื่อการบูรณาการ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบ ICT เปนประจําตามคาบเวลาที่กาํหนดไว 
 4. ประยุกตใชระบบสารสนเทศ เพ่ือกํากบัติดตามความกาวหนา รวบรวมผลการ
ดําเนินงานโครงการตางๆ 
 5. ทบทวนและปรับแผนการดําเนินงานตามความจําเปนอยางเหมาะสม  เพ่ือใหเกิด
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว 
 สเตียร (Steers, 1985: 77 อางอิงจาก นงลักษณ  เรือนทอง, 2550: 18-20) ไดกําหนด
แนวทางในการประเมินประสิทธิผลองคการ โดยใหความสําคัญในเรื่องของการบรรลุเปาหมาย 
วิธีการเชิงระบบ และพฤตกิรรมของมนุษยในองคการ ดังนี้  
 1. การบรรลุเปาหมายขององคการ (The goal optimization approach) ปจจุบันวธิีการที่
ใชในการประเมินประสิทธิผลองคการ สวนใหญเนนไปที่การบรรลเุปาหมายขององคการ องคการทุก
องคการมีเปาหมายที่ชัดเจน และมีความแตกตางกัน ดังนั้น การประเมินประสิทธผิลขององคการการ
ประเมินที่เปาหมายขององคการ รูปแบบที่ใชในการประเมินประสิทธผิลองคการมีหลายรูปแบบแต
สวนใหญจะใหความสําคัญกับการบรรลเุปาหมาย หรือผลสุดทายมากกวาวธิีการ ดังนั้นผูบริหารใน
องคการจะตองกําหนดเปาหมายที่สามารถทําได หรือเปาหมายที่เปนจริง สามารถวัดไดไมใช
เปาหมายในอุดมคติ การประเมินประสิทธผิลองคการโดยใชแนวทางการบรรลุเปาหมาย ทําใหได
ประโยชนหลายประการ ประการแรก ทําใหทราบวาการที่จะบรรลเุปาหมายสูงสุดมีความเปนไปได
หรือไม จะสรางความเสียหายใหกับองคการ หรือจะทําใหองคการเจริญเติบโตและสามารถอยูรอดได
ประการที่สอง การประเมินตามแนวทางการบรรลุเปาหมายตองยอมรับวาองคการที่แตกตางกันยอม
มีเปาหมายที่แตกตางกันดวย ผูบริหารในองคการจะยังใหความสําคญักับคนในองคการรูวิธีการจูงใจ
คนใหเขาเกิดความรัก และความพึงพอใจในการทํางาน เพ่ือจะไดทุมเทแรงกายแรงใจเพื่อเปาหมาย
ขององคการ ประการที่สาม ทําใหผูบริหารในองคการทราบปญหาและขอจํากัดตางๆ  ทําใหองคการ
ไมบรรลุเปาหมาย เชน ขอจํากัดดานงบประมาณ บุคลากร หรือแมแตเทคโนโลย ีประการที่สี ่เกณฑ
ที่ใชในการประเมินประสิทธผิลองคการตามแนวทางนี้มีความยืดหยุนปรับเปลี่ยนไปตาม
วัตถุประสงคขององคการ 
 2. วิธีการเชิงระบบ (A systems perspective) การประเมินประสิทธผิลองคการตาม
แนวคิดนี ้ใชแนวคิดระบบเปดเปนแนวทางในการวิเคราะห แนวคิดนี้เนนความสัมพันธของสวน
ตางๆ  ในองคการ และสภาพแวดลอม ซึ่งทั้งหมดมีอิทธิพลตอประสิทธิผลองคการ แนวคิดนี้       
เราสามารถกําหนดองคประกอบหลัก 4 ประการ ที่ทําใหองคการมีประสิทธิผล คือ  
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  2.1 ลักษณะเฉพาะขององคการ เชน โครงสรางขององคการเทคโนโลยี  
     2.2 ลักษณะเฉพาะของสภาพแวดลอม เชน เศรษฐกิจ เง่ือนไขทางการตลาด  

  2.3  ลักษณะเฉพาะของพนักงาน เชน ระดับความพึงพอใจในงานความผูกพันกับงาน    
     2.4 นโยบายดานการบริหาร และการปฏิบัติงาน ดังภาพประกอบ 1 

 3. การเนนพฤติกรรม (a behavioral emphasis) แนวคิดนี้มีความเชื่อวาพฤติกรรมของแต
ละบุคคลมีผลตอความสําเรจ็หรือความลมเหลวขององคการ การประเมินองคการหรือการวิเคราะห
องคการตองพิจารณาถึงพฤติกรรมของคนในองคการที่มีอิทธิพลตอการบรรลุเปาหมายของบุคคล
และเปาหมายขององคการที่มีความสัมพันธกัน โดยเนนที่เปาหมายขององคการเปนเปาหมายรวม
ซึ่งเกิดจากกลุมบุคคลที่มีสวนรวมในองคการชวยกันกําหนดเปาหมาย และยอมรับเปาหมายรวมกัน
และยึดถือเปนเปาหมายขององคการ ดังนั้นบางสวนของเปาหมายองคการจะเปนเปาหมายของ
บุคคล ผูบริหารในองคการจะตองจูงใจและใชภาวะผูนาํ ในการกระตุนใหบคุคลในองคการแสดง
พฤติกรรม ที่คาดหวังและตอบสนองตอเปาหมายสวนบุคคลเพื่อผลสัมฤทธิ์ของเปาหมายองคการ  
ดังภาพประกอบ 3 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 องคประกอบหลักที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลองคการ 
 

 ที่มา: Richard M. Steers (1985: 7 อางอิงจาก นงลักษณ  เรือนทอง, 2550: 20) 
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2554: 87-89) กลาวถึง การขับเคลื่อนมาตรการตางๆ ภายใต
ยุทธศาสตรของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2554 - 2556 ใหสามารถดําเนินการไดสําเร็จภายใตทรัพยากรดานเวลา บคุลากร และ
งบประมาณ ที่มีอยูอยางจํากัด ซึ่งมีผลกระทบตอการบริหารจัดการการกํากับติดตาม และการ
ประเมินผลการประยุกตใชระบบ ICT ขององคกรหลัก หนวยงานในสังกัด และหนวยงานในกํากบั
ของกระทรวงศึกษาธิการ ควรจะดําเนินการตามองคประกอบที่สําคัญในเบื้องตนคือ 
 1. การสรางความรับรูเกี่ยวกับแผนแมบทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  หมายถึง 
การจัดใหมีการเผยแพรความรูและสรางความรับรูเกี่ยวกับแผนแมบท ICT เพ่ือใหทุกฝายไดเขาใจ
ถึงความสําคญัของวิสัยทศัน พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการตางๆทีก่ําหนดไว ซึ่งมีผล
ตอการพัฒนาและประยุกตใช ICT รวมถึงการใหความสาํคัญตอโครงการเพื่อบูรณาการ และการ
รักษาความมัน่คงปลอดภัยของระบบ ICT ในอันที่จะมองเห็นทิศทางการพัฒนา ICT ดวยความ
เขาใจที่ถูกตองตรงกัน มองเห็นภาพสุดทายรวมกันวา กระทรวงศึกษาธิการจะเปนอยางไรหลังจาก
การพัฒนาตามแผนแมบทฯเสร็จเรียบรอย และเห็นถึงประโยชนของแตละฝายที่คาดวาจะไดรับ
รวมกัน เพ่ือสรางความรวมมือในการผลักดันมาตรการและโครงการตางๆใหเปนรูปธรรม 
 2. การกําหนดระดับการบรหิาร หมายถึง องคกรหลักควรกําหนดระดับของการบริหาร 
การกํากับติดตาม และการประเมินผลแผนแมบท ICT เพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดย
อาจกําหนดกลไกนโยบายที่จําเปน รวมถึงแนวทางปฏิบัตทิี่เหมาะสมตอบริบทของหนวยงานใน
สังกัด และในกํากับของแตละองคกรหลกั เพ่ือใหเกิดความเปนไปไดในการใหความรวมมือจาก
ผูบริหารและเจาหนาที่ 

3. การสงเสริมสนับสนุนศกัยภาพการดําเนินงาน หมายถึง การสงเสริมสนับสนุนหนวยงาน
ในสังกัด หนวยงานในกํากับ ตลอดจนถงึบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใหมี
ศักยภาพการดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ ICT อยางนอยในประเด็นตอไปน้ีคือ 

3.1 ศักยภาพดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ICT 
3.2 ศักยภาพดานการบูรณาการสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
3.3 ศักยภาพดานสมรรถนะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ ICT 

 การกํากับติดตามและประเมินผลในทางปฏิบัติ แนวทางการกํากับตดิตามและประเมินผล
การพัฒนาระบบ ICT เพ่ือการศึกษา ควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบ พรอมทั้งขอความรวมมือในการ
ปฏิบัติงานอยางพรอมเพรียงกัน เพราะการบูรณาการสารสนเทศเพือ่การศึกษามกัมีความเกี่ยวของ
กับหนวยงาน/บุคคลหลายฝาย หากขาดความรวมมือจากฝายใดฝายหนึ่ง อาจจะทําใหการใช
ระบบงานนั้นมีความเสี่ยงตอการประสบความสําเร็จ ในทางปฏิบัติจึงควรดําเนินกจิกรรม 4 ประการ
ดังนี้คือ 
 1. แตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามประเมินผลการประยุกตใชแผนแมบท ICT เพ่ือ
การศึกษา โดยมีผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของรวมเปนคณะทํางาน หรือมอบหมายให
คณะอนุกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศ ทําหนาที่กํากับติดตามประเมินผลดังกลาว 
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 2. จัดใหมีการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายในระดับหนวยงานตางๆ อาทิ ระดับองคกร 
หลัก ระดับหนวยงานในสังกัด และหนวยงานในกํากับ เปนตน โดยอางอิงจากตัวชีว้ัดที่กําหนดไวใน
แผนแมบทฯฉบับนี้ หรือปรับปรุง/กําหนดเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมในการดําเนินพันธกิจของ
แตละระดับ 
 3. จัดใหมีการประเมินผลโครงการเพื่อการบูรณาการ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ในระบบ ICT เปนประจําตามคาบเวลาที่กาํหนดไว 
 4. ประยุกตใชระบบสารสนเทศ เพ่ือกํากบัติดตามความกาวหนา รวบรวมผลการ
ดําเนินงานโครงการตางๆ 
 5. ทบทวนและปรับแผนการดําเนินงานตามความจําเปนอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิด
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว 
 สรุป การติดตามและประเมนิผลการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง การนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลอยางตอเน่ือง ความสามารถผลิตสารสนเทศไดตรงตามวัตถุประสงค
และเปาหมายของการปฏิบตัิงานทบทวนและปรับแผนการดําเนินงานตามความจาํเปนอยาง
เหมาะสม  เพ่ือใหเกิดความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว 

  
4. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 งานวิจัยในประเทศ 

 อารี เสารบดีรกัษ (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการบริหารระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
ผลการวิจัยพบวา  1. สภาพปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารระบบสารสนเทศโดยรวมมีการปฏิบัติอยู
ในระดับมาก โดยปจจัยดานผูบริหารมีการปฏิบัติอยูในระดับมากสวนดานอ่ืนๆ อยูในระดับปานกลาง  
2. สภาพการบริหารระบบสารสนเทศโดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง โดยดานการ
วางแผนบริหารระบบสารสนเทศ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก สวนดานอ่ืนๆ อยูในระดับปานกลาง  
3. ปจจัยที่มีผลตอการบริหารระบบสารสนเทศเรยีงตามลําดับความสําคัญประกอบดวยวัสดุอุปกรณ
คอมพิวเตอรที่ใชในการบรหิารระบบสารสนเทศ (X8) การมีสวนรวมของผูใชระบบสารสนเทศ (X5) 
การสนับสนุนของผูบริหาร (X2) การใหบริการและติดตอประสานงานกับผูใชระบบสารสนเทศ (X4) 
การฝกอบรมของผูใชระบบสารสนเทศ (X7) 

จิตติมา ฤทธิ์เลิศ (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 
ผลการวิจัยพบวา 1. ผูบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยรวมและในแตละดาน มีความเหมาะสมในระดับมาก  2. ผูบริหารที่มีอายุ ตําแหนง วุฒิการศึกษา
และอายุราชการแตกตางกนั มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยรวมและในแตละดานไมแตกตางกัน 3. ผูบริหารที่มีการอบรมทางดานเทคโนโลยี
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สารสนเทศ แตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยรวมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานการเตรียมการวางแผน และดานการปรับแผน
หรือจัดทําแผนใหมแตกตางกัน สวนดานอ่ืนๆไมพบความแตกตาง  4. ผูบริหารที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดแตกตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยรวมแตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดาน พบวาดานการปรับแผนหรือจัดทําแผนใหม
แตกตางกัน สวนดานอ่ืนๆ ไมพบความแตกตาง 5. ผูบริหารที่ปฏิบตังิานพื้นที่โรงเรียนแตกตางกัน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมและในแตละดาน
แตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานดานการเตรียมการวางแผน ดานการจัดทําแผน ดาน
การติดตามและประเมินผล และดานการปรับแผนหรือจัดทําแผนใหมแตกตางกัน สวนดานอ่ืน ๆ ไม
พบความแตกตาง 

