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 The purposes of this research were to study and to compare management 

information technology for school administrator in opportunity expansion schools under 

Suratthani Primary Educational Service Area Office 2. The populations were 658 teachers. 

The samples were 242 teachers by simple random sampling. The instrument used in this 

research was the questionnaire. The questionnaire was reliability of 0.93. The statistics 

used to analyses data ware mean, standard deviation , and statistical tests use the t - test 

and One - way Analysis of Variance.  

  The research results found that the management information technology for 

school administrator in opportunity expansion schools. in overall and individual aspects 

ware at a high level. Sort by descending order as follows. planning management information 

technology, Execute Information Technology Management, Follow up Information technology 

Management, Improving Information Technology management. The results of the comparison 

of Management information technology for school administrator in Opportunity expansion 

school under Suratthani Primary Educational Service Area Office 2. Classified by position 

and work experience in overall were different Classified by educational background 

overall were not different. There were statistically significant differences at .05.  
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อิสระจนเสร็จสมบูรณ 
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คําปรึกษา และขอเสนอแนะ ในการตรวจสอบเครื่องมือ รวมถึงผูบริหารโรงเรียน และคณะครูสังกัด

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2 ทุกทานที่ใหความรวมมือชวยเหลือในการ

ตอบแบบสอบถามเปนอยางดี 

 สุดทายน้ี ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม พี่นอง ครอบครัว ตลอดจนเพื่อน ๆ ทุกคน

และผูมีสวนเกี่ยวของที่ไมสามารถเอยนามมา ณ โอกาสน้ี คุณคาประโยชนอันเกิดจากการคนควาอิสระ

เลมน้ี ผูวิจัยขอมอบเปนคุณความดีของทานที่มีสวนสนับสนุนใหงานวิจัยน้ีสําเร็จอยางสมบูรณ 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

 ความเจริญในดานตาง ๆ  ที่ปรากฏใหเหน็อยูในปจจบุันเปนผลมาจากการศึกษา คนควา ทดลอง 

ประดิษฐคิดคนสิ่งตาง ๆ โดยอาศัยความรูทางวิทยาศาสตร เมื่อศึกษาคนพบและทดลองใชไดผลแลว 

ก็ออกเผยแพรใชในกิจการดานตาง ๆ สงผลใหการพัฒนาเปลี่ยนแปลงดานคุณภาพ และประสิทธิภาพ

ในกิจการดานตาง ๆ เหลาน้ัน หากมองถึงการจัดการศึกษาในประเทศไทย จะพบวาการจัดการศึกษา

ของไทยยังถูกวิพากษวิจารณวา ไมสามารถสรางโอกาสและคุณภาพการศึกษาใหเทาเทียมในการพัฒนา

ทุนมนุษยใหเปนทุนทางสังคมที่มคุีณคาอยางเพียงพอตอการพัฒนาสังคมไทย ใหเติบโตอยางมีคุณภาพ

และมั่นคง โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรมตางอยูในระดับตํ่าและตกเปน

รองประเทศเพื่อนบานที่เปนคูแขงทางการคา สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแหงชาติ และกองทุน

พัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา เปนเรื่องทีก่ําหนดข้ึนมาต้ังแตกฎหมายป พ.ศ. 2552 ซึ่งจะตองมีการระดม

ทรัพยากรที่เกี่ยวของกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาสนับสนุนทางดานการศึกษา แตในทาง

ปฏิบัติจริงแลว กลไกเหลาน้ียังไมสามารถเกิดข้ึนได ตัวหนวยงานทีท่ํางานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่สําคัญคือ สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติประสบปญหามาโดยตลอด ดังน้ัน 

หากมีการจัดต้ังสถาบันหรอืกองทุนที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศมาก ก็จะสามารถระดมมาเพื่อ

ขับเคลื่อนการศึกษาในสวนเทคโนโลยีได (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552 : 15 - 16) 

 ปจจุบันความรูความเขาใจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการขยายตัวครอบคลุมพื้นที่ตาง ๆ 

ไดอยางกวางขวาง การเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถทําไดคอนขางสะดวกกวาในอดีต สงผลให

การเช่ือมโยงระหวางกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนถึงนักเรียนและประชาชนทั่วไป 

ซึ่งสามารถที่จะเรยีนรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดตลอดเวลา (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2554 : 92) นอกจากน้ี การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ไดใหความสําคัญ

ตอ 9 ประเด็นที่การประเมินระบุวาเปนปญหา คือ 1) การพัฒนาคุณภาพนักเรยีน 2) การผลิตและพัฒนาคร ู

และคณาจารย 3) การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจดัการ และการมีสวนรวม และการเพิ่มโอกาส

ทางการศึกษา 4) การผลิตและพัฒนากําลังคน 5) การเงินเพื่อการศึกษา 6) เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

7) การเรียนรูตลอดชีวิต 8) การศึกษานอกระบบ 9) การศึกษาตามอัธยาศัย (วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร, 

2553 : 81 - 82)  
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 ผลจากการวิเคราะหโครงสรางองคกร วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรการดําเนินงานของ

กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบกับการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบันนําไปสู

การกําหนดกรอบแนวทางการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา 

โดยมีเปาหมายที่จะตอบสนองทุกฝายที่เกี่ยวของ (Stakeholeders) ทั้งในดานบริหารจัดการและดาน

การเรียนการสอน ซึ่งเอื้อตอการเขาถึงสารสนเทศเพื่อการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย 

มีความนาเช่ือถือ สามารถชวยลดเวลาและความซ้ําซอนในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา 

สงเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู และการเรียนการสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน การอาชีวศึกษา อุดมศึกษา 

การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning) ดวยรูปแบบการศึกษาทั้งใน

และนอกระบบ ผานกําหนดวิสัยทัศน คือ การศึกษาแหงอนาคตเปนจริงไดดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร (Enabling Future Education with ICT) หมายถึง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเพิ่ม

สมรรถนะใหมีวัฒนธรรมการใช ICT อยางมีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และรูเทาทัน ดวยกระบวนการ

สรางนวัตกรรมการเรียนรู การบริหารจัดการอยางบูรณาการรวมกับพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT 

ที่มีประสิทธิภาพเพื่อสรางการศึกษาแหงอนาคต และมีพันธกิจที่เหมาะสมตอการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร คือ สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเพิ่มสมรรถนะใหมี

วัฒนธรรมการใช ICT อยางมีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และรูเทาทัน สงเสริมสนับสนุนกระบวนการ

สรางนวัตกรรมการเรียนรู เพื่อพัฒนาศักยภาพดานการแขงขันของไทย สงเสริมสนับสนุนการพัฒนา

โครงสรางพืน้ฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูล

ความรูและทรัพยากรทางการศึกษา สงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการดานการศึกษาที่มีการบูรณา

การอยางมีประสิทธิภาพและการมีธรรมาภิบาล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 36) 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สนับสนุนการคนควาวิจัยในศิลปะวิทยาการ

ตาง ๆ เรงรัดการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ และพัฒนาวิชาชีพคร ูเพื่อใหสอดรับกับ

การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในปจจุบัน นอกจากน้ี ยังมีนโยบายใหสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทุกสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีกาจัดต้ังศูนยรวมสื่อเพื่อการเรียนรู 

เพื่อใหการบริการผูสอนดานการพัฒนาสื่อการเรียนรูทุกประเภท เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 9 วาดวยเรื่อง เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 63 ถึง มาตรา 69 

ที่มุงเนนใหสถาบันการศึกษา นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียน

การสอน ตลอดจนจัดใหมีสื่อและอุปกรณที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเพียงพอ และ

เรงรัดการพัฒนาบุคลากรทางศึกษาใหสามารถใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยรูปแบบตาง ๆ เพื่อใชในการศึกษาได 

(สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ, 2542) 
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 สถานศึกษา เปนหนวยงานทางการศึกษาที่สําคัญที่สุดในการนําเอานโยบายทางการศึกษา

ของทุกระดับไปบริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และพัฒนาตนเองอยางเต็ม

ตามศักยภาพ เพื่อใหเปนคนดี มีปญญา และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข ดังนั้น 

ผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการบริหารจัดการในสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมาย 

โดยเฉพาะในการนําเอาเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน เกิดประโยชนคุมคาสูงสุด การพัฒนาความรู

และเทคนิควิธีการแกผูเกีย่วของโดยตรง ไดแก ดานผูบริหาร ดานครู และดานผูเรียน โดยใชเทคโนโลยี

ทางการศึกษาที่กาวหนามากข้ึน บุคลากรจะตองพัฒนาทั้งดานการผลิตและการใชเทคโนโลยี เพื่อใหมี

ความรูความสามารถ และทักษะเพื่อการใชเทคโนโลยีที่เหมาะ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ประสาน

เครือขาย เพื่อระดมทรัพยากรในการจดัหาเพื่อใหมเีทคโนโลยีเพือ่การศึกษาที่พอเพียงตอการจัดการศึกษา 

และการกํากบั ติดตาม และการประเมินผลการใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ควรคํานึงถึงหลักประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล และประหยัดเปนสําคัญ รูปแบบและตัวอยางกระบวนการทํางานของหนวยงานในการนํา

เทคโนโลยีมาใชในการบรหิารจดัการ ผูบริหารสถานศึกษาจงึเปนบคุคลสาํคัญที่จะช้ีวัดความสําเร็จ และ

ความลมเหลวขององคกรในการปฏิรูประบบการศึกษาไทย และความสําเร็จของโรงเรียนยอมข้ึนอยูกับ

พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา และความพึงพอใจในการทํางานของครูอีกดวย(กระทรวงศึกษาธิการ, 

2546 : 32 - 33)  

 สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2 เปนหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ในจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 8 อําเภอ ไดแก อําเภอคีรีรัฐนิคม อําเภอไชยา อําเภอทาฉาง อําเภอ

ทาชนะ อําเภอบานตาขุน อําเภอพนม อําเภอพุนพิน และอําเภอวิภาวดี โดยจัดการศึกษาต้ังแตระดับ

กอนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

เอกชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีพันธกิจ คือ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่

และสถานศึกษา พัฒนาสมรรถนะครูบุคลากรทางการศึกษาโดยมุงเนนใหผูเรียนทุกคนไดรับการศึกษา

ที่มีคุณภาพ เพื่อความพรอมสูสังคมอาเซียนสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 

มีวิสัยทัศนในการขับเคลื่อนการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยใชเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ 

นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการจัดการศึกษา เตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและ

มีเปาประสงคใหครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูเรียนมีทักษะการใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค 

มีชองทางการติดตอสื่อสาร รับสงหนังสือราชการ การใหบริการขอมูลสารสนเทศผานทางเว็บไซตของ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสถานศึกษาในสังกัดไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาใชในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการงานในสวนตาง ๆ ของสถานศึกษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2, 2559)   
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 จากการสัมภาษณครูผูสอน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา (จันทรเพ็ญ ลีแสน, ทวีศักด์ิ 

ลัภนาเคนทร และณัฐพงศ แสงอําพร, สัมภาษณ. 9 มกราคม พ.ศ. 2559) ศึกษานิเทศนและเจาหนาที่

ฝายนโยบายและแผน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 (สุชาติ ธรรมรักษ 

และนพศร ศรีรักษ, สัมภาษณ. 9 มกราคม พ.ศ. 2559) เกี่ยวกับสภาพปญหาการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สรุปไดวา สภาพปญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มี 4 ดาน คือ 1) ดานการวางแผน 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา การบริหารจดัการยังไมมีความชัดเจน ยังไมมีการกําหนดจุดหมาย

และผูรับผิดชอบที่ชัดเจน การเตรียมการดานเทคโนโลยีสารสนเทศยังขาดความตอเน่ือง เชน ยังไมมี

การระบุไวในแผนกลยุทธ และยังไมมีโครงการหรือแผนงานที่ชัดเจน 2) ดานการดําเนินการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ พบวา ยังขาดการดําเนินการอยางตอเน่ือง การดําเนินการยังไมสามารถ จัดเก็บ บันทึก 

และเผยแพรไดอยางเปนระบบ เน่ืองจากการวางแผนที่ชัดเจน 3) ดานการติดตามตรวจสอบ พบวา โรงเรียน

บางแหงยังขาดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน การดําเนินงานยังขาดการติดตามตรวจสอบทําใหการบํารุงรักษา

ระบบเทคโนโลยีขาดความตอเน่ือง ทําใหการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศเกิดขอผิดพลาด กอใหเกิด

การใชงานไมเต็มตามศักยภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู 4) ดานการปรับปรุงและการดําเนินการ 

พบวา การวางแผนหรือการกําหนดแผน ไมไดมีการนําผลการดําเนินงานในปทีผ่านมามาเปนฐานในการ

วางแผนดําเนินการตอไป อันกอใหเกิดความไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 จากสภาพปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 2 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับประสิทธิภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ใน 4 ดาน 

ประกอบดวย 1) ดานการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ดานการดําเนินงานบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ 3) ดานการติดตามตรวจสอบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 4) ดานการปรับปรุง

การดําเนินการ และผลการวิจัยในครัง้น้ี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

ผูบริหารสถานศึกษา ครู ตลอดจนผูที่เกี่ยวของ สามารถนําผลการวิจัยน้ีไปใชเปนแนวทางในการวางแผน 

พัฒนา ปรับปรุง กําหนดนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาศักยภาพดานตาง ๆ ของโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมาย พันธกิจ และกลยุทธที่กําหนดไว 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

 1. เพื่อศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ตามความคิดเห็น

ของหัวหนางาน ครู และหัวหนากลุมสาระ 8 กลุมสาระ จําแนกตามประสบการณการทาํงาน วุฒิการศึกษา 