 วันทนา บุญยรัตนพันธุ (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา การยอมรับเทคโนโลยสีารสนเทศทกุขั้นตอนของผูบริหารและครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก และความสัมพันธระหวางเพศ อายุ 
สถานภาพ วฒิุการศึกษา และอายุการทาํงาน มีความสัมพันธกับการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 สถานภาพ และวฒิุการศกึษา ไมมีความสัมพันธกับการ
ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปสรรคและปญหาในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
ปฏิบัติงานของผูบริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร เกิดจากความพรอมทั้ง 
4 ดาน คือ ดานวัสดุอุปกรณที่มีอยูอยางจํากัดไมเพียงพอตอการใชงาน รองลงมาขาดแคลนบคุลากร
ที่มีความรู ความชํานาญในดานคอมพิวเตอรที่สามารถดูแลซอมบํารุงระบบคอมพิวเตอรได อันดับ 3 
คือ การบริหารจัดการ เพราะขาดผูที่มีความรูในการบรหิารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การวาง
ระบบ เปนตน และสุดทาย คือ อุปสรรคและปญหาดานงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณพัฒนา
หองคอมพิวเตอร 
 ธันวา  อวมมณี (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการเรียนรูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
นครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1. ระดับการปฏิบตักิารบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการเรียนรู ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 
ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายยุทธศาสตร พบวา 
ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการพัฒนา การบรหิารจัดการดานการศึกษาและการบริการ มีการปฏิบัตอิยูใน
ระดับมาก สวนยุทธศาสตรที่ 1 ดานการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน  ยุทธศาสตรที่ 3 
ดานการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู และยุทธศาสตรที่ 
4 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการเรียนรู มีการปฏิบัติ
อยูในระดับปานกลาง  2. สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 
1 ที่มีขนาดตางกัน และที่อยูในโซนคุณภาพการศึกษาตางกัน มีการปฏิบัติการบรหิารเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู ไมแตกตางกัน แตในยุทธศาสตรที่ 4 ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดบั .05  3. ผูบริหารสถานศึกษามีความตองการพัฒนาการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อการเรียนรู ใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
ดาน 1) พัฒนา  โครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรูให
เหมาะสม  2) พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในการบรหิารใหเปนโปรแกรมสําหรับจัดการขอมูล
พ้ืนฐานที่สามารถนําไปใชในการวางแผนและตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ  3) พัฒนาการจัดทํา
สาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  4) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู  5) สงเสริมการจัดเครือขายบุคลากร ผูรู 
ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู  6) พัฒนาเว็บไซตของ
สถานศึกษาเพื่อการประชาสัมพันธภารกิจและกิจกรรมของสถานศกึษา และ 7) สงเสริมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการใชเทคโนโลยีดานตางๆ รวมทั้งใหมีการรายงานผลเสนอตอหนวยงาน
ตนสังกัดและผูเกี่ยวของทราบอยางตอเน่ือง 
 พัชรินทร  สนธิวนิช (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรือ่ง การศึกษาปจจัยบางประการที่
สงผลตอความสําเร็จในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานตามทัศนะของบุคลากร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการวิจัยพบวา  1. คาสัมประสิทธิส์หสัมพันธพหุคูณระหวางปจจัย
ดานอายุ ทัศนคติตอเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงาน การสนับสนุนจากผูบริหาร กับความพรอมของอุปกรณปฏิบัตงิานกับ
ความสําเร็จในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานมีคาเทากับ .538 ซึ่งมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยทั้ง 5 ปจจัย รวมกันอธิบายความแปรปรวนของความสําเร็จในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การบริหารงานไดรอยละ 28.90 (R2=.289)  2. คาน้ําหนักความสําคัญของปจจัยบาง
ประการที่สงผลตอความสําเร็จในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน การสนับสนุนจาก
ผูบริหาร และความพรอมของอุปกรณปฏิบัติงาน  
 สุภาวดี สาขากร (2549: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและปญหาการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรโรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 1. สภาพการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ดานการจัดการเรียนการสอน มีการใชคิดเปน รอยละ 57.03 และปญหาการ
ใชเทคโนโลยคีอมพิวเตอรโดยรวมอยูในระดับนอย ( X  = 1.57)  2. สภาพและปญหาการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ดานการจัดการเรียนการสอน ตาม ความคิดเห็นของครูระดับชวงชั้นตางกัน 
ไมแตกตางกนั 3. ประสบการณการทํางาน มีความสัมพันธทางลบในระดับต่ํา อยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติกบัสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร (r = -.159 และ -.085) และความรูทาง
คอมพิวเตอร มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร อยาง มีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดบั .05 (r = .517 และ .365)  
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 สนิท นันทชัย (2549: บทคดัยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวคิดของผูบรหิารสถานศึกษาและ
ครูตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพื้นที่การศึกษา 
จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวคิดของผูบริหารสถานศึกษาและครูตอการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด
เชียงราย ดานนโยบาย ผลการวิจัยพบวา แนวคิดของผูบริหารสถานศึกษาและครูตอการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในดานนโยบาย มีคาเฉลี่ยในระดับมาก ไดแก มีนโยบายพัฒนา
ครู บุคลากรตอการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาอยางตอเน่ืองและ
สม่ําเสมอ มีการวางแผนพัฒนาการใชระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารจัดเก็บขอมูล
นักเรียนเปนรายบุคคล วางแผนงานพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหความสําคัญและประโยชนของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
มาใชในการบริหารจัดการในโรงเรียนอยางเหมาะสม  แนวคิดของผูบริหารสถานศึกษาและครตูอการ
ใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารในดานโครงสราง ที่มีคาเฉลีย่ในระดับมาก ไดแกสถานภาพ
ของสถานศึกษามีความพรอมที่จะดําเนินการตอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร และผูบริหารมี
ภาวะผูนําและมีความรูพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและมีบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

 วสันต ชุปวา (2549: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่องการพัฒนาบุคลากรดานการใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู โรงเรียนบานฮองสังข โดยใชรูปแบบการ
วิจัยเชิงปฏบิตัิการ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ ขัน้การวางแผน ขั้นการปฏิบตั ิขั้นการสังเกต และขั้นการ
สะทอนผล  โดยดําเนินการเปน 2 วงรอบ ใชกิจกรรมการฝกอบรมเชงิปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน
และการนิเทศภายในเปนกิจกรรมในการพัฒนา ผูรวมกจิกรรมไดแก ผูศึกษาคนควา หัวหนาฝาย
วิชาการ หัวหนาสายชวงชัน้ที่ 1-3  3 คน วิทยากร 2 คน และนักเรยีน 24 คน ผลการวิจัยพบวา 
กอนดําเนินการพัฒนา ครขูาดความรูความเขาใจในการผลิตสื่อ และการใชสื่อการสอนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครูยังใชสื่อการสอนที่เคยกระทําอยูและใชสอนมาจนถึงปจจุบัน 
หลังจากดําเนินการพัฒนาในวงรอบที ่1 ปรากฏวา กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กระบวนการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนการสอนได แตยังมีจุดออน
คือ การนําสื่อไปใชสอนเกิดการประหมา ทําใหการเรียงลําดับขั้นตอนการสาธิตการใชสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนการสอนไมตอเน่ือง ขาดความสมบูรณในขั้นตอนการ
สาธิต จึงไดดําเนินการพัฒนาตอในวงรอบที ่2 ทําใหกลุมเปาหมายทุกคนไดมีการปรับปรุงการใชสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรูไดดีมากขึ้น ทําใหนักเรียนไดเรียนรูจาก
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรูไดมากขึ้น สงผลตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนใหสูงขึ้นดวย จึงพอสรุปไดวา การพัฒนาบุคลากรสามารถดําเนินการไดโดย
การฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการ การศึกษาดูงาน และการนิเทศภายใน การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการจัดการเรียนรู ทําใหครูเกิดความรูความสามารถ เกิดความมั่นใจในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ สามารถนําไปใชใน
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การพัฒนาบุคลากรในการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสาขาวชิาอ่ืนๆ ได ซึ่งจะ
สงผลใหคุณภาพทางการศกึษาดียิ่งขึ้น 

 แสงรวี สูงรัมย (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะการบรหิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผูบริหารสถานศึกษาระดบัมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการวจัิยพบวา 1. ดานการบริหารจัดการภายในโรงเรียน โดย
สรุปรวม พบวา มีจํานวน 14 สมรรถนะ และความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เห็นวา มี
ความสําคัญในระดับมากทีสุ่ด 2 สมรรถนะ คือ ความสามารถในการวางแผน ICT ของสถานศกึษา
อยางมีประสิทธิภาพ และความสามารถในการติดตามการใชงบประมาณอยางโปรงใสตามหลักธรร
มาภิบาล สวนสมรรถนะอื่นๆ มีความคดิเห็นวามีความสําคัญอยูในระดับมาก  2. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน โดยสรุปรวม พบวา มีจํานวน 23 สมรรถนะ และความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเห็น
วามีความสําคญัในระดับมากที่สุดสมรรถนะเดียว คือ ความสามารถในการวางแผนระบบเครือขาย
ของสถานศึกษา สวนสมรรถนะอื่นๆ มีความคิดเห็นวามีความสําคัญอยูในระดับมาก  3. ดานการ
จัดการเรียนการสอน โดยสรุปรวม พบวา มีจํานวน 14 สมรรถนะ และความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถาม เห็นวา ทุกสมรรถนะมีความสําคัญอยูในระดับมาก  4. ดานกระบวนการเรียนรู โดย
สรุปรวม พบวา มีจํานวน 15 สมรรถนะ และความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เห็นวา ทุก
สมรรถนะมีความสําคัญอยูในระดับมาก 5. ดานทรัพยากรการเรียนรู โดยสรุปรวม พบวา มีจํานวน 
10 สมรรถนะ และความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม เห็นวา ทุกสมรรถนะมีความสําคัญอยูใน
ระดับมาก 

 ปองสิน วิเศษศิร ิ(2549: บทคัดยอ) ไดทําการเรื่องการศึกษาการบรหิารการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบวา กลุมผูบริหารโรงเรียนและครูรบัผดิชอบงานดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรสวนใหญมีความเห็น
ที่สอดคลองกัน เม่ือพิจารณาตามประเด็นที่เปนองคประกอบของการบริหารการใชเทคโนโลยี
คอมพวิเตอร ทั้ง 6 ดาน ประกอบดวย  1. ดานการวางแผน พบวา มีการจัดทําแผนการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในดานการเรียนการสอนมากกวาดานอ่ืนๆ ซึ่งจะเปนผลตอการพัฒนา
ปรับปรุงการสอนสําหรับครูและยังชวยใหครูไดนําไปใชในการศึกษาหาความรูใหมๆ  2. ดาน
โครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ พบวามีการใหความสาํคัญในเรื่องการจัดเตรียมเครื่องปกรณเสริม
อ่ืนๆ สําหรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร แตมีการเตรียมการเรื่องระบบไฟฟาเพื่อรองรับนอยมาก สวน
ใหญจะใชระบบไฟฟาเดิมทีมี่อยูมากที่สุด สวนโครงสรางทางกายภาพที่เกี่ยวของกับการใช
อินเตอรเน็ต พบวามีการเชือ่มตอโดยระบบโทรศัพทมากที่สุด  3. อุปกรณคอมพิวเตอร โรงเรียน
สวนใหญมีคอมพิวเตอรเพียงพอ แตมีคุณสมบัตติ่ําไมเหมาะกับการใชงานในปจจุบัน  4. คาใชจาย
ในการดําเนินงานงบประมาณในเรื่องคอมพิวเตอรในโรงเรียน พบวาไดรับการจัดสรรพิเศษเปนครั้ง
คราว ไมมีการวางแผนลวงหนา  5. ดานบุคลากร การคัดเลือกบุคลากรใหรับผิดชอบดาน
คอมพิวเตอรทําโดยผูบริหารมากที่สุด โดยอาศัยการรูจักเปนสวนตวั  6. การบูรณาการระหวาง
เทคโนโลยีกบัหลักสูตร พบวา โรงเรียนมีการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนและใน
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การบูรณาการนั้นเกิดขึ้นโดยผูบริหารใหการสนับสนุน ใหความสะดวกโดยการจัดหาทรัพยากรมาใช 
แตโรงเรียนสวนใหญไมไดทําการบูรณาการในแงการนําเทคโนโลยมีาใชกับการจดักิจกรรมภายใน
เทาที่ควร 

ปยธิดา บุญนาค (2549: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่อง สภาพการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 2 จังหวัด
เชียงราย กลุมตัวอยาง ใชวิธีสุมอยางงายที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% ได กลุมตัวอยางเปนผูบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 142 คน ครูผูสอนจํานวน 205 คนและนักเรียน จํานวน 447 คน รวมกลุม
ตัวอยางทั้งสิน้794 คน เครือ่งมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณ
คา มีคาความเชื่อม่ัน 0.96 แลวนํามาวเิคราะห โดยการแจงนับความถี่ หาคารอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน นําเสนอผลในรูปตารางประกอบคําบรรยาย ผลการศึกษาพบวา ดานการ
บริหารจัดการพบวา สภาพที่มีการดําเนินการอยูในระดับมากไดแก ผูบริหารสงเสริมบุคลากรใหเปน
ผูมีความรูความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสถานศึกษากําหนดวิสัยทศัน
เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารผูบริหารแตงตั้งและคัดเลือก
บุคลากรที่มีความสามารถปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา สวน
สภาพที่อยูในระดับนอยคือ สถานศึกษามีบุคลากรที่มีวฒิุการศึกษาสาขาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  
 ปณณธร  วิจารณ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาเครือขายระบบ
สารสนเทศเพือ่การจัดการศึกษาของโรงเรียนสหวิทยาเขตรัชโยธิน สงักัดสํานักงานเขต
กรุงเทพมหานคร เขต 2 โดยการวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและพัฒนาเครือขายระบบ
สารสนเทศเพือ่การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสหวิทยาเขตรชัโยธนิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 การวิจัยแบงเปน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สํารวจขอมูลจากสภาพ
จริงและสัมภาษณบคุลากรที่เกี่ยวของและรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการศึกษา 
ระยะที่ 2 รางรูปแบบและพิจารณารูปแบบเครือขายระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาโดยจดั
กลุมสนทนา (Focus Group) โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 12 ทาน ระยะที่ 3 ตรวจสอบความเปนไปได
ของรูปแบบเครือขายระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา ผลการวิจัยพบวา  1. ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสหวทิยาเขตรัชโยธิน ประกอบดวย  1) สวนนาํเขา ไดแก ดาน
ทรัพยากร และดานการวางแผน  2) สวนกระบวนการ ไดแก ดานกระบวนการสอน  3) สวนผลผลิต 
ไดแก ดานผลการสอน  4) สวนปอนกลบั ไดแก ดานประเมินผลการสอนและปรับปรุง แตยังขาด
บุคลากรรบัผิดชอบดานคอมพิวเตอรและเครือขาย ขาดงบประมาณ คอมพิวเตอรไมเพียงพอ ครูขาด
ความรูความเขาใจดานระบบสารสนเทศและการนําระบบสารสนเทศมาใชในการจัดการศึกษา การ
ผลิตสื่อการเรยีนการสอนมีจํานวนนอย การสอนแบบ E-Learning ยังไมไดนํามาใชทุกรายวชิา และ
ยังไมมีการแลกเปลี่ยนสื่อระหวางโรงเรียนในสหวิทยาเขต  2. การพัฒนาเครือขายระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสหวทิยาเขตรัชโยธิน พบวา รูปแบบการพัฒนาเครือขายระบบ
สารสนเทศเพือ่การจัดการศึกษาประกอบดวย 1) การสรางหลักสูตรสถานศึกษารวมกัน  2) การสอน
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ทางไกล (Tele-Education)  3) การแลกเปลี่ยนสื่อการเรียนการสอน  4) จัดกิจกรรมทางการศึกษา
รวมกัน  5) ใชฐานขอมูลหองสมุดรวมกัน  6) การสราง/ใช E-Learning รวมกัน  7) แลกเปลี่ยน
บุคลากร/พัฒนาบุคลากร  8) การแลกเปลี่ยนสถานทีเ่รียน  9) มี web board แสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู  10) บุคลากรรับผิดชอบและดูแลเครือขายรวมกนั 

 เสกสิฐ เลากิจเจริญ (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบรหิาร
จัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอนในโรงเรียนคาทอลิกสังกัด สังฆมณฑลราชบุร ี
เขตเหนือการวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เพ่ือการเรียนการสอนในโรงเรียนคาทอลกิสังกัดสังฆมณฑลราชบุร ีเขตเหนือ ผลการวิจัยพบวา 
รูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน ที่พัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสมที่จะนําไปใชเปนรูปแบบการบรหิารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอนใน
โรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี เขตเหนือ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้  1. ดานบุคลากร ใน
ระดับผูบริหาร ผูบริหารควรมีพฤติกรรมผูนําทางเทคโนโลยี เพ่ือนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาใช
ในดานการบริหารงานโรงเรียน และดานการเรียนการสอน โดยกําหนดลงในแผนพัฒนา ปฏิทิน
ปฏิบัติงานประจําปของโรงเรียน กําหนดเปนนโยบาย ตั้งเปนเกณฑมาตรฐานในการดําเนินงาน เพ่ือ
ใชเทคโนโลยคีอมพิวเตอรในงานดานตางๆ ของโรงเรียนในระดับของครู โรงเรียนควรเสริมสรางให
ครูมีเจตคติทีดี่ตอนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อมองเห็นถึงความสําคัญ และนําไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อใหบุคลากรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรในงานที่ตนเองรับผิดชอบกําหนดมาตรฐานในการทํางาน มีเน้ืองานรองรับการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เชน แฟมสะสมงานแผนการสอน สื่อการสอน และควรมกีารเสริมแรงหรือ
สรางกําลังใจในการทํางาน โดยการใหรางวัลการยกยองชมเชย การเผยแพรผลงานที่ดีมีคุณภาพสู
สาธารณชน  2. ดานงบประมาณ โรงเรียนควรวางแผนและวเิคราะหงบประมาณในสวนของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร โดยแยกออกจากงบประมาณสวนอ่ืนๆ กําหนดเปาหมายใหชัดเจน จัดสรร
งบประมาณตามแผนที่วางไว กําหนดรูปแบบการเบิกจาย และระบบตดิตามประเมินผลการใช
งบประมาณ โดยเปรียบเทียบระหวางผลงานที่เกิดขึ้นจริง กับผลลัพธที่คาดไวในงบประมาณเพื่อให
ไดขอมูลที่นํามาใชสรางมาตรการในการแกไขความผดิพลาดไดอยางทันทวงทีและถูกตอง  3. ดาน
วัสดุอุปกรณ โรงเรียนควรวางแผน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และความพอเพียงในดานวสัดุ
อุปกรณเทคโนโลยีคอมพิวเตอรของโรงเรียน กําหนดรูปแบบในการจัดหาบํารุงซอมแซม รูปแบบใน
การใชงาน ตดิตามประเมินผล จัดหาผูชํานาญการเพื่อปรับปรุงประสทิธิภาพของวสัดุอุปกรณให
สามารถใชงานไดอยางเต็มตามจํานวนและศักยภาพ เสริมสรางใหผูใชมีจิตสํานึกในการใชอยาง
ถูกตองและเหมาะสม  4. ดานการจัดการ โรงเรียนควรจัดทําแผนงานดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
บรรจุลงในแผนพัฒนาและปฏิทินปฏิบตัิงานของโรงเรียน กําหนดเปนนโยบายของในการพัฒนาและ
ใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการบริหารงาน และการจัดการเรียนการสอน กําหนดมาตรฐาน
ดานความสําเร็จใหสอดคลองกับความเปนจริง ตามศักยภาพที่มีอยูของโรงเรียน กําหนดวิธีการ
ปฏบิัตเิพ่ือทําใหมาตรฐานนัน้เปนจริง สงเสริมใหครูประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิต
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ผลงานและการจัดการเรียนการสอน สนับสนุนใหครูและนักเรียนคนหาความรูผานทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ทั้งในระบบอินทราเน็ต และอินเทอรเน็ต 
 ลดาวัลย สีทิศ (2550: บทคดัยอ) ไดศึกษาปญหาการใชเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบวา
องคประกอบพื้นฐานของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสวนทีเ่ปนวัสด ุอุปกรณตางๆ 
ระบบเครือขาย มีลักษณะใชงานไมได มีไมเพียงพอตอความตองการของโรงเรียน และระดับปญหา
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศกึษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 โดยรวม พบวา มีระดับปญหาเฉลีย่อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ดานการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใชในการจัดการเรียนการสอนมี
ปญหาในระดบัมาก ดานการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารไปใชในการบริหารและ
ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีปญหาระดับปานกลางสวนดานการ
จัดหาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีการสนเทศและการสือ่สารมีปญหาในระดับนอย 

 นันทวัฒ สุบรรณรัตน (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานนทบรุี เขต 1  
ผลการวิจัยพบวา สภาพการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา นนทบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการวิจัยเกี่ยวกับปญหาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนโดยรวมเรียงลําดับปญหามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ                
1. มีงบประมาณไมเพียงพอ 2. บุคลากรครูดานเทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงพอหรอืไมสมดุลกับ
จํานวนผูเรียน 3. ไมมีการพัฒนาระบบเครือขายเพื่อชวยเหลือกันระหวางโรงเรียน  ขอเสนอแนะของ
ผูบริหาร และครูผูดูแลงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา 1. ดานการกําหนดแผนยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติงาน โรงเรียนควร
กําหนดเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ดานผูรับผดิชอบในการ
ปฏิบัติงานตองมีกลุมบุคคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะและมีความรูความเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอ 3. ดานการสรางความเขาใจและตระหนักในการใชงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ โรงเรียนควรเนนกิจกรรมพัฒนาครูผูสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 4. ดานการติดตามประเมินผล ควรมีการตดิตามผลแผน
เทคโนโลยีสารสนเทศเอง 5. ดานการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการเรียนการสอน โรงเรียน
ควรสนับสนุนการผลิตสื่อไดดวยตนเอง มีรูปแบบการเรียนรูเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลาย 6. ดานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ใหมีการประสานกับเครือขายจากชุมชน 
องคกรภาครัฐและเอกชนใหเขามามีบทบาทรวมสนับสนุนเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรียน 

 ทวี นามอินทร (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใชในการบริหารโรงเรียนที่เปดสอนถึงระดับชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พะเยา เขต 1 จังหวัดพะเยา  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพและแนวทางการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบรหิารโรงเรียนที่เปดสอนถึงระดับชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงาน
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เขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยา เขต 1 จังหวัดพะเยา กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูบริหารและ
ครูผูสอนในโรงเรียนที่เปดสอนถึงระดับชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาพะเยา เขต 1 
จังหวัดพะเยาปการศึกษา 2550 จํานวน 24 โรงเรียน ไดแกผูบริหาร 24 คน ครู 288 คน รวม 312 
คน เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และการสนทนากลุม แลวนํามาวเิคราะหผล โดยหาคารอยละ 
คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตราฐาน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป นําเสนอขอมูลในรูป
ตารางประกอบคําบรรยาย ผลปรากฏวา สภาพการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชใน
การบริหารโรงเรียนที่เปดสอนถึงระดับชวงชั้นที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาพะเยา เขต 1 
ดานการบริหารวิชาการพบวามีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารงาน
วิชาการในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีการดําเนินการมาก
คือ มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาจัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอน ดาน
การบริหารงานงบประมาณพบวามีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงบประมาณ ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอที่มีการดําเนินการมากคือ มีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ซึ่งระบุ
แผนงาน งาน โครงการที่สอดคลองวงเงินงบประมาณที่ไดรับและวงเงินงบประมาณที่ไดตามแผน
ระดมทรัพยากร ดานการบริหารบุคคล พบวามีกรนํามาใชในการบริหารบุคคลอยูในระดับมาก ดาน
การบริหารทั่วไป พบวามีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารทั่วไปอยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีการดําเนินการมากคือ มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
พิมพเอกสารและขอมูลหรอืรายงานตางๆ เสนอตอหนวยงาน องคกร ชุมชน 

 สุนีรัตน ฤกษสุจริต (2552: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต  5  การศกึษา
ครั้งนี้มีวัตถปุระสงค เพ่ือศกึษา และเปรยีบเทียบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 5 ใน 4 ดาน คือ ดานการบริหาร
จัดการในโรงเรียน ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการพัฒนาวิชาชีพคร ูและดานการเรียนการสอน โดย
การเปรียบเทยีบ จําแนกตาม วุฒิการศึกษา ประสบการณการทํางาน ตําแหนงงานและชวงชั้นที่ทํา
การสอน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนครูที่กําลังปฏิบัติการสอนในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 5 ปการศึกษา 2551 จํานวน 240 คน ผลการวิจัยพบวา  1. การศึกษา
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ เขต 5 โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการ
บริหารจัดการในโรงเรียน และดานโครงสรางพื้นฐาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมากสาํหรับดานการ
พัฒนาวิชาชพีครู และดานการเรียนการสอน มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  2. การเปรียบเทียบ
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ เขต 5 ตามความคิดเห็นของครู จําแนกตามวุฒิการศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน สําหรับ
รายดานพบวา ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน ครูมีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ.01 สําหรับครูที่มีประสบการณการทาํงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม
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แตกตางกัน เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานการเรียนการสอน ครูมีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนครูที่มีตําแหนงงานแตกตางกัน มีความคิดเห็นโดยรวมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการเรียนการสอน ครู
มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .01 สวนดานอ่ืนๆ ครูมีความคิดเห็นไม
แตกตางกัน นอกจากนั้น ครูที่อยูในระดบัชวงชั้นที่ทําการสอนแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
ปฏิบัตทิั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

วรรณชัย กุสลาศรัย (2552: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง แนวทางปฏิบัติงานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาความตองการ ความเหมาะสม และความเปนไปไดของ
แนวทางปฏิบตัิงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครนายก กลุมตัวอยางประกอบดวย ครู ผูบรหิารสถานศึกษา และผูเชี่ยวชาญ 
รวมทั้งสิ้น 85 คน เครื่องมือที่ใชคือแบบสมัภาษณ และแบบสอบถามความเหมาะสมของแนวทาง
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครนายก วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา และการคํานวณคามัธยฐาน คาพิสยั
ระหวางควอไทล คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ครูและผูบริหารสถานศึกษาตองการแนวทางปฏิบตังิานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 ขั้นตอน คือ ขัน้ตอนการวางแผน 7 รายการ ขั้นการ
ปฏิบัติงาน 7 รายการ ขั้นตรวจสอบและปรับปรุง 5 รายการ และขั้นประเมินผล 4 รายการ 

 2. ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นวาแนวทางปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 4 ขั้นตอนรวมทั้งสิ้น 23 รายการ มีความเหมาะสมทุกรายการ 

 3. ผูบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นวาแนวทางปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 4 ขั้นตอน มีระดับความเปนไปไดมาก โดยมีระดับความ
เปนไปไดมากที่สุด 2 รายการ และมีระดับเปนไปไดมาก 21 รายการ 