และตําแหนง 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

 1. ผลการวิจัยจะทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่ผูบริหาร

โรงเรียนจะนําไปใชในการวางแผนแกไขปรับปรุง ควบคุมกํากับ และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน

ใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

  2. ผลการวิจัยนําไปใชเปนสารสนเทศใหผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ไดนําไปเปนแนวทางการวางแผนพัฒนา การดําเนินการ

บริหาร การกํากับ ติดตาม และปรับปรุงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีขอบเขตดานเน้ือหา กลุมตัวอยางในการวิจัย และตัวแปรในการวิจัย ดังน้ี

 ขอบเขตดานเน้ือหา 

 การศึกษาครั้งน้ี มุงศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ใน 4 ดาน ไดแก 

การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตาม

และประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับปรุงการดําเนินการ 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยน้ี คือ หัวหนางาน ทั้ง 4 ฝาย หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม

สาระการเรียนรูและครูผูสอน ในโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 658 คน  
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 ตัวแปรท่ีศึกษา 

  3.1 ตัวแปรอิสระ คือ ประสบการณการทํางาน วุฒิการศึกษา และตําแหนง 

   3.2 ตัวแปรตาม คือ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน 

    3.2.1 การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    3.2.2 การดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    3.2.3 การติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    3.2.4 การปรับปรุงการดําเนินการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยตองการศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด

ในการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบรหิารสถานศึกษาในอําเภอไชยา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2 ผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิดของ Horn (1991 : 47) 

วัชราพร ริกากรณ (2555); ประภาส แตมทอง (2554); ปราวีณยา สุวรรณโชติ (2549 : 205); วัสนต 

ชุปวา (2549); ชฎาภรณ สงวนแกว (2549); ประสิทธ์ิ ทีฑพุฒิ และครรชิต มาลัยวงศ (2549 : 99 -103); 

ปณณธร วิจารณ (2550) และRamsay (2006) ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในโรงเรยีน มี 4 ดาน คือ ดานการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการดําเนินงานบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการติดตามตรวจสอบการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการปรบัปรงุ

การดําเนินการ ซึ่งผูวิจัยไดสรุปกรอบแนวคิด สําหรับการวิจัยดังภาพที่ 1.1 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

       ตัวแปรอิสระ 

 

1. ประสบการณการทํางาน 

2. วุฒิการศึกษา 

3. ตําแหนง 

                   ตัวแปรตาม 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 

1. การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. การดําเนินงานบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. การติดตามและประเมินผลการบรหิาร 

    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. การปรบัปรุงการดําเนินการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยนิยามศัพทเฉพาะไวดังน้ี 

  1. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

  2. ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารวิชาการ 

รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบรหิารบุคคล รองผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารงบประมาณ และรอง

ผูอํานวยการโรงเรียนกลุมบริหารทั่วไป หรือหัวหนางานที่รับผิดชอบงานทั้ง 4 ฝาย 

   3. หัวหนางาน หมายถึง หัวหนางานแผนงาน หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวหนา

งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หัวหนางานหลักสูตร หัวหนางานวัดและประเมินผล หัวหนางาน

กิจกรรมนักเรียน หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา 

   4. หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หมายถึง หัวหนากลุมสาระการเรียนรูทั้ง 8 กลุมสาระ

สถานศึกษาในอําเภอไชยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปศึกษา การงาน

อาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ 

   5. เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง อุปกรณ เครื่องมือ ฮารดแวร (Hardware) และซอฟตแวร 

(Software) ซึ่งใชในการประมวล จัดเก็บ เขาถึง คนคืน นําเสนอ และเผยแพรสารสนเทศ ในรูปแบบ

ตาง ๆ ดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เพื่อจัดการเกี่ยวกับสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเขาถึง

สารสนเทศ ความถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว ตามความตองการไดทันตอการนําไปใชใหเกิดประโยชน 

   6. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา หมายถึง การวางแผน การดําเนินงาน

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสารนิเทศในข้ันตอนตาง ๆ ต้ังแตการเสาะแสวงหา การวิเคราะห 

การจัดเก็บ การจัดการ และการเผยแพร การบริหารบุคลากร การบริหารงบประมาณคาใชจาย การบริหาร

วัสดุ อปุกรณ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดตาม ประเมินผล และการดําเนินการปรับปรุงอยาง

เหมาะสม เพื่อใหการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวย 

    6.1 การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การกําหนดแนวทาง

หรือวิธีการปฏิบัติงานลวงหนา โดยการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย นโยบายการดําเนินงาน 

มีแผนงาน และโครงการพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศไวในแผนปฏิบัติการประจาํป และ

กําหนดนโยบายพัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเน่ือง เพื่อใหงานสําเร็จตามความตองการและบรรลุ

เปาหมายที่วางไว 
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    6.2 การดําเนินการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ หมายถึง การลงมอืปฏิบัติงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการแตงต้ังบุคลากรรับผิดชอบที่มีความรูความสามารถดําเนินการเกี่ยวของ

กับเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาความรู สรางความตระหนักและแลกเปลี่ยน

เรียนรูกันในโรงเรียน มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา และสนับสนุนระบบงานคอมพิวเตอรใหเหมาะสม

กับบริบทของโรงเรียน จัดเก็บขอมูลสารสนเทศใหเปนหมวดหมูสะดวกตอการคนหาและนําไปใช และ

ดําเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนอยางเปนระบบ  

   6.3 การติดตามและประเมนิผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การตรวจสอบ 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรดานเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง และเปนระบบ 

โดยติดตามการบํารุงรักษา ซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณประกอบใหพรอมใชงาน ตรวจสอบ

ขอมูลและเครือขายเทคโนโลยีใหทันสมัยอยูเสมอ ใชเครื่องมอืในการนิเทศ ติดตามที่เหมาะสม รายงาน

สรุปผลการดําเนินงานที่ชัดเจน และเผยแพรใหผูเกี่ยวของและชุมชนทราบอยางทั่วถึง 

   6.4 การปรับปรุงการดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําผล

การตรวจสอบติดตาม และประเมินผลดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน โดยการรวบรวม บันทึก ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะมาปรับปรุง จัดทํามาตรฐานใหม 

โดยใชขอมูลการประเมินผลมาเปนฐานของการยกระดับคุณภาพ และรายงานการปรับปรุงพัฒนาให

ทุกฝายทราบอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

  7. คร ูหมายถึง ผูที่ไดรับการบรรจุแตงต้ังใหปฏิบัติหนาที่สอนในโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2  

      8. โรงเรียนขยายโอกาส หมายถึง โรงเรียนประถมศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหจัดการศึกษา

ข้ันพื้นฐานในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จํานวนทั้งสิ้น 46 โรงเรียน 

  9. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2 หมายถึง หนวยงาน

การศึกษาข้ันพื้นฐานทีร่ับผดิชอบในการบรหิารจัดการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัด

สุราษฎรธานี ใน 8 อําเภอ ประกอบดวย อําเภอทาฉาง อําเภอพุนพิน อําเภอไชยา อําเภอทาชนะ อําเภอ

คีรีรัฐนิคม อําเภอพนม อําเภอบานตาขุน และอําเภอวิภาวดี 

 



บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ครั้งนี้ 

ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพือ่เปนแนวทางในการศึกษา ดังน้ี 

  1. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 

    2.1 การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    2.2 การดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    2.3 การติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   2.4 การปรับปรุงและการดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3. การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 2 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนขยายโอกาส 

   4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

    4.1 งานวิจัยในประเทศ 

    4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
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หลักการและแนวคิดเก่ียวกับกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 ปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในงานตาง ๆ อยางแพรหลาย โดยมี

ผูอธิบายถึงความหมายคําวา เทคโนโลยีสารสนเทศ ไวดังน้ี 

 ศิรวัฒน เฮงชัยโย และจิตติมา ศีลประชาวงศ (2553 : 18) ไดอธิบายวา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คือ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสือ่สือ่สารที่นํามาใชรวมกัน ทําใหเกิด

วิธีการใหม ๆ ในการจัดเก็บ การสงผล การสื่อสาร และการเขาถึงสารสนเทศ ยังรวมไปถึงการสราง

สารสนเทศ ความตองการสารสนเทศ และการจัดการสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 เกษณี จารุสาร (2553 : 20) ไดสรุปวา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง วิทยาการตาง ๆ ที่ใช

ในการสื่อสารขอมูลขาวสารของฝายหน่ึงสงใหอีกฝายหน่ึง กลาวคือ เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเทคโนโลยี

ที่เกี่ยวของกับการจัดการสารสนเทศทีอ่าศัยเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสือ่สารโทรคมนาคม

เปนหลัก ต้ังแตการรวบรวม การจัดเก็บขอมูล การประมวลผล การพิมพ การสรางรายงาน การสื่อสาร

ขอมูล ฯลฯ เพื่อใหไดสารสนเทศไวใชงานไดอยางทันเหตุการณ กอใหเกิดประสิทธิภาพทั้งในดานการผลิต 

การบริการ และการดําเนินงานตาง ๆ รวมทั้ง เพื่อการศึกษาและการเรียนรู ซึ่งจะสงผลตอความไดเปรียบ

ทางเศรษฐกิจ การคา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต และคุณภาพของประชาชนในสังคม 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2554 : 23) ไดใหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(Information and Communication Technology : ICT) วาหมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบ

คอมพิวเตอร ระบบซอฟตแวร ระบบขอมูลสารสนเทศ ระบบเครือขาย ระบบโทรคมนาคมวิทยุและ

โทรทัศนที่ใชเพื่อการศึกษาขององคกรหลักหนวยงานในสังกัด หรือในกํากับกระทรวงศึกษาธิการ 

 พรชพรรณ ธีรทยากร (2554 : 20) ไดสรุปวา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 

หมายถึง กระบวนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาผสานกับระบบสื่อสาร ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหาร

จัดการฐานขอมูลในทุกระดับ เพื่อใชในการคนหาขอมูล การจัดเก็บและการประมวลผล ซึ่งเปนประโยชน

ตอการดําเนินงานดานตาง ๆ 

 ชัยภักด์ิ นิลดี (2554 : 15) ไดสรุปวา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ การทํางาน

รวมกันระหวางฮารดแวร และซอฟตแวร มีความสามารถพื้นฐานในการบันทึกขอมลูที่เกิดข้ึน แลวนํามา

ประมวลผลจดัทาํเปนรายงานตาง ๆ  สามารถสงขอมูลผานระบบโทรคมนาคมจากจุดบันทึกขอมูลมายัง

เครื่องคอมพิวเตอรไดอยางรวดเร็ว เมื่อรวมทั้งสองเทคโนโลยีเขาดวยกันจึงเกิดประโยชนมาก 

 อรรถสิทธ์ิ เวชพูล (2550 : 12) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีตาง ๆ 

ที่เกี่ยวกับการบันทึก จัดเก็บขอมูล ประมวลผล คนคืน สงและรับหรือเช่ือมโยงขอมูลและสารสนเทศ

สามารถเช่ือมโยงตอกับฐานขอมูลและเครือขายได 
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  สงา แตเช้ือสาย (2556 : 15) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ

การจัดทําสารสนเทศ เริ่มจากการจดัเก็บ ประมวลผล แสดงผล และเผยแพรสารสนเทศ ทั้งการสงผาน

และรับสารสนเทศดวยวิธีการอันรวดเรว็ องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ ไดแก เทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลและระบบการจัดการขอมูล เทคโนโลยีคอมพิวเตอรน้ันจะใช

สําหรับการจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อใหไดสารสนเทศตามที่ตองการอยางถูกตอง รวดเร็วและมี 

ประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการคัดเลือก การจัดหา การวิเคราะห เน้ือหา หรือการคนคืน สารสนเทศ

เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูล จะชวยใหการสื่อสารหรือเผยแพรสารสนเทศ ไปยังผูใชในที่ตาง ๆ เปนไป

อยางสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ครบถวนและทันตอเหตุการณ เชน ขอมูล ซึ่งอาจ อยูในรูปของตัวเลข 

ตัวอักษร ภาพและเสยีง โดยเทคโนโลยีที่ใชในการสื่อสารหรือเผยแพรสารสนเทศ ไดแก เทคโนโลยีที่ใช

ในระบบสื่อสารขอมูล เชน ระบบโทรศัพท โทรเลข วิทยุ โทรทัศน และเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร 

การสรางสารสนเทศใหผูใชน้ันไมสามารถกระทําได หากยังขาดขอมูลที่เปนวัตถุดิบในการสรางสารสนเทศ 

สิ่งที่สําคัญตามมา คือ การนําขอมูลเขา ระบบที่จะจัด ระเบียบขอมูล จัดเก็บขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสม 

เพื่อประโยชนในการคนคืน บํารุงรักษา ปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูล รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยของขอมูล 

ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญ อยางหน่ึงในการพัฒนาระบบสารสนเทศ   

 Turban (2001) ไดอธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศไว 2 ประเด็น คือ ความหมาย

แบบกวางและความหมายแบบแคบ 

  1. ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศแบบกวาง หมายถึง ระบบงานเทคโนโลยีทั้งหมด 

เพื่อใชในการผลิตสารสนเทศ ในความหมายแบบกวางน้ีจะรวมถึง ฮารดแวร (Hardware) ซอฟตเวร 

(Software) ในการประมวล จัดเก็บ เขาถึง คนคืน นําเสนอและเผยแพรสารสนเทศดวยอุปกรณอิเลก็ทรอนิกส 

สําหรับคอมพิวเตอรที่มีสมรรถนะสูงมาก สามารถทํางานนอกเหนือจากการประมวลผล และจัดเกบ็ขอมูล

ธรรมดามาเปนสื่อในการสรางภาพ 3 มิติ การตัดตอภาพยนตร การผสมเสียง และเปนตัวกลางในการนําเสนอ

สารสนเทศรูปลกัษณตาง ๆ  ตัวอยางของฮารดแวร ไดแก อุปกรณ ที่มีชิพคอมพิวเตอรเปนสวนประกอบ 

เชน คอมพิวเตอร กลองถายภาพดิจิตอล โทรศัพทเซลลลูาร และรวมถึงวัตถุ เชน สมารทการด ตัวอยาง

ของซอฟตแวร เชน โปรแกรมประมวลผลคํา โปรแกรมกราฟก โปรแกรมตัดตอภาพเคลื่อนไหว เปนตน 

  2. เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology : CT) คือ อุปกรณและวิธีการ

ในการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการเขาถึง คนหา และรับสงสารสนเทศดวยความรวดเร็ว ตัวอยางเชน 

โมเด็ม การสงสัญญาณผานดาวเทียม การประชุมทางไกล 

 จากความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังกลาวขางตน สรุปไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายถึง การประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม กระบวนการดําเนินงาน

สารสนเทศ การแสวงหาการวิเคราะห การประมวลผล การจัดเก็บ การเรียกใช การแลกเปลี่ยนและ

เผยแพรสารสนเทศดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งอาจจะอยูในรูปของภาพเสียง ตัวอักษรหรือภาพเคลื่อนไหว 
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เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดานความถูกตอง ความแมนยํา และความสะดวกรวดเร็ว ทันตอการนํามาใช

ประโยชน รวมทั้ง การสรางเครือขายที่มีการเช่ือมตอสารสนเทศถึงกันได ขอมูลที่ไดจัดกระทําใหมีการ

เปลี่ยนแปลงแลวโดยผานการประมวลผลดวยวิธีการตาง ๆ  จนมีความสมบูรณและสามารถใชประโยชน

ประกอบการตัดสินใจและการวางแผนตามวัตถุประสงค 

 ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 เทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิง่ทีจ่ําเปนและเปนที่ยอมรบัในยุคปจจุบัน และเปนยุคที่หนวยงาน

ตาง ๆ เห็นความจาํเปนและใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงาน การบริหารงาน และการตัดสนิใจ 

ซึ่งในหลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมและการศึกษา ตองมีขอมูล

สารสนเทศที่ดี โดยมีกระบวนการจัดการผานคอมพิวเตอร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ นับต้ังแตการผลิต 

การจัดเก็บ การประมวลผล การเรียกใชและการสือ่สารสนเทศ รวมทั้งการแลกเปลีย่นและการใชทรัพยากร

สารสนเทศรวมกันใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ ซึ่งความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีนักการศึกษา

ไดใหทัศนะเกี่ยวกับความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศไว ดังน้ี 

 พรชรพรรณ ธีรทยากร (2554 : 20 - 21) ไดสรุปวา นอกจากเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารจะมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิต ทั้งสวนบุคคลและมีความเกี่ยวของกับคนทุกระดับแลว 

ดวยสมรรถนะของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บรวบรวมขอมูล และการบริการแบบแพรกระจาย

ดวยเทคโนโลยีสือ่สารโทรคมนาคมความเรว็สูง ย่ิงทําใหเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความสําคัญ

ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อันเปนผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมาในสังคม ทั้งทางดาน

เศรษฐกิจ การคา รัฐบาล การเมือง การแพทย การศึกษา การสื่อสาร การกีฬา การทองเทีย่ว การพยากรณ

อากาศ การเกษตร โดยเฉพาะอยางย่ิงในการพัฒนาประเทศโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในการขจัดความยากจน ปรับปรุงคุณภาพชีวิต พัฒนาสงเสริมการศึกษา การใหบริการตาง ๆ ของรัฐบาล 

เพื่อผลักดันใหกาวไปสูสงัคมสารสนเทศและสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต อันเปนผลทําใหการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบของสงัคมเกษตรกรรม และสังคมอุตสาหกรรม มาสูสังคมแหงเทคโนโลยี มีการสงเสรมิใหประชาชน

เปนผูรูเทคโนโลยี โดยลดชองวาดานดิจิทัลเพื่อความเสมอภาคในการดํารงชีวิตและพัฒนาการเรียนรู

ตลอดชีวิต อันเอื้อใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูเพื่อการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนามากย่ิงข้ึน 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,  2557)

จะเปนเครือ่งมือสาํคัญที่จะทําใหปจเจกบคุคลสามารถนํามาประยุกตใชในการดํารงชีวิต และการประกอบ

อาชีพ มีอิสระที่จะเลือกและกระทําการใด ๆ โดยปจเจกชนทั่วไปรวมถึงชุมชนและทองถ่ิน สามารถเขาถึง

ขอมูลและขาวสาร และมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ทางโลกออนไลนในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติหนาที่

การงาน รวมไปถึงความสามารถในการที่จะมีบทบาทสําคัญและมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนามากข้ึน 

E - Government ในรูปแบบของ E - Service จะเปนกลไกหลักในการปฏิรูปกระบวนการทํางาน

ของภาครัฐและเอกชน และเปนศูนยกลางของการพัฒนาดาน ICT ใหกับภาครัฐ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
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ในมุมมองที่ดีตอสังคม การที่บคุคลสามารถเขาถึงขอมูลตาง ๆ ได นอกจากจะเปนประโยชนตอตนเองแลว

ยังจะชวยใหการทํางานของรัฐมีความโปรงใสตรวจสอบได ดวยการเปดโอกาสใหประชาชนและธุรกิจ

เขาถึงขอมูลขาวสารและระบบงานผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E - Participation) ได  

 สุรินทร รัตนศิธร (2557 : 34) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการเรียนรู 

สามารถนํามาเปนเครือ่งมือ ในการจัดการศึกษาทั้งในดานพัฒนาองคความรู กระบวนการจัดการศึกษา

และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สรางคนรุนใหมใหเปนคนดี คนเกง มีคุณธรรมจริยธรรม ใชเปนเครื่องมือ

แสวงหาความรูและพัฒนา องคความรู การปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนและผูสอน ซึ่งสวนหน่ึงเปนการสอน

ทางไกลผานระบบเครือขายเทคโนโลยีทั้งในเวลาและนอกเวลา ทําใหระบบการเรียนรูมีความสมบูรณ

มากข้ึน ชวยผูเรียนที่มคีวามแตกตางทางดานฐานะและความพรอมมากข้ึน รวมทั้งมีศักยภาพตางกันได 

ซึ่งจะชวยใหผูเรยีนสามารถเรยีนรูสิง่ใหม ๆ  ไดตลอดเวลา และสามารถปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

รวมทั้ง ใชชีวิตอยางมีความสขุในสังคมโดยมีองคประกอบ ไดแก ความพรอมของผูสอน ผูเรียน สื่อ และ 

ซอฟตแวร เครือขายคอมพิวเตอรและอุปกรณ หลักสูตรและวิธีการหรือขบวนการเรียนการสอน 

 สงา แตเช้ือสาย (2556 : 17) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information 

and Communication Technology : ICT หรือไอซีท)ี  คือ เทคโนโลยีเพื่อจัดการเกี่ยวกับสารสนเทศ

และการสือ่สาร ในกระบวนการจัดหา จัดเก็บ การสราง ประมวลผล รับ - สงขอมูล เผยแพรสารสนเทศ

ในรูปแบบสื่อตาง ๆ  เชน สื่อผสม หรือเสียง ภาพเคลื่อนไหว ขอความหรือตัวอักษรและตัวเลขเพื่อเพิ่ม 

ประสิทธิภาพในการเขาถึงสารสนเทศ ความถูกตองแมนยํา และรวดเร็วตามความตองการไดทันตอการ

นําไปใชประโยชน เทคโนโลยีเหลาน้ีจะหมายถึงคอมพิวเตอรซึ่งประกอบดวยฮารดแวร (Hardware) 

ซอฟตแวร (Software) และสวนขอมูล (Data) และเทคโนโลยีเพื่อใชสําหรับติดตอ แลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสาร โดยใชระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ระบบสื่อสารขอมูล ดาวเทียมหรือ เครื่องมือสื่อสาร

ทั้งมีสายและไรสาย   

 องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ศิรวัฒน เฮงชัยโย และจิตติมา ศีลประชาวงศ (2553 : 20) ไดอธิบายวา องคประกอบของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ จะประกอบดวยเทคโนโลยีที่สําคัญสองเทคโนโลยี คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร 

และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งทั้งสองสวนมีการทํางานที่สัมพันธกันดังน้ี 

  1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ใชสําหรับการจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อใหไดสารสนเทศ

ตามที่ตองการอยางถูกตอง รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการคัดเลือก การจัดหา การวิเคราะห 

เน้ือหา หรือการคนควาสารสนเทศ ซึ่งกระบวนการจัดหาหรือจัดทําระบบสารสนเทศ จะประกอบดวย 

3 สวน คือ การนําเขาขอมูล การประมวลผลขอมูล และการแสดงผลขอมูล ซึ่ง 3 สวนน้ี ตองอาศัย

เทคโนโลยีดานฮารดแวร ซอฟตแวร อุปกรณสําหรับขอมูลเขาและแสดงผลขอมูล 
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  2. เทคโนโลยีโทรคมนาคม ใชสําหรับชวยใหการติดตอสื่อสาร หรือการเผยแพรสารสนเทศ

ไปยังผูใชในแหลงตาง ๆ  ไปไดอยางสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน ทันตอเหตุการณ และในลักษณะ

รูปแบบตาง ๆ  เชน ขอมูล (Data) อาจอยูในรปูตัวเลข ตัวอักษร ขอความ ภาพ และเสียง ซึ่งเทคโนโลยี

ที่ใชในการสือ่สารหรือเผยแพรสารสนเทศ ไดแก เทคโนโลยีทีใ่ชระบบโทรคมนาคม เชน ระบบโทรศัพท 

โทรเลข วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และรวมถึงเทคโนโลยีระบบเครือขายคอมพิวเตอรดวย  

 ณัฐวรินทร โยธาภิรมย (2555 : 31 - 33) ไดอธิบายวา เทคโนโลยีสารสนสนเทศ มีองคประกอบ  

4 ดาน คือ ฮารดแวร ซอฟตแวร บุคลากร และข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

  1. ฮารดแวร หมายถึง ตัวเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง เชน คียบอรด (Keyboard) 

เมาส (Mouse) จอภาพ(Monitor) จอภาพสัมผัส (Touch Screen) ปากกาแสง (Light Pen) เครื่อง

อานรหัสแทง (Barcode Reader) เครื่องพิมพ (Printer) ฮารดดิสก (Hard Disk) รวมทั้งอุปกรณสื่อสาร

สําหรับเช่ือมโยงคอมพิวเตอรเขาเปนเครือขายเชน โมเด็ม (Modem) และสายสัญญาณ 

  2. ซอฟตแวร หมายถึง โปรแกรม หรือชุดคําสั่ง (Instruction) ที่ใชควบคุมการทํางาน

ของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตาง ๆ  เพื่อใหทํางานตามคําสั่งของผูใช โดยทั่วไปโปรแกรม

หรือชุดคําสั่งจะถูกแบงออกเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ ซอฟตแวรระบบ หมายถึง ชุดคําสั่งที่ทําหนาที่

ควบคุมการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวงตาง ๆ และทําหนาที่เปนตัวกลางระหวาง

ผูใชกับเครื่องคอมพิวเตอร  

      3. บุคลากรเปนองคประกอบทีส่ําคัญทีสุ่ดของระบบสารสนเทศในทีน้ี่ หมายถึง บุคลากร

ที่เปนผูใชระบบสารสนเทศ บุคลากรที่เปนผูพัฒนาระบบสารสนเทศจะตองมีความรูความสามารถในการ

พัฒนาระบบสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพใหสามารถทํางานไดตามความตองการของผูใช สามารถใชงาย

และสะดวก สวนผูใชตองมีความรู ความเขาใจและมีความสามารถในการใชงานระบบสารสนเทศและ

การสื่อสารตาง ๆ ไดอยางถูกตองจึงจะเกิดสารสนเทศที่เปนประโยชน 

      4. ข้ันตอนการปฏิบติังาน คือ การปฏิบัติงานที่เปนลําดับข้ันตอนอยางชัดเจนเพื่อใหผูใช

สามารถเขาใจไดงาย และดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในสถานการณ ปกติ และสถานการณ

ฉุกเฉิน เชน ข้ันตอนการบันทึกขอมูล ข้ันตอนการทําสําเนาขอมูล ข้ันตอนการปฏิบัติ เมื่อขอมูลไดรับ

ความเสียหายหรอืเมื่อเครื่องคอมพวิเตอร และอุปกรณตาง ๆ  เกิดการชํารุดเสียหาย ข้ันตอนตาง ๆ เหลาน้ี

ควรไดรับการรวบรวม และจัดทําใหเปนรูปเลมของคูมือการใชงาน  

 ฮารดแวร 

 ณวัฒน จันทเขต (2552 : 7) ไดสรุปวา ฮารดแวร หมายถึง การพัฒนาตัวเครื่องคอมพิวเตอร

อันประกอบไปดวยอุปกรณตาง ๆ  เชน หนวยประมวลผล เครื่องพิมพ จอภาพ แปนพิมพ หรือกลาวอีก

นัยหน่ึงก็คือ อุปกรณเทคโนโลยีตาง ๆ  ที่เราสัมผัสและใชเปนเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
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รวมไปถึงการจัดหาอุปกรณฮารดแวรตาง ๆ เพื่อใชในดานการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการ

และการจัดหองสมุดอิเล็กทรอนิกส ตลอดจนการบํารุงรักษาคอมพิวเตอรและอุปกรณ 

 ชัยภักด์ิ นิลดี (2554 : 19) ไดสรุปวา ฮารดแวร หมายถึง อปุกรณที่สามารถจบัตองไดดวยสมัผสั

ทั้งหาของมนุษย ที่สามารถรับโปรแกรมและขอมูล แลวนํามาประมวลผล สามารถบันทึกไวในหนวยความจํา

และแสดงผลไดในรปูแบบตาง ๆ  ดังน้ัน คําวา ฮารดแวร ที่ใชในสวนของเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง 

อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณทางดานโทรคมนาคม เชน โทรศัพท 

เปนตน    

 จันทรจิรา แมดคํา (2555 : 19) ไดสรุปวา ฮารดแวร หมายถึง อุปกรณตาง ๆ ที่ใชในเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อใชในการับขอมูล ประมวลผลขอมูล และแสดงผลและเก็บขอมูลตามวัตถุประสงคของผูใช 

 ณัฐวรินทร โยธาภิรมย (2556 : 11) ไดสรุปวา แนวทางในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร

เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ในดานฮารดแวร ไดแก การจัดใหมีเครื่องคอมพิวเตอร 

อุปกรณพื้นฐานและอุปกรณตอพวง ตลอดจนอุปกรณเครือขายในการใชอินเตอรเน็ตอยางเพียงพอ 

หรือมีการเพิ่มสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร เชน ความเร็ว หนวยความจํา ใหสามารถตอบสนอง   

 สรุปไดวา ฮารดแวร หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตาง ๆ ประกอบดวย

อุปกรณรับขอมูล อุปกรณประมวลผลขอมูล และอุปกรณแสดงผลขอมูล ตลอดจนอุปกรณดานการสื่อสาร

โทรคมนาคมที่นํามาประกอบกัน เพื่อใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพ  

 ซอฟตแวร 

 ณวัฒน จันทเขต (2552 : 7) ไดสรุปวา ซอฟตแวร หมายถึง ชุดคําสั่งหรือโปรแกรมตาง ๆ ที่ใช

ควบคุมใหฮารดแวรทํางานไดตามที่ตองการ การพัฒนาเน้ือหาการจัดการเรียนการสอนดานคอมพิวเตอร

และอินเตอรเน็ตเบือ้งตนแกนักเรียน การจัดหาซอฟตแวรที่ถูกกฎหมาย การสงเสรมิสนับสนุนใหครผูลติ

ซอฟตแวร พัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบมลัติมีเดีย และสื่อการเรยีนการสอนบนเครือขาย การปรับปรุง

เว็บไซต การจัดต้ังศูนยรวมสือ่ การพฒันาระบบการเกบ็ฐานขอมลูที่เปนมาตรฐาน การประกวดสื่อและ

ซอฟตแวรเพื่อการศึกษา  

     ชัยภักด์ิ นิลดี (2554 : 19) ไดสรุปวา ซอฟตแวร หมายถึง ชุดคําสั่งหรือโปรแกรมที่เขียนออกมา

ในรูปคําสั่งภาษาคอมพวิเตอรที่ทาํหนาทีค่วบคุม หรือสั่งการใหฮารดแวรที่เกี่ยวของในระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศทํางานตามความตองการของมนุษย 

     จันทรจิรา แมดคํา (2555 : 22) ไดสรุปวา ซอฟตแวร หรือ โปรแกรม หมายถึง ชุดคําสั่งที่เช่ือมตอ

ระหวางผูใชและฮารดแวรเพื่อใหทํางานตามวัตถุประสงคที่ตองการ 

  



16 
 

 สรุปไดวา ซอฟตแวร หมายถึง โปรแกรมระบบ และโปรแกรมประยุกต ที่ใชสําหรับการบริหาร

จัดการขอมูล โปรแกรมสรางและจดัการเว็บไซต และโปรแกรมทีใ่ชเพื่อการจดัการเรยีนการสอน โปรแกรม

ที่จัดซื้อ หรือโปรแกรมที่ดาวนโหลดมาใชฟรี หรือโปรแกรมที่บุคลากรพัฒนาข้ึนใชเอง เปนโปรแกรม

ที่ถูกตองตามกฎหมาย มีความทันสมัย ตรงกับความตองการของผูใช  

 บุคลากร 

 ณวัฒน จันทเขต (2552 : 8) ไดสรุปวา บุคลากร หมายถึง บุคลากรตําแหนงตาง ๆ ที่จําเปน

สําหรับการปฏิบัติงานกับเครื่องคอมพิวเตอรและขอมูล หรือผูที่มีหนาที่ดูแลรักษา พัฒนาระบบงาน

คอมพิวเตอร การใหความรู อบรมครู สรางทักษะทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับตนและสูง รวมถึง

การสงเสริมสนับสนุนใหครูใชอินเตอรเน็ต เพื่อการเรียนการสอนและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในการเรียน

การสอนบนเครือขาย ครูและบุคลากรมีการพัฒนาเว็บไซตเพื่อเผยแพรผลงาน 

     ชัยภักด์ิ นิลดี (2554 : 19) ไดสรุปวา บุคลากร สามารถแบงไดเปน 3 กลุมใหญ ๆ คือ กลุม

ผูบริหาร ทําหนาที่ในการวางแผนหรือประสานงานกับฝายตาง ๆ ในการนําคอมพิวเตอรเขาไปใชงาน 

กลุมที่ 2 คือ กลุมเจาหนาที่ระบบคอมพิวเตอร ทําหนาที่ดูแลระบบคอมพิวเตอรใหสามารถใชงานได

ตามตองการ พรอมทั้งใหคําปรึกษาชวยเหลือฝายอื่น ๆ  ในการใชงานคอมพิวเตอร ซึ่งอาจหมายถึง ทําหนาที่

เปนนักเขียนโปรแกรมดวย และกลุมสุดทายคือ กลุมผูปฏิบัติการ ทําหนาที่ในการควบคุมเครื่อง เตรียม

ขอมูลและปอนขอมูลเขาสูระบบ 

     จันทรจิรา แมดคํา (2555 : 23) ไดสรุปวา บุคลากรคอมพิวเตอร ไดแก ผูที่ใช หรือผูรับผิดชอบ

คอมพิวเตอรในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของงานที่กําหนดไว 

     ณัฐวรินทร โยธาภิรมย (2556 : 43) ไดสรุปวา การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร เพื่อเตรียม

ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ในดานบุคลากร ไดแก การสงเสริมการพัฒนาความรู และทักษะ

ทางดานคอมพิวเตอร จัดหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถทําหนาที่เฉพาะในการใหคําปรึกษา และ

แกปญหาระบบคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน 

   สรุปไดวา บุคลากร หมายถึง ผูที่ทําหนาที่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกร 

สามารถแบงไดเปน 3 กลุม ประกอบดวย บุคลากรกลุมที่หน่ึง คือ ผูบริหาร ซึ่งจะตองมีหนาที่ในการกําหนด

นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สั่งการ กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานขององคกรให

เปนไปดวยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ บุคลากรกลุมที่สอง คือ ผูดูแลระบบ ซึ่งจะมีหนาที่ในการดูแล

สภาพการใชทั้งฮารดแวรและซอฟตแวรของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร อํานวยความสะดวก

ใหแกบุคลากรกลุมอื่น ๆ ในองคกรใหไดรับความสะดวกในการใชงาน และบุคลากรกลุมสุดทาย คือ 

ผูปฏิบัติการ คือ ผูที่ใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององคกร เชน ครูผูสอน เจาหนาที่

ธุรการ นักเรียน เปนตน 
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 ขอมูล 

 ณวัฒน จันทเขต (2552 : 8) ไดสรุปวา ขอมูล หมายถึง การเช่ือมโยงขอมูลและเครือขาย

ดานการศึกษาของสถานศึกษาภายในโรงเรียนไปยังศูนยกลางระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงการพัฒนา

เครือขายในโรงเรียนอื่น ๆ  ไดแก การติดต้ังและการพฒันาอินเตอรเน็ตสําหรับการบริหารและการเรียน

การสอน การติดต้ังพัฒนาระบบเครอืขายทองถ่ิน เครอืขายสารสนเทศเพื่อโรงเรียนไทย การสรางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส การจัดทําเว็บไซต การใชระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และการจัดหาระบบ

อินเตอรเน็ตไรสาย 

 ณัฐวรินทร โยธาภิรมย (2556 : 11) ไดสรุปวา ขอมูล ไดแก การสงเสริมการจัดเก็บขอมูล

ดานตาง ๆ อยางเปนระบบ มีการเผยแพรขอมูลออกสูสาธารณะ มีการจัดระบบการจัดการเครือขาย

เพื่อรองรับพระราชบัญญัติวา ดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ใหเปนไปตาม

แนวทางการจัดการเรียนรูสูสากล 

 สรุปไดวา ขอมูล หมายถึง ขอเท็จจรงิและสารสนเทศขององคกรทีไ่ดมีการจดัเก็บไวอยางเปน

ระบบ มีฐานขอมูลดานตาง ๆ  ที่บุคลากรทุกกลุมสามารถนําออกมาใชงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว สามารถ

เผยแพรขอมูลสูสาธารณะชนผานทางระบบการสื่อสารขอมูลไดเปนปจจุบัน ทันเหตุการณ 

 เมื่อไดศึกษาความหมายของฮารดแวร ซอฟตแวร บุคลากร และขอมูล ซึ่งเปนองคประกอบ

ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแลว สามารถสรุปไดวา องคประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกอบดวย 4 สวน สวนแรก คือ สวนที่เปนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร อุปกรณ และเทคโนโลยีการสื่อสาร 

สวนที่สอง คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร สวนที่สาม คือ บุคลากร ซึ่งมีความสําคัญ เพราะบุคลากรจะเปน

ผูควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอร และสวนที่สี ่คือ ขอมูล ซึ่งบุคลากรจะนําขอมูลเขาสูระบบคอมพวิเตอร 

และนําขอมูล สารสนเทศจากระบบคอมพิวเตอรออกมาใชงาน ซึ่งทั้งสี่สวนจะทํางานเกี่ยวของสัมพันธ

กันอยางเปนระบบ หรือสามารถสรุปไดอีกนัยหน่ึงวา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถ

ทํางานไดสมบูรณจะตองอาศัยฮารดแวร และซอฟตแวร ซึ่งจะทําหนาที่ในการประมวลผลขอมูลในรูปแบบ

ตาง ๆ โดยมีผูใชงานหรือบุคลากรที่มีความรูความสามารถทําหนาที่ในการสั่งการใหคอมพิวเตอร ทํางาน

ตามที่ตองการ ทั้งน้ีจะตองอาศัยเทคโนโลยีเครือขายการสื่อสารขอมูลหรือระบบโทรคมนาคมในการ

ติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูลการใชขอมูลและสารสนเทศ ระหวางหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ โดย

มีการจัดการขอมูลและสารสนเทศอยางเปนระบบ โดยองคกรจะตองมีการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศใหมีความพรอมตอการใชงานอยูเสมอ เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพและมีการใชทรัพยากร

ใหเกิดความคุมคาสูงสุด หากขาดสวนหน่ึงสวนใดไปหรือสวนหน่ึงสวนใดไมพรอมยอมสงผลกระทบตอ

การทํางาน การประมวล การติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพได 
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 สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (2556) ไดนําเสนอรูปแบบ ICT 5 ดาว เพื่อเปนแนวทาง

ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้ี 

  ดาวดวงที่ 1 การบริหารและการกําหนดนโยบาย ผูบริหารจําเปนตองจัดต้ังคณะทํางาน

เฉพาะเพื่อความคลองตัวและประสทิธิภาพในการดําเนินงาน อีกทั้งตองมีการกําหนดนโยบายในการพัฒนา

ระบบสารสนเทศใหชัดเจน เพื่อเปนเข็มทิศใหแกผูรับผิดชอบ 

      ดาวดวงที่ 2 โครงสรางพื้นฐานทาง ICT ตองมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานดาน ICT ที่เพียงพอ แตอยูบนพื้นฐานของการวิเคราะหความจําเปน ทันสมัย และคุมคา

ตอการลงทุน 

      ดาวดวงที่ 3 ระบบการจัดการสารสนเทศ ตองมีการจัดหาหรือพัฒนา ระบบการจัดการ

สารสนเทศที่เหมาะสม และสอดคลองกับลักษณะงานและนโยบายของสถานศึกษา ภายในกรอบแนวคิด

ที่วา ดูดี ทันสมัย และงายตอการใชงาน 

      ดาวดวงที่ 4 การพัฒนาสมรรถนะครู ครูผูสอนตองไดรับการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษา ประกอบดวย ทักษะพื้นฐานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การออกแบบ พัฒนา 

และวิจัยสือ่ นวัตกรรมการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสืบคนแหลงเรยีนรูในอินเตอรเน็ต 

และทักษะการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน อีกทั้ง การดําเนินงานตอง

อยูบนพื้นฐานของความตองการของครู การพัฒนาเครือขายการเรียนรูของครู และการสนับสนุนที่เหมาะสม

กับเวลาและสถานที่ที่ครูตองการ 

      ดาวดวงที่ 5 สภาพแวดลอมการเรยีนรูสาํหรับผูเรียน สถานศึกษาตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่มีอยูในการจดัสภาพแวดลอมทางการเรียนรูใหกับผูเรยีน ใหผูเรียนมีความสะดวกในการเขาถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศ สรางระบบบริการทีเ่อือ้แกผูเรยีนทั้งเวลาและสถานที่ สงเสริมและเปดโอกาสใหผูเรียนไดใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการเขาถึงองคความรู สรางกระบวนการเรียนการสอนโดยใหผูเรียน

ไดเรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ดังน้ัน หากองคกรใดที่มีศักยภาพในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เชน การพัฒนาระบบสารสนเทศ สําหรับเผยแพรความรูการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร การพัฒนาการบริหารจดัการและยกระดับขอมูลดานสารสนเทศ

ใหเปนมาตรฐานที่สามารถนําระบบสารสนเทศมาใชประโยชนในการวางแผนบรหิารจัดการ และดําเนินการ

ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนภารกิจ

หลักขององคกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินการการประสานงานกันทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และ

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหมีความพรอมใชงาน รองรับ

ระบบงานสารสนเทศที่สนับสนุนภารกิจหลัก และการบรหิารจัดการขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ

และเสถียรภาพยอมไดเปรียบในการแขงขัน 
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 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบับท่ี 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 - 

2561 

 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 -

2561 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2557) เปนแผนแมบท ICT ฉบับที่ 3 มีเปาหมาย

ในการเตรียมความพรอมของประเทศไทยสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อยางย่ังยืนทั่วถึง 

และเทาเทียม ดวยความมั่นคงปลอดภัย โดยใหความสําคัญในการนํา ICT มาใชในการพัฒนาประเทศ

ดวยยุทธศาสตรหลัก 4 ดาน ไดแก ดานทุนมนุษย ดานโครงสรางพื้นฐาน ICT ดานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส 

และดานธุรกิจอุตสาหกรรม โดยยุทธศาสตร กลยุทธ และมาตรการ ไดกําหนดทิศทางในการพัฒนา

ดาน ICT ของประเทศที่สอดคลองกับแผน นโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการสําคัญของประเทศ 

ในบริบทหลักดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และปจจัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ในการกําหนดทิศทาง เพื่อใหมีความเปนเอกภาพ และความตอเน่ืองในการพัฒนาแผนแมบท ICT ฉบับที่ 3 

จึงไดกําหนดใหยึดยุทธศาสตร กลยุทธ และมาตรการของกรอบนโยบาย ICT 2020 เปนแนวทางหลัก 

เน่ืองจากเปนกรอบนโยบายหลักดาน ICT ของประเทศที่มีความคลอบคลุมครบถวนในบริบทสาํคัญ

ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดาน ICT ของประเทศ รวมทั้งการกําหนดใหดําเนินการพัฒนาอยางตอเน่ือง

จากแผนแมบท ICT ฉบับที่ 2 โดยเฉพาะในประเด็นของการพัฒนาเพื่อยกระดับสูธรรมาภิบาลใหกับ

ทรัพยากรดาน ICT (ICT Governance) ประเด็นยุทธศาสตรของแผนแมบท ฉบับที่ 3 จึงเนนทิศทาง

และปจจัยที่เพิ่มข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน และในกรอบระยะเวลาจนถึงป พ.ศ. 2563 ในการ

การจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ประกอบดวย กระบวนการเชิง

ตรรกะในการจัดทําและกระบวนการดําเนินงาน คือ 1) ยึดขอบเขตของกรอบนโยบาย ICT 2020 และ

เพิ่มเติมปจจัยใหมที่เกี่ยวของ 2) ตอยอดจากแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) 

ของประเทศไทย พ.ศ. 2542 - 2556 3) เปนแผนที่เขาใจงายและนําไปปฏิบัติได 4) ยกระดับสูการบูรณาการ

สมบูรณแบบ 5) ยกระดับสูสังคม ชุมชน ทองถ่ินเขมแข็ง ปลอดภัย เศรษฐกิจเติบโตย่ังยืน 6) ยกระดับ

สูความพรอมเขาสูประชาคม ASEAN 7) ยกระดับการพัฒนา ICT ในภาพรวมของประเทศตามดัชนี

วัดสําคัญในเวทีโลก  

 แผนแมบทฉบบัน้ีมีเน้ือหาสาระที่ประกอบดวย ขอวิเคราะห พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย 

ยุทธศาสตร แผนงาน หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีโครงสรางของแผนแมบท ดังน้ี 

  - ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในบริบทโลก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคมแหงชาติฉบับที่ 11 แผนการบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. 2554 - 2558 ยุทธศาสตรประเทศไทย กรอบนโยบาย ICT2020 ASEAN ICT Master Plan 2015 

(AIM 2015) และ Action Plan/Initiatives 

      - วิสัยทัศน และยุทธศาสตรการพัฒนาแผนแมบท ICT (ฉบับที่ 3) 
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      - การปรับระบบคิดใหทันตอพัฒนาการดาน ICT เพื่อกาวสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Paradigm 

Shift) องคประกอบตามแนวสถาปตยกรรมระบบ ICT แผนที่นําทาง (Roadmap) ในการขับเคลื่อน

แผนแมบท ICT (ฉบับที่ 3) การบริหารแผนแมบท ICT (ฉบับที่ 3) การติดตามและการประเมินผล

องคประกอบของ PMO 

      - แผนที่นําทางในการขับเคลื่อน Smart Thailand 

 ทิศทางการพัฒนาประเทศไทย และบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในบริบทโลก 

 ทิศทางในการพัฒนาประเทศ ในกรอบแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) 

ของประเทศไทย พ.ศ.2557 - 2561 ไดรวบรวมข้ึน โดยการศึกษาและวิเคราะหบริบทดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ที่กําหนดไวในประเด็นยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 - 2559) แผนบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555 - 2558 และยุทธศาสตรประเทศไทย 

โดยยึดกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 

หรือกรอบนโยบาย ICT 2020 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน (ASEAN 

ICT Master Plan 2015 : AIM 2015) และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบับที่ ๒) 

ของประเทศไทย พ.ศ. 2552 - 2556 เปนแนวทางหลัก เพื่อความเปนเอกภาพและความตอเนื่อง

ในการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของประเทศ โดยกรอบแนวทางดังกลาวในภาพรวม

ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย อาทิเชน การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต

อยางย่ังยืน การสนับสนุนการรับรูขาวสารของประชาชน การสงเสริมประชาชนใหมีความรูและทักษะ

ในการใชสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ มั่นคงปลอดภัยและรูเทาทัน รวมถึงพัฒนา

บุคลากรดาน ICT ใหมีความรูความสามารถและความเช่ียวชาญในระดับมาตรฐานสากล นอกจากน้ี 

ยังใหความสําคัญกับการนํา ICT เขาไปชวยสนับสนุนการพัฒนาในภาคสวนตาง ๆ ซึ่งไดแก การสราง

ความเขมแข็งภาคการเกษตร การผลิต และอุตสาหกรรม ในแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค รวมไปถึง

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหมีความทันสมัยและเพียงพอ โดยภาครัฐมีมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย

ดานสารสนเทศ และการคุมครองขอมูลสวนบคุคลทีเ่อือ้ตอความเช่ือมัน่ อีกทั้งการสงเสริมการรวมกลุม

ความรวมมือทั้งระหวางภาครัฐและเอกชน ซึ่งรวมถึงองคกรภายในประเทศและองคกรระหวางประเทศ 

เพื่อเสริมศักยภาพการดําเนินการตาง ๆ การสรางนวัตกรรม ทั้งในการผลิตสินคาและการบริการ การวิจัย

และพัฒนา เพื่อใหประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไปเพื่อประโยชนสุข

ที่ย่ังยืนของสังคมไทย 

 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร จะเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหปจเจกบุคคลสามารถ

นํามาประยุกตใชในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ มีอิสระที่จะเลือกและกระทําการใด ๆ โดย

ปจเจกชนทั่วไป รวมถึงชุมชนและทองถ่ินสามารถเขาถึงขอมูลและขาวสารและมีสวนรวมในกิจกรรม
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ตาง ๆ ทางโลกออนไลนในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติหนาที่การงาน รวมไปถึงความสามารถในการที่จะมี

บทบาทสําคัญและมสีวนรวมในกระบวนการพัฒนามากข้ึน E - Government ในรูปแบบของ E - Service 

จะเปนกลไกหลกัในการปฏิรูปกระบวนการทาํงานของภาครฐัและเอกชน และเปนศูนยกลางของการพัฒนา

ดาน ICT ใหกับภาครัฐ ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ในมุมมองที่ดีตอสังคม การที่บุคคลสามารถเขาถึง

ขอมูลตาง ๆ ได นอกจากจะเปนประโยชนตอตนเองแลว ยังจะชวยใหการทํางานของรฐัมีความโปรงใส

ตรวจสอบได ดวยการเปดโอกาสใหประชาชนและธุรกิจเขาถึงขอมูลขาวสารและระบบงานผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส (E - Participation) ได ในทางกลบักันอาจจะสงผลกระทบตอสังคมก็คือ ความสามารถ

ในการควบคุม และการดําเนินการตาง ๆ ของภาครัฐจะทําไดยากข้ึนประชาชนสามารถที่จะใช ICT 

ในการสื่อสารถึงกันและใชเปนเครื่องมือกระทําการละเมิดตอผูอื่น หรือกอใหเกิดเหตุการณที่มีผลกระทบ

ตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของสงัคมได รัฐและภาคสวนที่เกี่ยวของจึงตองตระหนักถึงมิติ

ตาง ๆ ในดานธรรมาภิบาลที่ดี การปกปองคุมครองผูบริสุทธ์ิ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร 

เพื่อวางนโยบาย มาตรการ ระเบียบ กฎเกณฑ และกฎหมายที่เหมาะสม เพื่อความสงบสุขของสังคม

ยุคดิจิทัลที่ทุกประเทศตางก็ต้ังเปาหมายไว 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เปนผลลพัธมาจากกระบวนการ

เชิงตรรกะในการจัดทําแผนแมบทฯ โดยในรายละเอียดของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ ประกอบดวย วิสัยทัศน เปาหมาย และตัวช้ีวัดในภาพรวมของแผนฯ

ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายของยุทธศาสตร กลยุทธ มาตรการ แผนงานหลัก และโครงการเรงดวน 

และตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร ซึ่งเปนองคประกอบหลักของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 

(ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย ระยะป พ.ศ. 2557 - 2561 

 วิสัยทัศนของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย 

พ.ศ. 2557 - 2561 คือ “พัฒนาสังคมอุดมปญญาดวย ICT เพื่อกาวสูสังคมดิจิทัลอยางย่ังยืน โดยทั่วถึง 

เทาเทียม และมั่นคงปลอดภัย ในทุกชุมชนและทองถ่ิน” (Shape - up Smart Thailand toward Digital 

Society) หมายถึง “ภาครัฐและภาคเอกชนบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาบริการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารอยางฉลาด (Smart) เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการ

ไดอยางเทาเทียมกัน เพื่อการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพอยางพอเพียง สงเสริมใหธุรกิจสดใส 

(Vibrant) เติบโตอยางย่ังยืนดวยโครงสรางพื้นฐานสารสนเทศที่คุมคา (Optimal) ยกระดับมาตรฐาน

การพัฒนาทักษะทางสายอาชีพ ICT ใหทัดเทียมระดับความรวมมือภูมิภาค สรางโอกาสใหเยาวชน 

คนรุนใหม รวมไปถึงชุมชนและทองถ่ินมีสวนรวม (Participatory) พรอมเขาสูประชาคมเพื่อความมั่งค่ัง

และมั่นคงของภูมิภาค มุงสูสังคมดิจิทัล (Digital Society) ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” 
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 ยุทธศาสตรการพัฒนาแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย 

พ.ศ.2557 - 2561 ไดยึดกรอบนโยบาย แผน ยุทธศาสตร และนโยบายหลักของประเทศที่เกี่ยวของ

ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะการพิจารณาปจจัยแวดลอมทีม่ีผลตอการพฒันา

ดาน ICT ของประเทศ ที่ไดทําการวิเคราะหไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

กรอบนโยบาย ICT 2020 และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย 

(ราง) แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 - 2561 

บวกกับการวิเคราะหสถานการณที่เปลีย่นแปลงไปในปจจุบัน และแนวโนมในอนาคตภายใตบริบทการ

มุงสูสังคมอุดมปญญา (Smart Thailand) ที่มุงพัฒนาประเทศไทยอยางฉลาด ซึ่งสามารถสรุปประเด็น

ยุทธศาสตรการพัฒนา ICT ของประเทศไทยในระยะ พ.ศ. 2557 - 2561 ไดเปน 4 ดาน ประกอบดวย 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทุนมนุษยใหเปนกําลงัสาํคัญในการพัฒนา ICT ของประเทศ 

และมีความพรอมในการมีสวนรวมในการพัฒนา (Participatory People)  

     เปาหมาย 

       - ประชาชนทุกกลุมในทุกภาคสวนรูเทาทัน ICT เพื่อการศึกษาเรียนรู การดํารงชีวิต 

และการประกอบอาชีพ สามารถใชเครือ่งมือ ICT ผานชองทาง ICT ที่หลากหลายในการเขาถึงอินเทอรเน็ต

เพื่อใชประโยชนในเชิงสรางสรรค ตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัย และพรอมมีสวนรวมในการพัฒนา

ระบบการใหบริการและการบริหารราชการแผนดิน 

       - เด็กและเยาวชนในวัยเรียนสามารถเขาถึงเน้ือหาสาระเชิงสรางสรรคดวย ICT เพื่อให

เกิดการเรียนรูและมีทักษะที่เพียงพอตอการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 

       - บุคลากรสายอาชีพ ICT มีขีดความสามารถเทียบเทามาตรฐานสากล และมีปริมาณ

ที่เพียงพอกับความตองการ 

       - ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ และผูพิการสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการของรัฐ

ทางชองทางอิเล็กทรอนิกสอยางเสมอภาค 

      ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่คุมคาและพอเพียง (Optimal Infrastructure) 