 ปานิศรา คลายเจริญ (2554: บทคัดยอ) ไดศึกษาวิจัยเรือ่ง การศึกษาปญหาการใชระบบ
สารสนเทศงานบุคลากรของสาํนักงานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ มีวตัถุประสงค เพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบปญหาการใชระบบสารสนเทศงานบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
เสนอแนะแนวทางในการแกปญหาการใชระบบสารสนเทศงานบุคลากรของสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ผลการวิจัย พบวา 1. ปญหาการใชระบบสารสนเทศงานบุคลากร ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยรวม พบวา อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มี
ปญหาอยูในระดับมาก ไดแก ดานการบริหารจัดการและดานวัสดุอุปกรณ สวนดานบุคลากรและดาน
กระบวนการ พบวามีปญหาอยูในระดับปานกลาง  2. การเปรียบเทยีบปญหาการใชระบบสารสนเทศ
งานบุคลากร ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จําแนกตามสถานภาพของผูใช พบวา 
แตกตางกัน คอื ผูใชที่มีสถานภาพเปนผูสืบคน จะมีระดับปญหาการใชระบบสารสนเทศงานบคุลากร
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มากกวาผูใชที่มีสถานภาพเปนผูปฏิบตัิงาน เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารจัดการ ดานบุคลากร 
ดานวัสดุอุปกรณ ดานกระบวนการ ในเรือ่งของการเขาสูระบบและการสืบคนขอมูล มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ 0.05  3. เสนอแนะแนวทางในการแกปญหาการใชระบบสารสนเทศ
งานบุคลากร ไดแก  1) ดานการบริหารจัดการ ผูบริหารควรใหการสนับสนุนและเห็นประโยชน 
รวมถึงการใหความสําคัญเกี่ยวกับการใชระบบสารสนเทศงานบุคลากรมากกวาจะวางนโยบายอยาง
เดียว 2) ดานบุคลากร ควรจัดใหมีการอบรมเพื่อใหบคุลากรในหนวยงานไดรับความรู ความเขาใจใน
การใชระบบสารสนเทศงานบุคลากร และหนวยงานที่เกี่ยวของควรมีการประชาสมัพันธเพ่ือขอความ
รวมมือในการใชระบบสารสนเทศงานบคุลากร  3) ดานวัสดุอุปกรณ ควรจัดสรรงบประมาณเพือ่
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรทีท่ันสมัยใหเพียงพอกับความตองการ และมีความเรว็เหมาะแกการใชงาน
ในแตละดาน  4) ดานกระบวนการ  ดานการเขาสูระบบ ควรเลือกรุนของเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือให
การดาวนโหลดเขาสูระบบเร็วขึ้น ไมกอใหเกิดปญหาการติดไวรัสเวลาเปดเครื่อง และมีขั้นตอนการ
ดาวนโหลดโปรแกรมงาย  ดานการจัดเก็บขอมูล ควรเพิ่มบุคลากรในการจัดเก็บเพ่ือใหทันตอการใช
งาน และตรวจสอบขอมูลทกุครั้งเพ่ือไมใหเกิดความซ้ําซอน  ดานการสืบคนขอมูล  ควรมีการปรับ
โปรแกรมในการโหลดใหเร็วขึ้นกรณีที่มีผูเขามาใชระบบพรอมกัน และการคนหา    ไมควรมีขั้นตอน
มากเกินไปดานการรายงานผล ควรทําตนฉบับใหชัดเจน และปรับขนาดของกระดาษใหเหมาะสม 
 สรุป จากการศึกษางานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในโรงเรียน พบวา มีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับสภาพและปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน ปจจัยที่สงผลตอการนํา
นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาไปปฏิบัติ  เพ่ือนําผลไปกําหนดนโยบายการพัฒนา
โรงเรียน โดยมีการใชกลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรในโรงเรียนเปนสวนใหญ 
 

 งานวิจัยตางประเทศ 
 คิม (สิงหา ซื่อสัตย. 2549: 68; อางอิงจาก Kim. 1996: 446-A) ไดทําการศึกษาการ

จัดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดองคการใหเกิดประสิทธภิาพในประเทศสาธารณรฐัเกาหลี พบวา
รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีไดเห็นความจําเปนในการนําไมโครคอมพิวเตอรมาใชในดานการจัดระบบ
สารสนเทศเพือ่การจัดการขององคการ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ปญหาของระบบ
สารสนเทศ ไดแก 
 1. สถานภาพของหนวยงานที่รับผิดชอบไมเหมาะสมกับภารกิจ 
 2. ผูบริหารไมคอยใหความสําคัญกับสารสนเทศที่จัดทําขึ้น 
 3. บุคลากรไมเพียงพอและมีสมรรถภาพต่ํา ไมสามารถพัฒนาไดทันกับเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
 4. ขอมูลไมสมบูรณ ถูกตอง ทันสมัย และขาดขอมูลเชิงคุณภาพ 
 5. งบประมาณสนับสนุนดานการพัฒนาสารสนเทศยังไมเพียงพอ 
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 โดโรทีและคนอื่นๆ (Dorothy. 2000) ไดศึกษาเรื่อง ความสําคัญของการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต ซึ่งเปนการสํารวจความรู ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารและความตองการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในอนาคต รวมถึง
ศึกษาการออกแบบการพฒันาครูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับที่สูงขึน้ 
ผลการวิจัยพบวา ครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีการใชโปรแกรม Word Processing มากที่สุด
และตองการพฒันาทักษะและความรูดานเทคนิค การบริหารงานในหองเรียน การพัฒนาใหเกิดความ
เชี่ยวชาญ การใชงานสวนบคุคล และตองการมีความรูในการนําเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
มาประยุกตใชในการเรียนการสอนอยางมาก 
 แร็คซิท (Raksit. 2002: Online) ศึกษาวจัิยความคิดเห็นและประสบการณของครูที่มีตอ
นวัตกรรมเทคโนโลยีการศกึษาในขอบเขตคุณลักษณะของนวัตกรรม ความสําเร็จ และความกงัวล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในออนตาริโอ ผลการศึกษาวิจัยพบวา มีความสัมพันธกันอยางมาก เน้ือหา
กับนวตักรรมทั้งภายในและภายนอกองคกร ตั้งแตระดบัลางถึงระดับบน นวัตกรรมยังมีอิทธิพลและ
ไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอม ดังนั้นควรกาํหนดนโยบายใหมีขอบเขตกวางขวางและชวยใหผูใช
มีความคุนเคยกับนวตักรรมมากขึ้น 
 บริดจส (Bridges. 2003: Abstract.) ไดศกึษาอิทธิพลของครูใหญ: การสนับสนุนวสิัยทัศน
รูปแบบใหมทีมี่ผลตอการใชเทคโนโลยีในการเรียนรู พบวา คุณลักษณะสําคัญที่ครใูหญจําเปนตองมี 
คือ 1) การตั้งเปาหมายหรือการกําหนดความคาดหวังใหสูง 2) สงเสริมการมีสวนรวมของคร ู3) 
ความรูความสามารถในการจัดเตรียมแหลงทรัพยากรทางเทคโนโลยี โดยครูใหญจะตองตั้งเปาหมาย
ในการใชเทคโนโลยี ความคาดหวัง การประเมินครูในกระบวน การที่สังเกตเห็นไดจากการบูรณา
การและความชํานาญในการใชเทคโนโลยีของเขา สนบัสนุนการกระทําที่เสี่ยง จัดเตรียมแหลง
ทรัพยากรเทคโนโลยีที่เพียงพอ และจัดหาครูที่มีเวลาสาํหรับการวางแผนและการปฏิบัต ิผลที่ไดจาก
การศึกษาจะใชเพ่ือ 1) วางแผนสําหรับการฝกอบรม 30 ชั่วโมง ในสถาบัน ตามขอบังคับที ่75 ของ 
California Assembly 
 แรมเซย (Ramsay. 2006: Abstract) ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการจัดสอนและการเรียนรู
ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ประสบความสําเร็จดวยการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ
ประชากรที่ใชศึกษา  ไดแก โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ประเทศนวิซีแลนด โดยมีประเด็นใน
การศึกษาในดานการเรียนรูของนักเรียน โครงสรางพื้นฐาน กระบวนการการสอน การตรวจสอบ 
วิธีการ ความรูของครู และการบริหารจัดการ ผลการวจัิยพบวาในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ใหประสบความสําเร็จ ประกอบดวย การกําหนดประเด็น การกําหนดบทบาทหนาที่ 
ดานงบประมาณ การสนับสนุนการเรียนการสอน การออกคําสั่งที่เจาะจง และการนํา 
 โตซัน (TOSUN. 2011: Abstract) ไดทําการศึกษาวิธีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  มาใชในการพัฒนาเอกสารการศกึษา  การบรหิารจัดการการศึกษาและการใหบริการของ
หองสมุดโรงเรียนทั้งสถาบนัการศึกษาตางๆ  โดยศึกษาเกี่ยวสิ่งอํานวยความสะดวกในการใช ICT 
ในการปรับปรุงการดําเนินงานของโรงเรียนที่ไดรับ ผลการศึกษาพบวา สิ่งที่สงผลตอกระบวนการ
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บริหารไดแก วัสดุและอุปกรณที่จําเปนสําหรับการใช ICT ในการเรียนการสอนพนักงาน และ
ความสามารถของการใชเทคโนโลยีของเจาหนาที่ 

สรุป จากการศึกษางานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
โรงเรียน พบวา มีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบทีเ่กิดขึน้ในการเปลี่ยนแปลงและพฒันาเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงเรียน โดยประเด็นหลกัจะเนนที่การบริหารจัดการของผูบริหาร  การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปปฏิบัตเิพ่ือการจัดการเรียนการสอนเปนสวนใหญ การเก็บขอมูลจากตัวบุคคลที่
เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนสวนใหญ 

 
 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

  

 การวิจัยเรื่องการศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  ผูวิจัยมีวิธีการ
ดําเนินการวิจัยและนําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ คือ ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน ทั้ง 4 ฝาย 
หัวหนางาน และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรูในโรงเรียนสหวิทยาเขตเสรีไทย 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 5 โรงเรียน  ไดแก  
โรงเรียนบางกะป  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒  โรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ  โรงเรียน
เศรษฐบตุรบําเพ็ญ  และโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพญ็  ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดประชากรที่ศึกษาโดย
การเลือกแบบเจาะจง คือ ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝาย หัวหนากลุม
สาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู และหัวหนางานที่เกี่ยวของ ทั้ง 5 โรงเรียน จํานวนจํานวน
ทั้งสิ้น 100 คน   
 

ตาราง 2 จํานวนประชากร 
 

ลําดับที่ ชื่อโรงเรียน ผูบริหาร หัวหนางาน 
หัวหนากลุมสาระ

การเรียนรู 
รวม 

      
1 โรงเรียนบางกะป 5 7 8 20 
2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒   5 7 8 20 
3 โรงเรียนสุขุมนวพันธอุปถัมภ   5 7 8 20 
4 โรงเรียนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 5 7 8 20 
5 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 5 7 8 20 
 รวม 25 35 40 100 
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2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 
และแบบบันทกึขอมูล เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  
 1. แบบสอบถาม  แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้  
  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะ
ขอคําถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปฏิบัติการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert โดยให
ผูตอบแบบสอบถามพิจารณาคาน้ําหนักการปฏิบัติจริงในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงผูวจัิย
ไดกําหนดคาคะแนนของชวงน้ําหนัก 5 ระดับ ดังนี้ 

  ระดับคะแนนเปน  5  หมายความวา  ระดับการปฏบิัติมากที่สุด 
  ระดับคะแนนเปน  4  หมายความวา  ระดับการปฏบิัติมาก 
  ระดับคะแนนเปน  3  หมายความวา  ระดับการปฏบิัติปานกลาง 
  ระดับคะแนนเปน  2  หมายความวา  ระดับการปฏบิัติจริงนอย 
  ระดับคะแนนเปน  1  หมายความวา  ระดับการปฏบิัติจริงนอยทีสุ่ด 

  ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เกีย่วกับความคดิเห็นและขอเสนอแนะแนวทาง
ในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 2. แบบสนทนากลุม  โดยการสนทนากลุมเกี่ยวกบัแนวทางการบรหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงเรียนในสหวิทยาเขตเสรีไทย ใน 3 ประเด็น ไดแก การวางแผนการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ การดําเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการติดตามและประเมนิผล
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ข้ันตอนในการสรางเครื่องมือ 
 ในการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนนิการ
สรางแบบสอบถามตามลําดับ ดังตอไปน้ี 
 1. แบบสอบถาม 
  1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ จากหนังสือ ตํารา เอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกบั
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรยีน แลวนํามาประมวลเปนแนวคิดในการสรางเครื่องมือให
ครอบคลุมเน้ือหากรอบความคิดของการวิจัย 
  2. สรางขอคําถามในแตละตอน ดังนี้ 
   2.1 การสรางแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบสอบถาม
ที่ผูวิจัยสรางขึน้ ไดแก ประสบการณการทํางาน วุฒิการศึกษา และตาํแหนง มีลักษณะขอคําถาม
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
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   2.2 การสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัยไดปรบัปรุงมาจาก อารีย เสาบดีรักษ (2549) และ พลากร ศิริพงศ (2552) 
ลักษณะแบบสอบถามประกอบดวยประโยคขอคําถามมาตราสาวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
  3. นําแบบสอบถามฉบบัราง ใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจทานความสมบรูณ 
แลวไปใหผูเชีย่วชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบความเทีย่งตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยหา
คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence, IOC)   
  4. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขจนมีความสมบูรณ และมีความเหมาะสม
นําไปทดลองใช (Try-Out) กับ ครูและผูบริหาร โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 
  5. หาความเชือ่ม่ันของแบบสอบถาม นําขอคําถามที่คดัเลือกไวในขอ 4 มาหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficient) ตามวิธขีองครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อม่ัน
รวมทั้งฉบบั .92 
 2. แบบสนทนากลุม 
 โดยการจัดสนทนากลุม (Focus group) เกี่ยวกับแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย ผูวิจัยสรางแนวคําถามโดยการตั้งประเด็นจาก
คําตอบที่ไดจากแบบสอบถาม เรื่องการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย ใน 3 ประเด็นหลัก คือ การวางแผนการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการติดตามและประเมินผลการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลสาํหรับการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
 แบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลตามลําดับ ดังนี้ 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลสาํหรับการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
 1. ขอหนังสือแนะนําตัว จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  สงถึง
โรงเรียนในสหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เพ่ือขอ
อนุญาตแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
 2. ผูวิจัยนําหนังสือแนะนําตัวและแบบสอบถาม พรอมหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บ
รวบรวมขอมูลสงถึงผูบริหารสถานศึกษา โดยใหเวลากลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 1 สัปดาห ใน
กรณีที่กลุมตวัอยางไมสงแบบสอบถามคืนตามกําหนด ผูวิจัยจะติดตามดวยตัวเอง โดยประสานงาน
ขอความอนุเคราะหจากสถานศึกษาโดยตรง  
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 3. เม่ือไดรับแบบสอบถามแลว นํามาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม จาก
แบบสอบถามที่แจกไปจํานวน 100 ชุด ไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน 98 ชุด เปนแบบสอบถามที่มี
ความสมบูรณ คิดเปนรอยละ 98 
 4. นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาวิเคราะหขอมูลทางสถติ ิ
 