      เปาหมาย 

      - โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความเปนเอกภาพ 

มีความคุมคาและมีความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมกับเสรีภาพและความเปนสวนตัว 

       - โครงขายสื่อสารความเร็วสูงมีความครอบคลุมถึงระดับชุมชนและทองถ่ินโดยทั่วถึง

ทั่วประเทศ เพื่อสรางโอกาสทางดิจทิัลใหกับทกุภาคสวน และลดความเหลือ่มล้าํทางดิจทิัลในเขตชนบท

และพื้นที่หางไกล 

       - โครงขายสื่อสารระหวางประเทศมีความพรอมในการเปนศูนยกลางการเช่ือมตอ

กับประเทศในอาเซียนและสากล 
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       - โครงขายอินเทอรเน็ตไรสายสาธารณะ (Public Wi - Fi) มีความพรอมในการใหบริการ

ในเขตพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ประกอบธุรกิจอยางเหมาะสม พอเพียง และครอบคลุมทั่วประเทศ 

       - มีการดําเนินการปรับปรุง และแกไขกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมทั้ง

การกําหนดนโยบาย เพื่อใหการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ทันตอการเปลี่ยนแปลงของปจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวของ และเปดโอกาสใหเอกชนและวิสาหกิจชุมชน

มีสวนรวมในการพัฒนา 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบบรกิารของภาครฐัอยางฉลาด (Smart Government) 

      เปาหมาย 

       - บริการอิเล็กทรอนิกสของภาครัฐ ไดรับการยกระดับเชิงบูรณาการในการใหบริการ

ตามความตองการของชุมชนและทองถ่ินดวยความมั่นคงปลอดภัย เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม 

ในการพัฒนาในแนวทางนวัตกรรมบริการ และขยายขอบเขตการใหบริการสูระดับภูมิภาค 

       - หนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลใหแกประชาชนและเอกชนในวงกวาง ภายใตขอบเขต

ของกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการดํารงชีวิตและการประกอบ

อาชีพโดยสุจริต และการใชประโยชนจาก ICT และบริการตาง ๆ ของรัฐ 

       - มีการปรับปรุงและแกไขกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของ และเช่ือมโยงขอมูล

ภายใตกรอบแนวทางการเช่ือมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ เพื่อการบูรณาการขอมูลและบริการ 

ระหวางหนวยงาน โดยใหบริการอิเล็กทรอนิกสเปนไปตามหลักเกณฑในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

ที่กําหนดไวตามกฎหมาย พรอมดวยการยกระดับวุฒิภาวะในการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกสอยาง

เปนระบบ 

   - ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภาครัฐ มีการบริหารจัดการดวย

เทคโนโลยีและวิธีการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการบูรณาการ เปนเครื่องมือในการตัดสินใจ

และเผชิญภัยพบิัติ มีความตอเน่ืองในการใชงาน และสามารถพฒันาตอยอดในอนาคต ภายใตภาวะผูนํา

ของผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ที่มีวิสัยทัศน และทักษะในการบริหารจัดการดาน ICT 

ในแนวทางที่กาวหนาและย่ังยืน 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ICT ใหเติบโตสดใส (Vibrant 

Business) 

      เปาหมาย 

       - การผลิตและบรกิารดาน ICT มีการยกระดับไปสูมาตรฐานสากล มุงสูอุตสาหกรรม

เชิงสรางสรรคในแนวทางนวัตกรรม พรอมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เพื่อการเติบโตอยางย่ังยืน 
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   - ธุรกิจและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ SME มีการประยุกตใช ICT ในการลดคาใชจาย 

เพิ่มผลิตภาพและสรางมูลคาเพิ่ม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจและมีความพรอมในการแขงขัน

ในเวทีสากล 

       - ผูประกอบการใหมดาน ICT ไดรับการอํานวยความสะดวกในการจัดต้ังธุรกิจการ

บมเพาะใหมีขีดความสามารถรอบดาน และไดรับการสนับสนุนจากมาตรการที่เหมาะสมทางการเงิน

และในรูปแบบสิทธิประโยชนจูงใจอื่นๆ ที่จําเปนและเหมาะสมในแนวทางสากล 

       - มีการสรางตําแหนงงานใหมที่เกี่ยวของกับ ICT เพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง 

 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2557 - 2561 

 กระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลักในการจดัการศึกษาของชาติ (แผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2557 - 2561) รวมทั้งผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

เพื่อสรางสังคมแหงการเรยีนรู สรางความมั่งค่ังทางดานเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมใหกับประเทศ 

ดวยฐานความรู ความคิดสรางสรรค แกปญหาความยากจน และสรางศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 

โดยมีพันธกิจในการพฒันา ยกระดับ และจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใหประชาชนไดมีอาชีพ

ที่สามารถสรางรายไดที่มั่งค่ัง และมั่นคงเพื่อใหเปนบุคลากรที่มีวินัยเปยมไปดวยคุณธรรม จริยธรรม 

มีสํานึกความรับผิดชอบตอตนเอง ผูอื่น และสังคม 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 31 ระบุวา กระทรวงศึกษาธิการ

มีหนาที่ในการสงเสรมิ และกํากับการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐาน

การศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ในสวนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในดานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย (Roadmap) เรงนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาใชในการปฏิรูปการเรียนรู จัดทําแผนแมบทเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร มาใชเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาการศึกษาทางไกล เพื่อกระจายโอกาส

การศึกษา การพัฒนา SMART CLASSROOM เพื่อการเรียนรู สรางมาตรฐานการเรียนรู โดยการใชสือ่

เทคโนโลยี พัฒนาสาระการเรยีนรู (Content / E - Content) พัฒนาสื่อการเรียนรู (E - Book) พัฒนา

หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E - Libraly) พัฒนาครู เพื่อจัดการเรียนการสอนโดยใช ICT จัดต้ังสถาบัน

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา จัดต้ังกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และสนับสนุนการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการใหกวางขวาง 

 ในระยะ 3 ปที่ผานมา กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2554 - 2556 ซึ่งใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบคุคล กระบวนการ

สรางนวัตกรรมการเรยีนรู การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และสนับสนุนการบริหารจัดการดานการศึกษา 

มีเปาหมายการพัฒนาเครือขายการศึกษาแหงชาติ (National Education Network -  NEdNet) ศูนย

สารสนเทศเพื่อการศึกษาแหงชาติ (National Education Information System - NEIS) และศูนย
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การเรียนรูแหงชาติ (National Learning Center - NLC) สวนตัวช้ีวัด ไดใหความสําคัญกับเรื่องระดับ

ความรูสารสนเทศ (Information Literacy) และลําดับของประเทศไทยในดัชนี NRR (Network Readiness 

Rankings) ของ World Economic Forum 1 และ แมวา กระทรวงศึกษาธิการจะมีการพัฒนาและ

ประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อรองรับการบริหารจัดการภายในองคกร 

และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรูอยางตอเน่ือง แตพบวาคุณภาพการศึกษาของไทย

ยังไมทัดเทียมนานาประเทศ ขาดการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอนเพื่อ

สนับสนุนการเรยีนรู มีอยูอยางจํากัด และไมทั่วถึง กลาวคือ ยังมีความเหลือ่มล้าํเรื่องกระบวนการเรียน

การสอน คุณภาพการศึกษา การเขาถึงขอมลูขาวสาร การมีเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการขาด

แผนงานที่จะแกไขปญหาอยางจริงจัง อุปกรณคอมพิวเตอร สื่อการเรียนรูและขาดแคลนบุคลากรดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูเปนไปอยางไมเต็ม

ประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายที่จะจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารฉบับใหม พ.ศ. 2557 - 2561 แทนฉบับเดิมที่ไดสิ้นสุดลงในปที่ผานมา เพื่อประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลดความเหลื่อมล้ํา สนับสนุนการเรียนรู นวัตกรรม 

และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหแกประชาชนอยางตลอดชีวิต 

 กระทรวงศึกษาธิการ ไดทําการวิเคราะหปญหาการจัดการศึกษา สถานภาพการจดัการเรียน

การสอนและตระหนักเรื่องคุณภาพการศึกษา การทดสอบ และการวัดผลทางการศึกษาในระดับนานาชาติ

ของเด็กไทย รวมทั้งการเตรียมเด็กและเยาวชนไทยใหเปนพลเมอืงของโลก (World Citizen) ตามกรอบ

นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย (ICT 2020 

Conceptual Framework) แผนปฏิบัติการสําหรับยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) แผนปฏิบัติ

การการเขาสูประชาคมอาเซยีน ป 2558 แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารสาํหรับการศึกษา

ของประเทศไทย พ.ศ. 2556 - 2563 ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) พระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ ป พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 นโยบายของรัฐบาลในสวน

ที่เกี่ยวของกับการศึกษา นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งไดมีการจัดประชุมผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒ ิ

และผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ในการจัดทําราง

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับใหม ซึ่งเนนการบูรณาการทรัพยากรดานตาง ๆ 

ใหเกิดประโยชนรวมกัน  

 จะเห็นไดวากระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจกวางขวางที่จะตองจัดการศึกษา จัดกระบวนการ

เรียนรูตลอดชีวิต และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนองตอความตองการของการเรียนรูและยกระดับการศึกษา

ใหสอดคลองกับภารกิจและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และเตรียมความพรอมดานทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21 ใหแกประชาชนอยางทั่วถึง 
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 สรุปสถานภาพของการใช ICT เพ่ือการศึกษา 

 จากสถานภาพของการใช ICT เพื่อการศึกษายังพบวาดานโครงสรางพื้นฐานดานเครือขาย

ความเร็วสูงดานการศึกษามีอยูหลายเครือขายและไมมีความเปนเอกภาพ ทั้งในเรื่องของงบประมาณ 

การเช่ือมโยงกันในสวนภูมิภาค รวมถึงคุณภาพของเครือขาย ทําใหการเขาถึงเน้ือหาความรูของผูเรียน 

และสถานศึกษายังคงเปนไปอยางไรประสิทธิภาพ โครงสรางพื้นฐาน ICT ที่ยังคงไมมีประสิทธิภาพ

เพียงพอ ที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งดาน Hardware, Software, 

Network และ People Ware ยังไมเพียงพอ เชน การจัดสรรครุภัณฑคอมพิวเตอร และอุปกรณดาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยังไมเพียงพอตอการใชงานของบุคลากรในแตละหนวยงานขาดการ

กําหนดมาตรฐานหองเรยีนแบบอเิล็กทรอนิกส ใหเหมาะสมกับระดับการใชงานของสถานศึกษาในแตละ

ระดับการศึกษา หองปฏิบติัการคอมพิวเตอรใน สถานศึกษายังไมทั่วถึง ไมเพียงพอ เกิดจากการจัดสรร

งบประมาณที่ไมเพียงพอ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนเร็ว ทั้ง Hardware Software และระบบปฏิบัติการ 

 ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ พบวา ปญหาของการบริหารจัดการสารสนเทศดานการศึกษา 

คือ ความนาเช่ือถือ ความเปนปจจบุัน และความตอเน่ืองกันของขอมูลดานการศึกษา ตลอดจนการขาด

ระบบสารสนเทศในการสงตอขอมูลทีม่ีความเสถียร ที่สถาบันการศึกษาสามารถใชงานไดอยางสม่าํเสมอ

ตลอดเวลา และขอมูลทีร่วบรวมไดในแตละปยังขาดการบรูณาการ เน่ืองจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

และวิธีการอยูเสมอ ตลอดจนการขาดระบบที่จะตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพของขอมูล และระบบ

ที่จะนําขอมูลน้ีมาใชประโยชน ทั้งในดานการบริหารจัดการและการใหบรกิารอยางเปนรูปธรรม ระบบ

ฐานขอมูลดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ ยังไมเปนปจจุบัน (Real Time) 

ไมสามารถเช่ือมโยงไดอยางทั่วถึงทุกหนวยงาน ขาด Application ที่ใชในการเรียนรูกับอุปกรณตาง ๆ 

รวมทั้งโทรศัพทเคลื่อนที่ (Mobile Device) ไดทุกที่ ทุกเวลา  

 ดานเน้ือความรู ยังไมมีการกําหนดมาตรฐานการผลิต การเลือก การใช และการประเมินคุณภาพ

สื่อการเรียนรูที่เปนสากล การเรียนการสอนที่ผานโครงขายวิทยุกระจายเสยีง วิทยุโทรทัศน ยังไมสามารถ

ใหบริการไดอยางทั่วถึงทั้งประเทศ  

     ดานการพัฒนาบุคลากร ซึ่งยังคงขาดแผน และแนวทางการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารที่ชัดเจน ทําใหไมสามารถพัฒนาบุคลากรไดทันความเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี

ที่เกิดข้ึนอยางรวดเรว็ สงผลตอบูรณาการกระบวนการเรยีนการสอนดวยเทคโนโลยีใหม ๆ สงผลใหการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของกระทรวงศึกษาธิการ มักไมเปนไปตามเปาหมาย รวมถึง

การใชอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไมเต็มประสิทธิภาพ ผูสอนขาดทักษะ

การนําไอซทีีประยุกตใชในการเรียนการสอนในแตละวิชา รวมถึงขาดแรงจูงใจในการพัฒนาสือ่การเรียน

การสอนอยางเปนระบบและตอเน่ือง  
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     ดานโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีการแบงโครงสรางออกเปน 5 องคหลัก ทําให

ขาดเอกภาพในการทํางาน ขาดการเช่ือมโยงบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดการบูรณาการ

ทรัพยากรทางดาน และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร รวมทั้งการขาดสื่อนวัตกรรม และองคความรู