 การสนทนากลุม มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 
 1. ผูวิจัยเตรียมหัวขอประเด็นและสรางแนวคําถามโดยการตั้งประเด็นจากคําตอบทีไ่ดจาก
แบบสอบถาม เรื่องการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต
เสรีไทย แนวคําถามจะสนทนาใน 3 ประเด็นหลัก คือ การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 2. เตรียมบุคลากรในการสนทนากลุม อุปกรณในการรวบรวมขอมูล คือ เทปบันทึกเสียง 
 3. สถานที่ในการจัดสนทนากลุม ในประเด็นการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาสหวทิยาเขตเสรีไทย ในวันจันทร ที่ 18 มิถุนายน 2555  ณ หองเกียรติยศ   
โรงเรียนบางกะป  ผูรวมสนทนากลุมประกอบดวยผูบริหาร ครูหัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และผูรับผิดชอบดูแลงานเทคโนโลยีสารสนเทศของแตละโรงเรียน 
   

4. การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 1. การจัดทําขอมูล 
  1.1 นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปน
แบบสอบถามที่มีความสมบรูณรอยละ 98  
  1.2 การกําหนดเกณฑการใหคะแนนของแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  
5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท (Likert’s Scale) ไดกําหนดคาคะแนนแตละระดับ  ดังนี้ 
  
    มากที่สุด ให 5  คะแนน 
    มาก  ให 4  คะแนน 

ปานกลาง ให 3  คะแนน 
นอย  ให 2  คะแนน 
นอยที่สุด ให 1  คะแนน 
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 2. การวิเคราะหขอมูล 
  2.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากร จําแนกตามประสบการณการทํางาน วุฒิ
การศึกษา และตําแหนง โดยใชการคํานวณแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ 
(Percentage)  
  2.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกบัการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศดานการวางแผนการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  การดําเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการติดตามและ

ประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหาคาเฉลี่ย (μ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)  
  2.3 การแปลความหมายคาเฉลี่ย ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑระดับการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชเกณฑคะแนน ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห. 2538: 9)  
 คาเฉลี่ยระหวาง  1.00 - 1.49  หมายถึง  ระดับนอยที่สุด 

 คาเฉลี่ยระหวาง  1.50 - 2.49  หมายถึง  ระดับนอย 
 คาเฉลี่ยระหวาง  2.50 - 3.49  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ยระหวาง  3.50 - 4.49  หมายถึง  ระดับมาก 

 คาเฉลี่ยระหวาง  4.50 - 5.00  หมายถึง  ระดับมากที่สุด 
 
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาครั้งนี้ มีดังนี้ 
 5.1 สถิติที่ใชหาคุณภาพเครื่องมือ 
  5.1.1 หาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสทิธิ์แอลฟาตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
  5.1.2 หาคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) 
 5.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  5.2.1 รอยละ (Percentage) 

  5.2.2 คาเฉลีย่ (μ) 

  5.2.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเรื่องการศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
ศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย และ
เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สหวิทยาเขต
เสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ผูวิจัยกําหนดสัญลักษณที่ใชที่ใช
แทนความหมาย ดังนี้ 
 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 N แทน  จํานวน 

 μ   แทน  คาเฉลี่ย 

 σ   แทน   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลการศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาสหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในครั้งน้ี 
ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 3 ตอน  ดังตอไปน้ี 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากร 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 ตอนที่ 3 ผลสรุปความคิดเห็นของกลุมผูบริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากร 
 ขอมูลทั่วไปของประชากร จําแนกตามประสบการณการทํางาน  วุฒิการศึกษา และ
ตําแหนง แสดงเปนคาจํานวนและรอยละ ดังตาราง 3 
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ตาราง 3 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของประชากร จําแนกตามประสบการณการทํางาน  
     วุฒิการศึกษา และตําแหนง 

 

ขอมูลทั่วไป จํานวน (N) รอยละ (percent)
ประสบการณการทํางาน  
     ต่ํากวา 10 ป 3 3.1 
     11 – 20 ป 17 17.3 
     21 - 30 ป 42 42.9 
     31 ปขึ้นไป 36 36.7 

รวม 98 100 
วุฒิการศึกษา  
     ปริญญาตรี 44 44.9 
     ปริญญาโท 50 51.0 
     ปริญญาเอก 4 4.1 

รวม 98 100 
ตําแหนง  
     ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ 23 23.5 
     หัวหนางาน 35 35.7 
     หัวหนากลุมสาระการเรยีนรู            40 40.8 

รวม 98 100 
 

 ผลการวิเคราะหตามตาราง 3  พบวา ผูบริหารและครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตเสรไีทย 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่เปนประชากรที่ศึกษา สวนใหญมี
ประสบการณการทํางานตั้งแต 21-30 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 42.9 มีวุฒิการศึกษาระดบั
ปริญญาโท จํานวน 50 คน คิดเปนรอยละ 51.0 มีตําแหนงเปนผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการ 
จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 23.5 เปนหัวหนางาน จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 35.7 และเปน
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 40.8 

 
 ตอนที่ 2 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา       
สหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 ผลการวิเคราะหระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ซึ่งประกอบดวย การ
วางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  การดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการ
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ติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนรายดานและโดยรวม โดยใชคาเฉลี่ย 

(μ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) ผลปรากฏดังตาราง 4 
 
ตาราง 4 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ   
     ผูบริหาร โดยภาพรวม 3 ดาน 
 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับการปฏบิัต ิ

μ σ แปลผล
การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.98 .86 มาก
การดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  3.97 .88 มาก
การติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.72 .98 มาก

รวม 3.89 .95 มาก

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 4 พบวา การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวทิยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 

โดยรวมทั้ง 3 ดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (μ=3.89, σ=.95) 
 เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร อยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานการวางแผนการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ (μ=3.98, σ=.86) รองลงมา คือ ดานการดําเนินการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ (μ=3.97, σ=.88) และดานการติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(μ=3.89, σ=.95) ตามลําดับ 
 

ตาราง 5 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการวางแผนการบริหารเทคโนโลย ี
     สารสนเทศของผูบริหาร 
 

การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับการปฏบิัติ

μ σ แปลผล
1. มีการกําหนดแนวทางและวธิีการปฏบิัติงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศลวงหนา 

3.98 .84 มาก

2. มีการกําหนดวิสัยทศัน พันธกิจ เปาหมายในการบรหิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.01 .81 มาก

3. มีการกําหนดนโยบายการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว
ในแผนกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.02 .73 มาก
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ตาราง 5 (ตอ) 

การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับการปฏบิัติ

μ σ แปลผล
4. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศไวในแผนปฏิบตักิารประจําป 

4.24 .80 มาก

5. มีการวางแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศอยาง
ชัดเจน  

4.02 .84 มาก

6. มีการกําหนดแผนพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน
สอดคลองกับพันธกิจของโรงเรียน  

4.03 .74 มาก 

7. มีการกําหนดนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศอยาง
ตอเน่ือง 

3.99 1.01 มาก 

8. มีการประชุมฝายบริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาเพื่อ
วางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.91 1.02 มาก 

9. มีการทบทวนและปรับแผนการดําเนินงานตามความจําเปน
อยางเหมาะสม 

3.88 .84 มาก 

10. มีการวางแผน กําหนดภาระงานและอํานาจหนาทีข่อง
บุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางชดัเจน 

4.04 .81 มาก

11. มีการวางแผนการนิเทศ กํากับติดตามและประเมนิผลอยาง
ชัดเจนและเปนระบบ 

3.70 .97 มาก

12. ใหอํานาจบุคลากรมีสวนรวมและรบัรูการวางแผน แนวทาง
และวธิีการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.91 .93 มาก

13. มีการวางแผนที่ชัดเจนและเหมาะสมเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคลากรในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการเรียนการสอน 

3.99 .87 มาก

14. มีการวางแผนการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศบรรลุตาม
วัตถุประสงคของโรงเรียน 

4.06 .86 มาก

รวม 3.98 .86 มาก

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 5 พบวา การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก (μ=3.98, σ=.86) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวามีระดับการ
ปฏิบัติมากทกุดาน ดานที่มีการปฏิบัติมากเปนลําดับแรก คือ การมีแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบ
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เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศไวในแผนปฏิบัติการประจําป (μ=4.24, σ=.80) รองลงมาคือ   มี

การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศบรรลตุามวัตถุประสงคของโรงเรียน (μ=4.06, σ=.86) 

และมีการวางแผน กําหนดภาระงานและอํานาจหนาทีข่องบุคลากรดานเทคโนโลยสีารสนเทศอยาง
ชัดเจน (μ=4.04, σ=.81) 
 
ตาราง 6 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ของผูบริหาร 
 

การดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับการปฏบิัติ

μ σ แปลผล
1. มีการแตงตั้งครูที่มีความรูความสามารถปฏิบตัิงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.23 .98 มาก

2. แตงตั้งกรรมการรับผิดชอบในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.17 .86 มาก

3. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.16 .90 มาก

4. มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนครูในสถานศกึษาได
พัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.07 .91 มาก

5. มีการสงเสริม สนับสนุนใหครูในสถานศึกษาไดพัฒนาความรู
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.10 .81 มาก

6. มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในสถานศึกษา 4.08 .64 มาก 

7. มีการจัดหาซอฟตแวรทีเ่หมาะสมกับบริบทงานในโรงเรียน 4.03 .82 มาก 

8. มีการจัดหาซอฟตแวร และอุปกรณเสริมใหมีปริมาณเพียงพอ
และเหมาะสมตอความตองการ 

4.02 .80 มาก 

9. มีการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรเกี่ยวกับฐานขอมูลเพื่อ
การบริหารงานในโรงเรียน 

3.97 .91 มาก 

10. จัดทําปฏิทินการปฏิบตังิานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงเรียน 

3.80 .99 มาก 

11. มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.62 1.01 มาก 

12. มีการพัฒนาความรูและสรางความตระหนักแกบุคคลากร
ของโรงเรียนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.77 .86 มาก 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

การดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับการปฏบิัต ิ

μ σ แปลผล
13. มีการประสานงานกับชมุชนและหนวยงานที่เกี่ยวของให
เขามามีสวนรวมในการบริหารในสถานศึกษา 

3.68 1.01 มาก 

14. มีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรอบรมใหความรูกันและ
กัน แลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.89 .84 มาก 

รวม 3.97 .88 มาก

  
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 6 พบวา การดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา 

เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก (μ=3.97, σ=.88) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวามีระดับการ
ปฏิบัติมากทกุดาน ดานที่มีการปฏิบัติมากเปนลําดับแรก คือ ดานการแตงตั้งครทูี่มีความรู

ความสามารถปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (μ=4.23, σ=.98) รองลงมาคอืแตงตั้งกรรมการ

รับผิดชอบในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (μ=4.17, σ=.86) และมีการ

จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (μ=4.16, σ=.90) 
 
ตาราง 7 คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการติดตามและประเมินผลการบริหาร 
     เทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร 
 

การติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับการปฏบิัต ิ

μ σ แปลผล
1. มีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเน่ือง 

3.70 .85 มาก 

2. มีการประเมินผลการปฏบิัติงานของบคุลากรอยางตอเน่ือง 3.62 1.00 มาก 

3. มีการติดตามการบํารุงรักษา ซอมแซม เครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณประกอบใหอยูในสภาพที่พรอมตอการใชงาน 

3.87 1.05 มาก 

4. นําผลการนิเทศติดตามมาใชเปนแนวทางในการบรหิารงาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.71 1.02 มาก 

5. มีการวางแผนการนิเทศ และสรางเครื่องมือที่นํามาใชในการ
นิเทศติดตามผลอยางเหมาะสม 

3.72 .78 มาก 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

การติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระดับการปฏบิัต ิ

μ σ แปลผล
6. มีการตรวจสอบขอมูลและเครือขายเทคโนโลยีใหทนัสมัยอยู
เสมอ 

3.95 .89 มาก 

  
7. มีการกํากับติดตามงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตาม
แผนอยางมีประสิทธิภาพ 

3.94 .89 มาก 

8. มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานบรหิารเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ชัดเจน 

3.72 .96 มาก 

9. มีการนําผลรายงานการนเิทศติดตามมาเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของ
และชุมชนทราบอยางทั่วถึง 