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 

     ดานทรัพยากร ICT ขาดการระดมและการใชทรพัยากรดานไอซทีีรวมกนั ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

 ดังน้ัน เพื่อใหผูเรียนน้ันไดเกิดการเรียนตลอดชีวิตไดทุกที่ และไดทุกเวลาอยางมีคุณภาพ

กระทรวงศึกษาธิการจะตองดําเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยให ICT เปนเครื่องมือในการพัฒนากระบวนการ

ในการนําความรูสูผูเรียนใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 เปาหมายการพัฒนา  

 จากนโยบายและสถานภาพการศึกษาของไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดเปาหมายการ

พัฒนาการใช ICT เพื่อการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยในทุกมิติ สรางองคประกอบ

ของการเรียนรู ใหเกิดพฤติกรรมการอานทั้งภายในและภายนอกหองเรียนในทุกระดับช้ัน รวมทั้งการ

กระจายโอกาส การเขาถึงขาวสาร ขอมูลสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสจากผูผลิตเน้ือหาช้ันนําของประเทศ 

ที่เปนที่ยอมรบัในการนําเขาเน้ือหาที่มีคุณภาพ และเปนประโยชนตอประชาชนในวงกวาง เพื่อสามารถ

นําความรูไปพัฒนาทักษะและยกระดับคุณภาพชีวิตในดานตาง ๆ  โดยจัดทําเปนระบบอีไลบรารี่ (E - Library) 

เพื่อดําเนินการผลิต คัดสรร รวบรวมสือ่สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส ที่สอดคลองกับสาระการเรียนรูในทุกระดับ

การศึกษาและระดับความสนใจของประชาชนคนไทยจากสํานักพิมพช้ันนําทั่วประเทศ เพื่อใหครอบคลุม

เน้ือหาที่ครบถวนทั้งวิชาการ ความรู สาระ ความบันเทิง เพื่อเปนการสนับสนุนโอกาสการเรียนรูของ

นักเรียน นักศึกษาและประชาชนชาวไทย ดังน้ี  

  1. เปาหมายการพัฒนาการใช ICT เพ่ือการศึกษา  

   จากนโยบายและสถานภาพการศึกษาของไทย กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดเปาหมาย

การพัฒนาการใช ICT เพื่อการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย รวมทั้ง การกระจายโอกาส 

การเขาถึงขาวสารเพื่อสนับสนุนโอกาสการเรียนรูของประชาชนชาวไทย นักเรียน นักศึกษา ดังน้ี  

   1.1 ดานการเขาถึงความรู  

             1.1.1 ผูใหบริการ  

     กระทรวงศึกษาธิการ มีเปาหมายจะใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตแก

สถานศึกษาทั่วประเทศอยางทั่วถึง เทาเทียม และมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี เพื่อเปนการประหยัด

งบประมาณ จึงมีการบรูณาการเครือขายสารสนเทศ เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย 

เครือขาย MOENet เครือขาย UniNet เครือขาย OBEC Gateway เพื่อความมีเอกภาพ และแกปญหา

การใหบริการ รวมทั้ง การเพิ่มความเร็วของเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งในปจจุบันมีสถานศึกษากวา 
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30,000 แหง ยังประสบปญหาเรื่องการเช่ือมตอเครือขายอินเทอรเน็ต และมีปญหาเรื่องความเร็ว

ในการเขาถึงเครือขายอินเตอรเน็ต  

    1.1.2 ผูรับบริการ  

     กระทรวงศึกษาธิการ มีเปาหมายที่จะใหผูรับบริการ ไดแก ครู นักเรียน 

สถานศึกษา หนวยงานทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ไดรับบริการเครือขายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแกไขปญหาการเขาถึง (Access) และความเหลื่อมล้ํา 

(Digital Divide) โดยเพิ่มการใหบริการเครือขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูง และเพื่อใหสามารถใชงานได

อยางมีเสถียรภาพ  

             1.1.3 สื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส  

               กระทรวงศึกษาธิการ ใหความสําคัญกับคุณภาพการขอมูลเพื่อการเรยีนรู

เปนหัวใจสําคัญ ในการบรรลุเปาหมายและพนัธกิจ ดวยการแสวงหาผูเช่ียวชาญที่มคีวามรอบรู ในธุรกิจ

สื่อสิ่งพิมพ ที่ครอบคลุมในแตละดานของธุรกิจไดแกธุรกิจสํานักพิมพ ธุรกิจโรงพิมพ ธุรกิจจัดจําหนาย 

ธุรกิจรานคาปลีกหนังสือ ซึ่งเปนผูมีประสบการณ ในการใหคําแนะนํา คําปรึกษา จัดทําความรวมมือ

ในการจัดเตรียมเน้ือหาสาระขอมูลที่เปนที่ตองการของทั้งผูใหบริการ และหรือผูรับบริการ เพื่อดําเนินการ

สนับสนุนขอมูลสือ่สิง่พิมพอิเล็กทรอนิกส ใหสามารถเขาถึงผูรับบริการผานทางระบบโปรแกรมแอปพลิเคช่ัน 

เพื่อรวมสื่อสิ่งพิมพอิเลก็ทรอนิกส ใหเกิดความหลากหลายในการเรยีนรู และการอานเพื่อดึงดูดผูรับบริการ

ใหเกิดคานิยมในการอาน จนนําไปสูการเรียนรูเพื่อพัฒนาตนเอง อันเปนการสรางสังคมแหงการเรียนรู

ใหเกิดในหมูประชาชนคนไทย  

             1.1.4 ระบบโปรแกรมในการอาน  

              กระทรวงศึกษาธิการ ใหความสําคัญกับเทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวก

ในการเขาถึงชุดขอมูลความรูในทุกที่ทุกเวลา ดวยการใชระบบโปรแกรมแอปพลิเคช่ันที่เปนการอาน

สื่อสิ่งพิมพอิเลก็ทรอนิกสในรูปแบบของ E - Books และ E - Magazines ที่สามารถรองรับการใชงาน

ในหลากหลายอุปกรณการอาน และหลากหลายแพลตฟอรมที่เปนที่นิยม เพื่อครอบคลุมเขาถึงและ

ความสะดวกในการอาน อาทิ ระบบปฏิบัติการ iOS, Android, Window PC เปนตน  

        1.2 ดานกระบวนการเรียนรู  

            1.2.1 สภาพแวดลอมการเรียนรู  

            เพื่อสนับสนุนกระบวนการการเรียนรูของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร

ทางการศึกษาใหสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต ทั้งดานในและนอกหองเรียนในทุกที่ และในทุกเวลา

กระทรวงศึกษาธิการ มีเปาหมายที่จะใหการสนับสนุนการเรียนรูอยางกวางขวาง และแลกเปลี่ยนสาระ

การเรียนรู เพื่อแกปญหาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทย ดังน้ัน เพื่อสนับสนุนกระบวนการ

เรียนรูใหมีประสทิธิภาพ จึงจะพัฒนาสภาพแวดลอมการเรยีนรู (Learning Environment) โดยจัดสรร



29 
 

อุปกรณที่จําเปนในการเรียนรู เชน หองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หองเรียนคอมพิวเตอร 

สื่อการเรียนการสอน รวมทั้ง นําเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไดแก ระบบการประมวลแบบกลุมเมฆ (Cloud 

Computing) มาใชในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการใหบริการสาระการเรียนรู ระบบการเก็บ

ขอมูลการเรียนการสอน ระบบทดสอบ วัดผล ติดตาม ประเมนิผล และการนิเทศ นอกจากน้ี จะสงเสรมิ

การแลกเปลีย่นและกระตุนการเรียนรู รวมทั้ง เทคนิคและวิธีสอนจะสนับสนุนการนําวิธีการเรียนการสอน

แนวใหม ไดแก การเรียนการสอนแบบมปีฎิสัมพันธ ระหวางผูสอนและผูเรียน (Interactive Learning) 

Flipped Classroom Cyber learning การเรียนการสอนทางไกล (Web Conferencing) ถายทอดสด

การเรียนการสอน (Live Web Casting) และ E - Learning มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 

เพื่อใหเกิดความหลากหลาย ตรงตามความสนใจและความตองการของผูเรียน  

            1.2.2 สื่อสาระการเรียนรู  

              กระทรวงศึกษาธิการ มีเปาหมายที่จะสงเสริมการผลติสื่อการเรียนการสอน

ที่หลากหลายเพื่อสรางแรงจูงใจในการเรียนการสอน ใหเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห และความสนใจ

ของผูเรียน เพื่อแกปญหาการขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย และขาดองคความรูที่กวางขวาง

ของทั้ง ครู และนักเรียนในการน้ีจะสงเสริมความรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในการผลิต และพัฒนา

สื่อการเรียนการสอน 8 กลุมสาระการเรียนรู ระดับประถมศึกษา จํานวนไมนอยกวา 60 เลม และ

มัธยมศึกษาตอนตน ไมนอยกวา 50 เลม ที่สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง ป 2551 โดยคอนเทนส 

สามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดหนาจอ และมีรูปแบบรองรบัการใชงานใชไดในหลายแพลตฟอรมบนเครื่อง

คอมพิวเตอร และเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (แท็บเล็ต) โดยใชจากเทคโนโลยีในระดับมาตรฐานสากล 

(HTML 5 และ CSS 3)ในการพัฒนาใหเปนมาตรฐานกลางเดียวกัน เพื่อใหเหมาะสมกับการมองเห็น

ของผูเรียน และรวมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพื่อการผลิตสื่อ และการใชเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี

ในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรยีนการสอน และ Application รวมทั้ง มีหนวยงานและคณะกรรมการ 

ในการผลิตและตรวจสอบมาตรฐาน  

        1.3 ดานครูผูสอนและบุคคลกรทางการศึกษา  

        กระทรวงศึกษาธิการมีเปาหมายที่จะพัฒนาครูผูสอนใหมีความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารทุกคน โดยจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใหครูผูสอนมีทักษะ และความรูดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด มีเครื่องมือที่จําเปนในการสอน และการพัฒนาตนเอง 

สงเสริมการผลิตบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้ง มีคณะกรรมการกําหนด

มาตรฐานของวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูในระดับตาง ๆ  มีการยกยองเชิด

ชูเกียรติ และเพิ่มวิทยฐานะของครูที่มีศักยภาพในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช

ในการพัฒนาการสอน อยางมีประสิทธิภาพดวยความตระหนักดานคุณธรรมจริยธรรม นอกจากน้ีแลว

จะสนับสนุนใหบุคลากรทางการศึกษา มีการพัฒนาสมรรถนะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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เพื่อการนํามาประยุกตใช โดยสนับสนุนการปฏิบัติงานรวมกับผูชํานาญการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารหรือ CIO ที่จะตองปฏิบัติงานประจําเขตพื้นที่การศึกษา ประจําศึกษาธิการภาค และ

สถานศึกษา รวมทั้งสนับสนุนใหมกีารสอบใบประกอบวิชาชีพดานไอซีทีในระดับประเทศ และนานาชาติ 

ในหลายระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของบุคลากร

ทางการศึกษา 

        1.4 ดานบริหารจัดการ  

         กระทรวงศึกษาธิการ มีเปาหมายจะเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากร

โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการบริหารงานเพิ่มข้ึน เพื่อแกปญหาดานประสิทธิภาพ

และประสทิธิผล รวมทั้ง การบรหิารจดัการดานสิ่งแวดลอม (Green IT) การบรหิารจดัการ และเลือกใช

เทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการใชพลังงาน ลดการใชพลังงาน 

ในการน้ีจะพัฒนาระบบการบริหารสั่งการ (E - Submissions) มาใชในการเพิ่มศักยภาพการบริหาร

และการพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาเพื่อการกาํหนดนโยบาย วางแผน กํากับติดตาม ประเมินผล 

จัดสรรงบประมาณ ตลอดจนการตัดสินใจเชิงรุก บนขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาที่มีความถูกตอง

ครบถวน ทันสมัย และเปนปจจบุัน (Real Time) โดยมีการจัดทําและบรหิารจัดการระบบ Monitoring 

Center  

        1.5 ดานการระดมทรัพยากร  

         กระทรวงศึกษาธิการ มีเปาหมายในการระดมทรัพยากรและจัดสรรงบประมาณ 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใชในการพัฒนาการศึกษาและเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 จะมีการจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยี

ทางการศึกษา เพื่อระดมและบรหิารจดัการทรัพยากร มีการสงเสริม สนับสนุน และสรางภาคีเครือขาย

ความรวมมือระหวางภาครัฐ และภาคเอกชนในการลงทุน ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร

เพื่อการเรียนการสอน  

      2. วิสัยทัศน  

        คนไทยมีโอกาสไดรับการศึกษาและการเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา รูเทาทันสื่อ โดยการใช 

ICT อยางมีคุณภาพภายในป 2561  
       3. พันธกิจ  

        3.1 จัดต้ังสถาบันเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาเปนองคกรในกาํกบัของกระทรวงศึกษาธิการ 

มีหนาที่ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 

หมวด 9 มาตรา 69  

        3.2 สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการศึกษา  
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        3.3 สงเสริม สนับสนุนใหมีกระบวนการสราง และจัดหานวัตกรรมการเรียนรู รวมทั้ง

การวัดผล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของไทย  

   3.4 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเพิ่มสมรรถนะใหมีวัฒนธรรม

การใช ICT อยางมีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณญาณ และรูเทาทัน  

        3.5 สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการดานการศึกษาที่มีการบูรณาการอยางมี

ประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล  

        3.6 สงเสริม สนับสนุนการระดมทรัพยากรอยางมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เพื่อการศึกษา 