3.66 1.03 มาก 

10. มีการระดมความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อปรับปรุง และ
พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ
และการบริการอยางสม่ําเสมอ 

3.62 1.02 มาก

11. มีการใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการกํากับ ติดตาม 
ประเมินผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3.76 .99 มาก

12. มีการติดตามและประเมินผลงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง
เปนระบบ 

3.68 1.02 มาก

13. สนับสนุนใหบุคลากรมสีวนรวมในการการติดตามและ
ประเมินผลงานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน 

3.77 .95 มาก

14. มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียนตอการ
ใชประโยชน และการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงเรียน 

3.42 1.22 ปาน
กลาง 

รวม 3.72 .86 มาก

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 7 พบวา การติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเสรไีทย สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาสวน
ใหญมีการปฏิบัติอยูในระดบัมาก ดานที่มีการปฏิบัติมากเปนลําดับแรก คือ ดานการตรวจสอบขอมูล

และเครือขายเทคโนโลยีใหทันสมัยอยูเสมอ (μ=3.95, σ=.89) รองลงมาคือ มีการกํากับติดตามงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตามแผนอยางมีประสิทธิภาพ (μ=3.94, σ=.89) และมีการติดตาม
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การบํารุงรักษา ซอมแซม เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบใหอยูในสภาพที่พรอมตอการใช

งาน (μ=3.87, σ=1.05) สวนดานการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรยีนตอการใช
ประโยชน และการบริหารงานเทคโนโลยสีารสนเทศในโรงเรียน มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยเทากบั (μ=3.42, σ=.86) 
 
 ตอนที่ 3 ผลสรุปขอคิดเห็นและการเสนอแนะแนวทางของกลุมผูบริหารและครู
เก่ียวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต
เสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 แนวทางในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ที่ไดจากการสนทนากลุมในประเด็นแนวทาง
ในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาชิกที่เขารวมสนทนาคือ ตัวแทนผูบริหาร และครูที่
รับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน จํานวน 6 คน ประเด็นที่ใชในการสนทนากําหนด
มาจากผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สหวิทยาเขตเสรีไทย ใน 3 ดาน คือ การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  การดําเนินการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการตดิตามและประเมินผลการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ผลการดําเนินการสนทนากลุม เรื่อง การศึกษาการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวทิยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 2 
ผูวิจัยไดสรุปประเด็นจากการสนทนากลุม ดังนี้ 
 1. แนวทางการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูรวมสนทนาเสนอแนวทาง 
ดังนี้ 
  1.1 ในการจัดทาํแผนปฏิบตัิการและแผนกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งของ
โรงเรียนและของสหวิทยาเขตควรมีการประชุมวางแผนรวมกัน เพ่ืออํานวยความสะดวกใหทีมงาน
ดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประโยชนของสวนรวม 
  1.2 ผูบริหารสถานศึกษาตองมีการประชุมฝายบริหารและครูผูเกีย่วของเพ่ือวางแผน
และสรางความเขาใจเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปในทิศทางเดียวกนั โดยการรวมมือ
กันในทุกฝายเพ่ือใหทีมงานเขมแข็ง 
  1.3 การปฏิบัติจริงตรงตามแผน มีขาดเกินบางตามการใชงาน เชน บางอยางมีการ
จัดทาํโครงขายการสอน บางอยางสิ้นเปลืองมากเกินไป ดังนั้นในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
ผูบริหารและครูทุกคนในโรงเรียนควรรวมมือรวมใจกัน และนําแผนไปปฏิบตัิใหเปนรูปธรรม 
  1.4 สถานศึกษาควรมีการวางแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศอยาง
ชัดเจน และกาํหนดแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนใหสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานจรงิของทุกฝาย 
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 2. แนวการดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูรวมสนทนาเสนอแนวทาง ดังนี้ 
  2.1 บุคลากรมีไมเพียงพอ และไมมีความเชี่ยวชาญในดานคอมพิวเตอร เน่ืองจากเปน
งานที่ยาก และมีความซับซอน ควรมีการจัดหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาปฏิบัตงิาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 
  2.2 ผูบริหารควรดําเนินการมอบหมายงานใหตรงกับความรูความสามารถของครูและ
มีบุคลากรในการปฏิบัติงานเพียงพอ เพ่ือใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  2.3 การบริหารจัดการดานคอมพิวเตอร ฮารดแวรตางๆ มีเพียงพอ แตมีปญหาการใช
ซอฟแวร ขาดบุคลากรที่มีความรูในการใช ควรมีการอบรมการใชซอฟแวรกอน เพ่ือการนําไปใช
ประโยชนไดสงูสุด 
  2.4 ผูบริหารควรมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนใหครูในโรงเรียนไดพัฒนา
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาตนเอง 
  2.5 ผูบริหารควรสรางเสรมิกําลังใจใหครู ในการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
นวัตกรรมใหมๆ เพ่ือพัฒนาความรูและตระหนักถึงความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 3. แนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูรวมสนทนา
เสนอแนวทาง ดังนี้ 
  3.1 ผูบริหารตองมอบหมายใหมีการจัดทําขอมูลเครือขายและขอมูลสารสนเทศใหเปน
ปจจุบันเพื่อความสะดวกในการใชขอมูล 
  3.2 ควรมีการติดตามการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทุกๆ ครึ่งแผน เพ่ือนําไปเปน
ขอมูลในการปรับปรุงและประเมินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3.3 สถานศึกษาควรมีการจดัทําขอมูลสารสนเทศ จัดหา ปรับปรุงพัฒนาและดูแล
บํารุงรักษาโปรแกรม อุปกรณฮารดแวร และซอฟแวรใหอยูในสภาพพรอมใชงานเสมอ 
  3.4 การกํากับติดตามงานควรกระทําอยางจริงจัง และนําผลการรายงานการนเิทศ
ติดตามมาเผยแพรใหผูเกี่ยวของและชุมชนทราบ 
  3.5 การเปลี่ยนแปลงผูบริหารบอย ทําใหการบริหารจัดการ และการกํากับติดตามงาน
ไมตอเน่ือง ทําใหงานลาชากวาเดิม ไมบรรลุตามแผนและควรมีการสํารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรในโรงเรียนตอการใชประโยชน และการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนอยาง
ตอเน่ือง 



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยา
เขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยมีการดําเนินการวิจัย สรุปไว 
โดยลําดับดังนี้ 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยา
เขตเสรีไทย สงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
 2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 เปนการวิจัยในบริบทของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบรหิารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยศึกษา
เฉพาะในดานการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การดําเนนิการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ แลวนาํมากําหนดเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัย และสรางเครื่องมือในการวิจัย ประชากร ไดแก กลุมผูบรหิาร ในโรงเรียน
สหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 2554 โดย
เปนผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน ทั้ง 4 ฝาย หัวหนางาน และหัวหนากลุมสาระ
การเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู จํานวน 5 โรงเรียน รวมจํานวนทัง้สิ้น 100 คน  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยนี้ คือ ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน ทั้ง 4 ฝาย 
หัวหนางาน และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ในโรงเรียนสหวิทยาเขต      
เสรีไทย สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปการศึกษา 2554 จํานวน 5 
โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบางกะป โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) ๒ โรงเรียนสุขุมนวพันธ
อุปถัมภ  โรงเรียนเศรษฐบตุรบําเพ็ญ  และโรงเรียนสตรีเศรษฐบตุรบําเพ็ญ  ซึ่งผูวิจัยไดกําหนด
ประชากรทีศ่กึษา โดยการเลือกแบบเจาะจง คือ ผูอํานวยการโรงเรยีน รองผูอํานวยการโรงเรียนทั้ง 
4 ฝาย หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู และหัวหนางานที่เกี่ยวของ ทั้ง 5 
โรงเรียน จํานวนจํานวนทั้งสิ้น 100 คน  สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม
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และแบบสนทนากลุม ที่ผูวจัิยไดนําเครื่องมือใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจทานความสมบูรณ 
และใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence: IOC)  จากนั้นผูวิจัยจึงนํา
แบบสอบถามไปทดลอง (Try-Out) ใชกับผูบริหารและครูในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ที่ไมใชประชากรทีศ่กึษา แลวนํามาหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยการ
หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficient) ตามวธิีของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความ
เชื่อม่ันรวมทั้งฉบับเทากับ .92 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  การวิเคราะห

แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐานซึ่งไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (μ)  และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (σ) จากนั้นผูวิจัยทาํการสนทนากลุม (Focus group) เพ่ือหาขอเสนอแนะ
แนวทางในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนสหวิทยาเขตเสรีไทย ประเด็นที่ใชในการ
สนทนากําหนดมาจากผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศของผูบริหารโรงเรียน
สหวิทยาเขตเสรีไทย ใน  3 ดาน คือ การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  การดําเนินการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการตดิตามและประเมินผลการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา        
สหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ทั้ง 3 ดานคือ การ
วางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การดําเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปไดดังนี้ 
 1. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเสรี
ไทย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมทั้ง 3 ดาน มีการปฏิบัติอยูใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศของผูบริหาร อยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานการวางแผนการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาคือ ดานการดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการ
ติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลําดับ 
  1.1 ดานการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก และ
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีระดับการปฏิบัติมากทุกดาน ดานที่มีการปฏิบตัิมากเปนลาํดับ
แรก คือ การมีแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศไวในแผนปฏิบัตกิาร
ประจําป รองลงมาคือ มีการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศบรรลุตามวตัถุประสงคของ
โรงเรียน และมีการวางแผน กําหนดภาระงานและอํานาจหนาที่ของบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยางชัดเจน  
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  1.2 ดานการดําเนินงานบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวามีระดับการปฏิบัติมากทุกดาน ดานที่มีการปฏิบัติมากเปนลําดับแรก คือ 
ดานการแตงตั้งครูที่มีความรูความสามารถปฏิบตัิงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาคือแตงตั้ง
กรรมการรับผิดชอบในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  1.3 ดานการติดตามและประเมินผลการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยูใน
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา สวนใหญมีการปฏิบตัิอยูในระดับมาก ดานที่มีการ
ปฏิบัติมากเปนลําดับแรก คอื ดานการตรวจสอบขอมูลและเครือขายเทคโนโลยีใหทันสมัยอยูเสมอ 

รองลงมาคือ มีการกํากับตดิตามงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตามแผนอยางมีประสิทธิภาพ และ
มีการติดตามการบํารุงรักษา ซอมแซม เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณประกอบใหอยูในสภาพที่
พรอมตอการใชงาน สวนดานการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียนตอการใชประโยชน 
และการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  
 2. แนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.1 ดานการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทําแผนปฏิบัติการและ
แผนกลยุทธดานเทคโนโลยสีารสนเทศทั้งของโรงเรียนและของสหวทิยาเขตควรมีการประชุม
วางแผนรวมกนั ระหวางฝายบริหารและครูผูเกี่ยวของเพ่ือสรางความเขาใจเกี่ยวกบังานเทคโนโลยี
สารสนเทศใหเปนไปในทางเดียวกัน ควรมีการวางแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
อยางชัดเจน และกําหนดแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนใหสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานจรงิของทกุฝาย 
  2.2 ดานการดําเนินการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ ควรมีการจัดหาบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง มอบหมายงานใหตรง
กับความรูความสามารถของครูและมีบุคลากรในการปฏิบัติงานเพียงพอ จัดสรรงบประมาณเพือ่
สนับสนุนใหครูในโรงเรียนไดพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาตนเอง  
  2.3 ดานการติดตามและประเมินผลการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมอบหมาย
ใหมีการจัดทําขอมูลเครือขายและขอมูลสารสนเทศใหเปนปจจุบันอยูในสภาพพรอมใชงานเสมอ     
มีการติดตามการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทุกๆ ครึ่งแผน เพ่ือนําไปเปนขอมูลในการปรับปรุง
และประเมินดานเทคโนโลยสีารสนเทศ และนําผลการรายงานการนิเทศติดตามมาเผยแพรให
ผูเกี่ยวของและชุมชนทราบ 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา        
สหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สามารถอภิปรายผลได
ดังนี้ 
 1. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเสรี
ไทย สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมทั้ง 3 ดาน มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก เน่ืองมาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต  2 มีนโยบายในการสนับสนุน
การบริหารจัดการดานเทคโนโลยสีารสนเทศ และกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศนและพันธกิจ
ของโรงเรียน ดังนั้นแตละโรงเรียนจะตองมีแผนงานและโครงการพัฒนาเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศไวในแผนปฏิบตักิารประจําป ดําเนินการ ประเมินผลและติดตามการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหบรรลุตามวตัถุประสงค พันธกิจของโรงเรียนและนโยบายของหนวยงานตนสังกัด และ
ประกอบดวยผูบริหารตองมีการปฏิบัตตินใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษา ซึ่งการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนมาตรฐานความรูขอหนึ่ง ที่กําหนดไวในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพผูบริหาร เพ่ือใหเกิดความชํานาญในการประกอบวชิาชีพ พรอมกับมีการพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ือง รวมทัง้ความชํานาญเฉพาะดานและความชํานาญตามระดับคุณภาพของ
มาตรฐานการปฏิบัติงานใหเกิดผลเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด (คุรุสภา. 2546: 21) ดังที่ 
ยุทธศาสตรตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ IT- 2010 (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ. 2545: 6) กลาวคือ การพัฒนากลไกการบริหารนโยบายและการ
บริหารจัดการเพื่อการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ทําไดโดยการนําสารสนเทศไปใชใหเกิดประโยชน
ดานการบริหารงานบุคลากร การวางแผนและการตัดสินใจ การจัดปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางของ
โรงเรียน การนําผลที่ไดไปปรับปรุงพัฒนา การกําหนดปาหมาย การอํานวยการหรือการ สั่งการ การ
ติดตามประเมนิผล และการควบคุม สอดคลองกับ ธันวา อวมมณี (2548: บทคัดยอ) กลาววา 
ผูบริหารสถานศึกษามีความตองการพัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารเพื่อการ
เรียนรู ใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน และ สนิท นันทชัย (2548: บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษาแนวคิดของผูบริหารสถานศึกษาและครตูอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตองเนนใหมีนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรที่เกีย่วของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ นอกจากนี้ เสกสิฐ เลากิจเจรญิ 
(2550: บทคัดยอ) กลาววา ผูบริหารควรมีพฤติกรรมผูนําทางเทคโนโลยี เพ่ือนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรเขามาใชในดานการบริหารงานโรงเรียน และดานการเรยีนการสอน โดยกําหนดลงใน
แผนพัฒนา ปฏิทินปฏิบตัิงานประจําปของโรงเรียน กําหนดเปนนโยบาย ตั้งเปนเกณฑมาตรฐานใน
การดําเนินงาน เพ่ือใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในงานดานตางๆ ของโรงเรียน  
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 2. ดานการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการมีแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศไวในแผนปฏิบตักิารประจําป  มีการปฏิบัติมากเปนอันดับแรก เน่ืองจากโรงเรียนมีการ
วางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการจัดทําแผนปฏิบตัิการประจําป เพ่ือใหสอดคลอง
กับพันธกิจของโรงเรียนและนโยบายของหนวยงานตนสังกัด โดยดําเนินการวางนโยบาย วางแผน 
ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณทางคอมพวิเตอรใหเพียงพอตอการใชงานในโรงเรียน และมีการ
วางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศลวงหนาไวในแผนปฏิบัติการของโรงเรียนอยางชัดเจนและ
ตอเน่ือง และมีการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิญญา สุดา (2547: 50) ที่ไดกลาวไววา การ
วางแผนเปนการกําหนดกรอบแนวทางและวธิีการปฏบิัติงานลวงหนา เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในองคกร และ สนิท นันทชยั (2549: บทคัดยอ) กลาวถึง แนวคิดของ
ผูบริหารสถานศึกษาและครูตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในดานนโยบายวา มี
นโยบายพัฒนาครู บุคลากรตอการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาอยาง
ตอเน่ืองและสม่ําเสมอ มีการวางแผนพัฒนาการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดเก็บ
ขอมูล นักเรียนเปนรายบุคคล วางแผนงานพัฒนาบุคลากรในโรงเรยีนใหความสาํคัญและประโยชน
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  มาใชในการบริหารจัดการในโรงเรียนอยางเหมาะสม  และ ปองสิน วิเศษศริิ (2549: 
บทคัดยอ) กลาววา ในดานการวางแผนนั้น การจัดทําแผนการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในดานการ
เรียนการสอนจะเปนผลตอการพัฒนาปรับปรุงการสอนสําหรับครูและยังชวยใหครูไดนําไปใชใน
การศึกษาหาความรูใหมๆ  นอกจากนี้ ประสิทธิ ์ทีฆพฒิุ และครรชิต มาลัยวงศ (2549: 102) กลาว
วา การบริหารจัดการระบบไอทีใหประสบความสําเร็จ จะตองวางแผนแมบททางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับใชเปนแผนที่หรือใชกาํกับการดําเนินการ ถามีแผนแมบท การพัฒนาระบบงาน
ตาง ๆ จะไมสามารถดําเนินไปสูเปาหมาย เสกสิฐ เลากจิเจริญ (2550: บทคัดยอ) กลาววา โรงเรียน
ควรจัดทําแผนงานดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร บรรจุลงในแผนพัฒนาและปฏิทนิปฏิบัติงานของ
โรงเรียน กําหนดเปนนโยบายของในการพัฒนาและใชงานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพ่ือการ
บริหารงาน และการจัดการเรียนการสอน กําหนดมาตรฐานดานความสําเร็จใหสอดคลองกับความ
เปนจริง ตามศักยภาพที่มีอยูของโรงเรียน กําหนดวิธีการปฏิบัตเิพ่ือทําใหมาตรฐานนั้นเปนจริง 
สงเสริมใหครปูระยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการผลิตผลงานและการจัดการเรียนการสอน 
สนับสนุนใหครูและนักเรียนคนหาความรูผานทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ทั้งในระบบอินทราเนต็ 
และอินเทอรเน็ต นอกจากนี้ ทวี นามอินทร (2551: บทคัดยอ) พบวา มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน งาน โครงการ ที่
สอดคลองกับวงเงินงบประมาณที่ไดรับ และวงเงินนอกงบประมาณที่ไดตามแผนระดมทรัพยากร 
สอดคลองกับ ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ (2546: 45 อางอิงจาก วรรณชัย กุสลาศรัย. 2552) ที่กลาว
ไววา การพัฒนาโรงเรียนไปตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาตินั้นจําเปนตองดําเนินการที่
สอดคลอง โดยโรงเรียนจําเปนตองมีการวางแผนการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในระยะยาวและ
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แผนปฏิบัติการในระยะสั้นดวย นอกจากนี้ยังตองกําหนดแนวทางการบริหารและการปฏิบัตทิี่ชัดเจน 

เพ่ือการปฏิบตัิงานในสถานศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 ดานการดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก  และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการแตงตั้งครูที่มีความรูความสามารถปฏิบตัิงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการปฏิบัติมากเปนอันดับแรก เน่ืองจากโรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุน
ใหครูพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการสนบัสนุนใหครูเห็นแนวทางการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและสามารถนําไปปฏิบตัิได มีการตั้งคณะกรรมการที่มีความรูความสามารถทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศมาปฏิบัติงาน และใหครูมีสวนรวมและรับรูการวางแผน แนวทางและวธิีการใน
การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ซึ่งสอดคลองกับ ซึ่งสอดคลองกับขอคดิเห็นของ ยืน ภูวรรณ และ
สมชาย นําประเสริฐชัย (2546: 62) การพัฒนาครูนั้นจําเปนตองมีการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอเพื่อให
ทันตอกระแสความกาวหนา และการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยีในปจจุบัน นอกจากนี้ ประสิทธิ ์ 
ทีฆพุฒิ และครรชิต มาลัยวงศ (2549: 99-103) กลาววา การบริหารจัดการระบบสารสนเทศให
ประสบความสําเร็จ จึงมีความจําเปนที่หนวยงานตอง มีการจัดหาบุคลากรดานคอมพิวเตอรหรือดาน
ไปที่มีความสามารถมาประจําหนวยงาน  มีการจัดตั้งองคกรดานไอทีที่เหมาะสมกับขนาดและ
ลักษณะการทาํงาน และสอดคลองกับงานวิจัยของ ปณณธร วิจารณ (2550: 101) พบวา การพัฒนา
เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการพัฒนา/แลกเปลี่ยนบคุลากร มีบุคลากรดแูลเครือขายสห
วิทยาเขต มีการรวมกันสราง/ใช และแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน และ นันทวัฒ สุบรรณรัตน 
(2551: บทคัดยอ) กลาววา การกําหนดแผนยุทธศาสตรและแผนการปฏิบัติงาน โรงเรียนควร
กําหนดเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ในดานผูรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานตองมีกลุมบคุคลหรือหนวยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะและมีความรูความเชี่ยวชาญ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอ ทวี นามอินทร (2551: บทคัดยอ) พบวา ควรมีการพัฒนา
บุคลากรดานการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการทํางาน และจัดทําขอมูลการพัฒนาตนเองของครู
เปนรายบุคคล และ วรรณชัย กุสลาศรยั (2552: 79-81) กลาววา ผูที่ปฏิบตัิงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศนัน้ตองเปนผูมีความรูความสามารถและเขาใจแนวทางปฏิบัติจึงจะสามารถทํางานไดเปน
อยางดี นอกจากนี้ในเรื่องงบประมาณ ซึ่งเปนปญหาใหญที่ทุกสถานศึกษามีอยูในปจจุบัน เน่ืองจาก
การจัดสรรงบประมาณไมเปนไปตามความตองการของแตละสถานศึกษา ทําใหขาดความคลองตัว
ในการปฏิบตังิาน 
 ดานการติดตามและประเมนิผลการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก 
และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการตรวจสอบขอมูลและเครือขายเทคโนโลยีใหทันสมัยอยู
เสมอ มีการปฏิบัติมากเปนอันดับแรก เน่ืองจากโรงเรียนไดมีแผนงานและโครงการการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศไวในแผนปฏิบัติการประจําป และมีการกํากับติดตามงาน สรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารทุกครึ่งป ดังนั้นจึงมีการตรวจสอบและจัดทําขอมูลเพ่ือใหทันสมัย 
พรอมใชงานอยูเสมอ เน่ืองจากปจจุบันเปนสังคมยุคขาวสารขอมูลที่มีการแขงขนักันสูงในองคกร
ตางๆ เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสําคญัอยางยิ่งตอความสําเร็จขององคกร จึงตองมีการพัฒนา
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ระบบสารสนเทศใหฉบัไว ทนัสมัยอยูเสมอ ทันตอการเปลี่ยนแปลงทกุดาน สวนดานการสํารวจ
ความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียนตอการใชประโยชน และการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในโรงเรียน มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ซึ่งนอยกวาดานอ่ืน ควรนําผลการวจัิยมาเปนกรอบ
แนวทาง เพ่ือนําไปปรับปรุงการบริหารงานเทคโนโลยสีารสนเทศ และทําการวิจัยเพ่ือสํารวจความ
พึงพอใจของบุคลกรในสถานศึกษา ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2551: 71) กลาวถึง 
การติดตามและประเมินผลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน เปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหไดขอมูล
สําหรับนําไปปรับปรุงการใชเทคโนโลยใีนโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ที่สําคัญคือผูบริหาร
สถานศึกษาตองตระหนักวา การติดตามและประเมินผลการใชเทคโนโลยีในโรงเรียน เปนการ
ประเมินที่มุงเนนถึง พัฒนาการเรียนรูของนักเรียน การติดตอสื่อสาร และ การเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนรูของครูในโรงเรียน นอกจากนี้ การติดตามและประเมิน เพ่ือใหรูวามีการใชทรัพยากร
เทคโนโลยีพัฒนาการเรียนรู การสื่อสาร และประสทิธภิาพการทํางานของโรงเรียนไดเหมาะสม
หรือไม ผลการประเมินจะตรงความตองการ และมีประโยชนตอการปรับปรุงงานหรือไม นอกจากนี้ 
ทวี นามอินทร (2551: บทคัดยอ) กลาววา โรงเรียนควรจัดระบบขอมูลสารสนเทศดานครู นักเรียน 
อาคารสถานที่ใหสามารถสบืคนไดอยางรวดเร็ว และมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชพิมพเอสาร
และขอมูลหรอืรายงานตางๆ เสนอตอหนวยงาน องคกร ชุมชน กระทรวงศึกษาธกิาร (2554: 88-89) 
ไดกําหนดแนวทางการกํากบัติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาวา ควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบ พรอมทั้งขอความรวมมือในการปฏิบตัิงานอยางพรอม
เพรียงกัน มีการทบทวนและปรับแผนการดําเนินงานตามความจําเปนอยางเหมาะสม  เพ่ือใหเกิด
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว  
 

ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใชและการทําวิจัยครั้งตอไป
ดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
  1.1 ผูบริหารควรมีการสงเสริมครู ในดานการพัฒนาวิชาชีพครู และดานการเรียนการ
สอน โดยการ จัดฝกอบรมครูหรือการจัดหลักสูตรทีเ่กีย่วกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับครูทุก
คน โดยพิจารณาหัวเรื่องที่จะจัดอบรมใหเหมาะสมกับตําแหนงงาน ขอบขายหนาที่ และความรู
ความสามารถพื้นฐานของครูแตละคน และควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูสื่อการเรียนการสอนระหวาง
โรงเรียนในสหวิทยาเขต 
  1.2 ดานการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศแมวาระดับการปฏิบัติจะอยูใน
ระดับมาก แตการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนกลยทุธดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งของโรงเรียน
และของสหวทิยาเขตควรมีการประชุมวางแผนรวมกัน ระหวางฝายบริหารและครูผูเกี่ยวของ และ
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เชิญผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนรวมในการวางแผน เพ่ือสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปในทางเดียวกัน 
  1.3 ผูบริหารตองชี้แจงใหบคุลากรเห็นความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
นําไปใชในการปฏิบัติงาน และสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียนตอการใชประโยชน และ
การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนเพ่ือนําไปปรับปรุงกระบวนการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงเรียนในแผนปฏิบัติการในปถัดไป 
  1.4 โรงเรียนควรมีการประสานงานกับชมุชนและหนวยงานที่เกี่ยวของใหเขามามีสวน
รวมในการบรหิารดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศกึษา 
 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาปจจัยดานตางๆ เชน ดานการบริหารบุคลากร งบประมาณ และ
ดานการเรียนการสอนที่สงผลตอการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน 
  2.2 ควรมีการศึกษาเรื่องระบบการวางแผนนิเทศ กํากบัติดตามประเมินผลการบรหิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร 
  2.3 ควรมีการศึกษาดานการสัมพันธกับชมุชนตอการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา 
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ภาคผนวก ก 
- หนังสือขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญ 
- หนังสือขอความอนุเคราะหเพ่ือพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
- หนังสือขอความอนุเคราะหเพ่ือการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



102 

 
 
 
 
 
 
 



103 

 
 
 
 
 
 
 



104 

 
 
 
 
 
 
 



105 

 
 
 
 
 
 
 



106 

 
 
 
 
 
 
 



107 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายนามผูเชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามการวิจัย 

และรายนามผูรวมสนทนากลุม (Focus Group) 
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รายนามผูเชีย่วชาญในการตรวจแบบสอบถามการวิจัย  
และรายนามผูรวมสนทนากลุม (Focus Group) ประเด็นการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตเสรีไทย 
วันจันทร ที่ 18 มิถุนายน  2555   ณ หองเกียรติยศ   โรงเรียนบางกะป 

 
1.อาจารย ดร.สรภัคสรณ  ฉัตรกมลทศัน  อาจารยประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา 

        คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2.อาจารย ดร.นฤมล  ศิระวงศ   อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา   
        คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
 

3.ผูชวยศาสตราจารย เรือโท ดร.ไพบูลย ออนม่ัง ผูชวยศาสตราจารยประจําบัณฑิตวิทยาลัย 
        สาขาการวิจัยและพัฒนาหลกัสูตร  
        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

4.ดร.ธงชาติ  วงษสวรรค   ผูอํานวยการโรงเรียนบางกะป 
        วิทยฐานะ ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ   
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

5.ดร.ปญญา  ศิริโชต ิ     ครูชํานาญการ  โรงเรียนบางกะป 
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

6.นายชัยศรี   รัตนนิมิตร   ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนบางกะป 
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

7.นายสมศักดิ์ มิกขุนทด      ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรยีนเศรษฐบุตรบําเพ็ญ 
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

8. นางสาวภัททิยา สุปนะ   ครูชํานาญการ  โรงเรียนสุขุมนวพันธุอุปถัมภ 
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

9.นางสาวปุณยวีร  วงศลีธีระกิจ   ครู  โรงเรียนบางกะป 
        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เร่ือง 

การศึกษาการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สหวิทยาเขตเสรีไทย สงักัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 
คําชี้แจง 

1. การวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา       
สหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ในคร้ังน้ี เปน
สวนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ  

2. การเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 ในแตละดานตามความเห็นของผูบริหารและผูเกี่ยวของ ทั้งน้ีขอมูลที่ได ผูวิจัยจะ
นํามาใชวิเคราะหผลในภาพรวมเทานั้น ไมมีการเปดเผยขอมูลเปนรายบุคคล จึงไมมี
ผลกระทบตอตัวผูตอบแบบสอบถาม หรือโรงเรียนของผูตอบแบบสอบถาม 

3. แบบสอบถามชุดนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
ตอนที ่1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามและขอมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2  การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต 

  เสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
ตอนที ่3  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารระบบสารสนเทศ 

 
โปรดใหขอมูลตรงกับสภาพความเปนจริง ตามความคิดเห็นของทาน ขอมูลที่ไดรับจากทานจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 2 

 
นางสาววัชราพร   ริกากรณ 

นิสิตปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

(08-6902-6201) 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
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คําชี้แจง กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชอง   หนาขอความทีต่รงกับความเปนจริงของทาน 
 

1. ประสบการณการทํางาน 
  ต่ํากวา 10 ป   

 11 – 20 ป   
 21 - 30 ป 
 31 ปขึ้นไป 

2. วุฒิการศึกษา 
  ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท 
  ปริญญาเอก 
3. ตําแหนง 

3.1 ผูบริหาร 
   ผูอํานวยการโรงเรียน 

 รองผูอํานวยการโรงเรียน     
3.2 หัวหนางาน 
  งานแผนงาน  

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 งานหลักสูตร  
 งานวัดและประเมินผล  
 งานกิจกรรมนักเรียน  
 งานประกันคุณภาพการศึกษา 

3.3 หัวหนากลุมสาระการเรยีนรู 
 ภาษาไทย 
 คณิตศาสตร 
 วิทยาศาสตร 
 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 สุขศึกษาและพลศึกษา 
 ศิลปศึกษา 
 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 ภาษาตางประเทศ 
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ตอนที่ 2 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขต
เสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

คําชี้แจง แบบสอบถามการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา       
สหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เปนลักษณะมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ รวมทั้งสิ้น 3 ดาน จํานวน 42 ขอ 

 
โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองวางที่ตรงกับสภาพที่ปฏิบัติจริงในโรงเรียน โดยมีเกณฑการเลือก
ดังนี้ 

 5  หมายความวา  ระดับการปฏบิัติมากที่สุด 
 4  หมายความวา  ระดับการปฏบิัติมาก 
 3  หมายความวา  ระดับการปฏบิัติปานกลาง 
 2  หมายความวา  ระดับการปฏบิัตินอย 
 1  หมายความวา  ระดับการปฏบิัตินอยที่สุด 

 

ขอ ขอรายการ 
ระดับการปฏบิัติ

5 4 3 2 1
ดานที่ 1 การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 มีการกําหนดแนวทางและวธิีการปฏิบตัิงานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศลวงหนา 

   

2 มีการกําหนดวิสัยทศัน พันธกิจ เปาหมายในการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

3 มีการกําหนดนโยบายการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไวในแผน
กลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

4 มีแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศไว
ในแผนปฏิบตักิารประจําป 

   

5 มีการวางแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศอยางชัดเจน    
6 มีการกําหนดแผนพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนสอดคลองกับ

การปฏิบัติงาน  
   

7 มีการกําหนดนโยบายการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเน่ือง
 

   

8 มีการประชุมฝายบริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษาเพื่อวาง
แผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ขอ ขอรายการ 
ระดับการปฏบิัติ

5 4 3 2 1
ดานที่ 1 การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 มีการทบทวนและปรับแผนการดําเนินงานตามความจาํเปนอยาง
เหมาะสม 

   

10 มีการวางแผน กําหนดภาระงานและอํานาจหนาที่ของบุคลากรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางชัดเจน 

   

11 มีการวางแผนการนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผลอยางชัดเจน
และเปนระบบ 

   

12 ใหอํานาจบุคลากรมีสวนรวมและรับรูการวางแผน แนวทาง และ
วิธีการในการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   

13 มีการวางแผนที่ชัดเจนและเหมาะสมเพื่อพัฒนาความรู
ความสามารถของบุคลากรในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนการสอน 

   

14 มีการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศบรรลตุาม
วัตถุประสงคของโรงเรียน 

   

ดานที่ 2 การดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
15 มีการแตงตั้งครูที่มีความรูความสามารถปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
   

16 แตงตั้งกรรมการรับผิดชอบในการดําเนินการที่ เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

17 มีการจัดสรรงบประมาณเพือ่พัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

   

18 มีการจัดสรรงบประมาณเพือ่สนับสนุนครใูนสถานศึกษาไดพัฒนา
ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

19 มีการสงเสริม สนับสนุนใหครูในสถานศึกษาไดพัฒนาความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

20 มีการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในสถานศึกษา
 

   

21 มีการจัดหาซอฟตแวรที่เหมาะสมกับบรบิทงานในโรงเรียน
 

   

22 มีการจัดหาซอฟตแวร และอุปกรณเสริมใหมีปริมาณเพียงพอและ
เหมาะสมตอความตองการ 
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ขอ ขอรายการ 
ระดับการปฏบิัติ

5 4 3 2 1
ดานที่ 2 การดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
23 มีการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรเกีย่วกับฐานขอมูลเพ่ือการ

บริหารงานในโรงเรียน 
   

24 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน 

 
   

25 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

   

26 มีการพัฒนาความรูและสรางความตระหนักแกบุคคลากรของ
โรงเรียนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

27 มีการประสานงานกับชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของใหเขามามี
สวนรวมในการบริหารในสถานศึกษา 

   

28 มีการสงเสริมสนับสนุนใหบคุลากรอบรมใหความรูกันและกัน
แลกเปลีย่นเรยีนรูเกี่ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

ดานที่ 3 การติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
29 มีการนิเทศตดิตามการปฏิบัติงานของบคุลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางตอเน่ือง 
   

30 มีการประเมินผลการปฏิบตังิานของบุคลากรอยางตอเน่ือง
 

   

31 มีการติดตามการบํารุงรักษา ซอมแซม เครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณประกอบใหอยูในสภาพที่พรอมตอการใชงาน 

   

32 นําผลการนิเทศติดตามมาใชเปนแนวทางในการบริหารงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

33 มีการวางแผนการนิเทศ และสรางเครื่องมือที่นํามาใชในการนิเทศ
ติดตามผลอยางเหมาะสม 

   

34 มีการตรวจสอบขอมูลและเครือขายเทคโนโลยีใหทันสมัยอยูเสมอ
 

   

35 มีการกํากับตดิตามงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนไปตามแผน
อยางมีประสิทธิภาพ 

   

36 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่
ชัดเจน 

   

 



115 

ขอ ขอรายการ 
ระดับการปฏบิัติ

5 4 3 2 1
ดานที่ 3 การติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
37 มีการนําผลรายงานการนิเทศติดตามมาเผยแพรใหผูทีเ่กี่ยวของและ

ชุมชนทราบอยางทั่วถึง 
   

38 มีการระดมความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อปรับปรุง และพัฒนาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการ
อยางสม่ําเสมอ 

   

39 มีการใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการกาํกับ ติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

40 มีการติดตามและประเมินผลงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปน
ระบบ 

   

41 สนับสนุนใหบคุลากรมีสวนรวมในการการติดตามและประเมินผล
งานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน 

   

42 มีการสํารวจความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียนตอการใช
ประโยชน และการบริหารงานเทคโนโลยสีารสนเทศในโรงเรียน 

   

 
 
 

 
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะแนวทางในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบพระคณุไว ณ โอกาสนี้ สําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 

**************************************** 
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การสนทนากลุมเพื่อการวิจัย 
 

เร่ือง 
การศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรยีนมัธยมศึกษา   
สหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

 
 
คําชี้แจง 

1. ในการวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 2  

2. ลักษณะของคําถามเปนแนวคําถามเกี่ยวกับ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย ใน 3 ประเด็น ไดแก  
ประเด็นที่ 1  การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ประเด็นที่ 2  การดําเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ประเด็นที่ 3  การติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3. กรุณารวมอภิปรายขอมูลตามความเปนจริง การรวมสนทนากลุมครั้งนี้ จะไมสงผลกระทบ
ตอตัวทานและสถานศึกษาของทานแตอยางใด  และผลจากการสนทนากลุมครั้งน้ีจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนากระบวนการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สหวิทยาเขตเสรีไทย และโรงเรียนอ่ืนๆ 

 
 
 
 

นางสาววัชราพร  ริกากรณ 
นิสิตปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ประเด็นที่ 1 การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การเสาะแสวงหา การวิเคราะห 
การกําหนดแนวทางหรือวิธีการปฏิบัติงานลวงหนา การกําหนดนโยบายการจัดระบบสารสนเทศไว
ในแผนปฏิบัติการประจําป การวางแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศอยางชัดเจน การ
กําหนดแผนพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนสอดคลองกับการปฏิบัติงาน การกําหนดนโยบาย
การพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเน่ือง มีการทบทวนและปรับแผนการดําเนินงานตามความ
จําเปนอยางเหมาะสมเพื่อใหงานสําเร็จตามตองการและบรรลุเปาหมายตามที่วางไว   
 

 ทานมีแนวทางการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน อยางไร? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นที่ 2 การดําเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 การดําเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การดําเนินการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรียนซึ่งประกอบดวย  การจัดเก็บ การจัดการ การบริหารบุคลากร 
การบริหารงบประมาณคาใชจาย การบริหารวัสดุ อุปกรณ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก การมี
บุคลากรคอมพิวเตอรอยางเพียงพอ การมีบุคลากรดานคอมพิวเตอรในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
การแตงตั้งบุคคลผูรับผิดชอบและกําหนดหนาที่ชัดเจน การจัดระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเปน
หมวดหมูสะดวกตอการคนหาและนําไปใช การใหคําปรึกษาแกบุคลากรในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 

 ทานมีแนวทางการดําเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน อยางไร? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นที่ 3 การติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 การติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนิเทศ
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลอยางตอเนื่อง การจัดการ การเผยแพร นําผลการนิเทศติดตามมาใช
เปนแนวทางในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถผลิตสารสนเทศไดตรง
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายของการปฏิบัติงานทบทวนและปรับแผนการดําเนินงานตามความ
จําเปนอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว 
 

 ทานมีแนวทางการติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
อยางไร? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ  ชื่อสกุล     นางสาววัชราพร  ริกากรณ 
วันเดือนปเกิด       9 กันยายน 2523 
สถานที่เกิด     252/1 หมูที่ 3 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.นาน 55110 
สถานที่อยูปจจุบัน       252/1 หมูที่ 3 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.นาน 55110 
ตําแหนงหนาที่การงานในปจจุบัน    ครู  โรงเรียนบางกะป 
     สังกัด สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 
สถานที่ทํางานปจจุบัน   โรงเรียนบางกะป  เลขที่ 69 ถนนเสรีไทย 
     แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 
ประวัติการศึกษา 
             พ.ศ. 2537   ประถมศึกษา   
     จากโรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร  จังหวัดนาน  
   พ.ศ. 2542   มัธยมศึกษาตอนปลาย   
     จากโรงเรียนสา  จังหวัดนาน 
             พ.ศ. 2546   วิทยาศาสตรบัณฑิต   
     สาขาจุลชีววิทยา  

จากมหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี  
   พ.ศ. 2551   ศึกษาศาสตรบัณฑิต   

     สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี  

             พ.ศ. 2556   การศึกษามหาบัณฑิต   
     สาขาการบริหารการศึกษา 
     จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  กรุงเทพมหานคร 
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