  4. วัตถุประสงค  

         4.1 เพื่อสงเสริมโอกาสการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเนน

การเพิ่มประสิทธิภาพโครงสรางพื้นฐาน พัฒนาสาระและสื่อการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสมัยใหม

เพื่อการเรียนรู การผลิตและพัฒนาบคุลากร และการระดมทรัพยากรเพื่อการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชในการจัดการศึกษาใหทั่วถึง  

         4.2 เพื่อแกไขปญหาการบริหารจดัการ ดานงบประมาณ และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยการบูรณาการโครงขายเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยูในปจจุบัน ทั้ง MOENet UniNet และ OBECNet 

ใหเปนโครงขายที่เช่ือมตอกันได (Single Network) เพื่อประหยัดทรัพยากรทางการศึกษา  

         4.3 เพื่อจัดต้ังหนวยงานกลางมีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนงาน งบประมาณ 

สงเสริมและประสานการวิจัย การพัฒนาการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งการประเมิน

คุณภาพ และประสิทธิภาพของการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่วางแผนเพื่อพัฒนาสื่อและระบบ

รับรองคุณภาพของสื่อ รวมทั้งการบริหารจัดการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน  

         4.4 เพื่อจัดต้ังหนวยงานกลางมีหนาที่พิจารณาสือ่และรับรองมาตรฐานสื่อ ตลอดจน

พิจารณาคุณภาพ และเน้ือหาสาระของสื่อ ภายใตคณะกรรมการที่จัดต้ังโดยกระทรวงศึกษาธิการ  

         4.5 เพื่อสงเสริมความรวมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคประชาคม เพื่อการระดม

ทรัพยากร และบูรณาการแผนงานโครงการการใช ICT เพื่อการศึกษา  

       5. เปาประสงค  

        5.1 มีการจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีบทบาทหนาที่พิจารณาเสนอ

นโยบาย แผน สงเสริม และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช รวมทั้ง การประเมินคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพของการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

         5.2 คนไทยมีโอกาสและความเสมอภาคในการไดรับการศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิต 

อยางทั่วถึง และเปนธรรม ดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
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         5.3 ผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเทียบเทา

นานาชาติ  

         5.4 ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูเรียน และกําลังแรงงานไดรับการไดรับการพัฒนา

ดาน ICT ใหมีความรู ความสามารถเทียบเทาระดับสากล ควบคูไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม  

         5.5 มีการบริหารจัดการทรัพยากรดานการศึกษา โดยใชขอมูลที่มีความถูกตอง และ

ทันสมัย รวมทั้ง มีขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษาที่ครบถวน  

         5.6 มีทรัพยากรเพียงพอกับความตองการ การพัฒนาการศึกษาดวย ICT อยางสอดคลอง

กับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ  

       6. ตัวชี้วัด  

         6.1 รอยละของสถานศึกษาที่สามารถเขาถึงโครงขายโทรคมนาคมที่เหมาะสม เพื่อ

การเรียนรู อาทิ บริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูง  

         6.2 รอยละของผูสอนและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาสมรรถนะ และ

ทักษะดานเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อคุณภาพการเรียนการสอน  

         6.3 รอยละของหนวยงาน สถานศึกษา มีและใชสื่อไอซีทีเพื่อการเรียนรู โดยเฉพาะ

การเขาถึงแหลงขอมูลในรูปแบบดิจิทัลออฟไลน และออนไลน  

         6.4 รอยละของคลงัขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาที่ไดรบัการบูรณาการ และเช่ือมโยง

กับหนวยงานทั้งภายในและภายนอก โดยใหความสําคัญกับความถูกตองของขอมูลและเปนปจจุบัน  

         6.5 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาดานไอซีทใีนระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาที่ผาน

การรับรองมาตรฐานวิชาชีพดานไอซีที  

         6.6 รอยละของงบประมาณทีเ่พิม่ข้ึนเพื่อการพัฒนาศึกษา คนควา วิจัย รวมทั้งการผลิต

สื่อและพัฒนาไอซีทีเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  

         6.7 รอยละของโครงการที่มีการใชทรัพยากรรวมกัน โดยใหความสําคัญกับโครงการ

ความรวมมอืและการมีสวนรวมของทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม  

         6.8 มีการจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมีบทบาทหนาที่พิจารณาเสนอ

นโยบาย แผน สงเสริม และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และ

ประสิทธิภาพของการผลิตและการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

       7. ยุทธศาสตร  

        เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุวิสัยทัศน วัตถุประสงค และเปาหมายการพัฒนาที่กําหนดไว 

กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงาน ดังน้ี  

        ยุทธศาสตรท่ี 1 ผลักดันใหเกิดการจัดต้ังสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
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        ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดาน ICT ใหมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง ทุกพื้นที่ 

อยางเทาเทียม มั่นคง ปลอดภัย เพื่อเพิ่ม โอกาสการใช ICT เพื่อการเรียนรู และการบริหารจัดการ  

        ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการผลิต ศึกษาวิจัยและพัฒนาสื่อ สาระการเรียนรูที่หลากหลาย

และไดมาตรฐาน โดยใหความสําคัญกับ Digital Content และมีหนวยงานรองรับมาตรฐานสื่อและ

สาระการเรียนรู รวมทั้งการเผยแพรสื่อ  

        ยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมการผลติ และพัฒนาบุคลากรดาน ICT เพื่อยกระดับคุณภาพ

การเรียนการสอน และการบรหิารจดัการ โดยมีมาตรการสงเสรมิแรงจูงใจดานมาตรฐานวิชาชีพ และใช 

ICT อยางมี คุณธรรม และจริยธรรม  

        ยุทธศาสตรท่ี 5 บูรณาการ ติดตาม ประเมินผล ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพื่อ

การเรียนการสอน การบริหารจัดการ และสนับสนุนการพฒันานโยบาย โดยใหความสําคัญกับธรรมาภิบาล  

        ยุทธศาสตรท่ี 6 ระดมทรัพยากร และระดมทุน เพื่อสนับสนุนการใช การเขาถึง ICT 

และแหลงเรียนรู การใช รวมทั้ง การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการบํารุงรักษา ICT เพื่อการศึกษา 

 ปญหาและอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา 

 ปญหาและอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา ไดมีผูให

ความหมายไว ดังน้ี 

     ปถมภรณ สุขสะอาด (2551 : 40) ไดสรุปไววา การดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในปจจุบันมีปญหาที่คลายคลึงกันคือ ปญหาเกี่ยวกับ

บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูบริหารยังขาดความรู ขาดทักษะ และไมเห็น

ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ทําหนาที่ในการจัดเทคโนโลยี

สารสนทศ ขาดทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนทศ ปญหาดานงบประมาณที่จะสนับสนุนในการจัดซื้อ

วัสดุครุภัณฑที่เปนเทคโนโลยีสารสนเทศไมเพียงพอตอความตองการ ปญหาดานการดําเนินการ คือ 

การเก็บรวบรวมขอมูลสารเทศไมเปนระบบ ผูบริหารไมนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจ 

 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2552 : 4) ไดทําการสํารวจการมีการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา พ.ศ. 2551 มีประเด็นปญหาที่นาสนใจ คือ ครู

อาจารย ผูสอนมีวุฒิทางคอมพิวเตอร และ IT ยังเปนจํานวนนอยเมื่อเทียบกับความตองการของสถานศึกษา

แตสวนใหญไดรับการอบรมดานคอมพิวเตอร และ IT มาแลว และสถานศึกษายังขาดแคลนบุคลากร

และเจาหนาที่เทคนิคทาง ICT ที่จะชวยสนับสนุนการใช ICT ในการเรียนการสอน  

  เกษณี จารุสาร (2553 : 41) ไดสรุปวา ปญหาและอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสือ่สารในสถานศึกษายังขาดความพรอมในเรื่องงบประมาณ ทรัพยากร และบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถ ความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ตลอดจนครูผูสอนไมเห็นความสําคัญของการใชสื่อดานเทคโนโลยี 

เนนแตเฉพาะรายวิชาคอมพิวเตอร สงผลใหผูเรียนขาดโอกาสที่จะเรยีนรูจากแหลงการเรยีนรูที่หลากหลาย 
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สวนในดานของการบริหาร คือ การขาดภาวะผูนําทีเ่หมาะสมตอการใชเทคโนโลยี ผูบริหารไมนําเทคโนโลยี

มาใช ไมใหความสําคัญตอเทคโนโลยี จึงสงผลใหครู บุคลากรทางการศึกษาไมมีแรงจูงใจที่จะใชเทคโนโลยี 

     พราสันต การดี (2555 : 38) ไดสรุปวา ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริหารงาน

วิชาการ คือ อุปสรรคหรอืขัดของทีเ่ปนสาเหตุในการจดัการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 

ระยะเวลาจํากัดในการสอนโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียม การบริหารงานที่ครอบคลุมงานดานหลักสูตร

และการนําหลักสูตรไปใช การใชซอฟตแวร การพัฒนาระบบเครือขายอินเตอรเน็ตใหสนองตอความ

ตองการศึกษาคนควาดวยตนเองใหแกบุคลากรในโรงเรยีน ความเพียงพอของอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในหองสมุด การนําอินเตอรเน็ตมาใชเพื่อการสืบคนขอมูลในหองสมุด ทําใหงานไมประสบความสําเร็จ 

     พราสันต การดี (2555 : 40) ไดสรุปวา ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบุคลากร

มีอุปสรรคหรือขอขัดของที่เปนสาเหตุในการบริหารงานที่ครอบคลมุ การวางแผนอัตรากําลงัครู อัตรากําลงั

ขาราชการครูและบุคลากรการศึกษา การจัดทําขอมูลบุคลากร การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน ความพอเพียง

ของบุคลากรในโรงเรียนที่มีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดเก็บผลทางวิชาการของบุคลากร 

การจัดทําขอมูลการทํางาน ดานการพัฒนาบคุลากร การอบรมการใชงานโปรแกรม และการกํากับ ติดตาม

และประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

     พราสันต การดี (2555 : 43) ไดสรุปวา ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริหารงาน

ทั่วไป มีอุปสรรคหรือขอขัดของที่เปนสาเหตุในการบริหารจัดการทั่วไปภายในโรงเรียน ประกอบดวย

การพิมพเอกสารและขอมูล หรือรายงาน การเผยแพรขอมูล การรับสงเอกสารผานระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต (E-Office) ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในงานธุรการ อุปกรณเทคโนโลยี

ที่มีอยูลาสมยั การจัดทําสํามะโนผูเรียน การจัดทําขอมูลการลงทะเบียนนักเรียนและเก็บขอมูลระเบียน

สะสมของนักเรียน จัดทําขอมูลนักเรียนผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน ทําใหงานไมประสบความสําเร็จ 

     พราสันต การดี (2555 : 46) ไดสรุปวา ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในงานบริหาร

งบประมาณ มีอุปสรรค หรือขอขัดของที่เปนสาเหตุในการบริหารการเงินและบัญชีของสถานศึกษา 

การจัดทํารายงานทางการเงินและงบประมาณการจดัซื้อ จัดจาง ควบคุม และจําหนายพัสดุ ความเพียงพอ

ของงบประมาณในการจัดหาอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจัดทะเบียนคุมทรัพยสิน การจัดทํา

ฐานขอมูลสินทรัพยและพัสดุของโรงเรียน และการจัดระบบฐานขอมูลดานการจัดทําแผนกลยุทธหรือ

แผนปฏิบัติการประจําป ทําใหงานไมประสบความสําเร็จ 

 ผลการวิจัยของ ณัฐวรินทร โยธาภิรมย (2556 : 84) เกี่ยวกับปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม พบวา ปญหาสวนใหญของระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตราด คือ 

ปญหาสมรรถนะความเร็วในการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร ซึ่งแตละเครื่องมีอายุการใชงาน
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ไมนอยกวา 5 ป มาแลว เมื่อจํานวนโปรแกรมที่ใชมีมากข้ึน โปรแกรมถูกสรางมาใหตอบสนองความ

ตองการของผูใชมากข้ึน เครื่องจึงประมวลผลไดลาชาและมีปญหาในการใชงาน ปญหาความไมทันสมัย

ของโปรแกรมที่ใชงาน 

     กระทรวงศึกษาธิการ (2557 : 6 - 8) ไดนําเสนอสถานภาพของการใช ICT เพื่อการศึกษา

ในสถานศึกษาการไว 5 ดาน ไดแก ดานการเขาถึงความรู ดานกระบวนการเรียนรู ดานครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ดานบริหารจัดการศึกษาและดานงบประมาณ ซึ่งแตละดานสามารถสรุป ไดดังน้ี  

      1. ดานการเขาถึงความรู เน่ืองจากเครือขายของสถานศึกษาสวนใหญ ยังใชระบบจาน

ดาวเทียม ซึ่งมีเสถียรภาพและความเร็วที่ไมสามารถใชสื่อการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพได 

      2. ดานกระบวนการเรียนรู ครูผูสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน รอยละ 22.8 ระดับ

อาชีวศึกษา รอยละ 45.8 ระดับอุดมศึกษารอยละ 53.6 และการศึกษานอกโรงเรียน รอยละ 27.6 มีการ

ผลิตสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกสในรายวิชาเพือ่ใชในการสอน โดยที่ยังมีไมครบเน้ือหาสาระวิชา ไมนาสนใจ 

รวมถึงผลคะแนนจากขอสอบมาตรฐานที่ตกตํ่าเพราะเด็ก สวนหน่ึงเพราะผูเรียนไมคุนเคยกับขอสอบ 

เน่ืองจากยังขาดขอสอบใหเด็กลองทํา ขาดเครื่องมือชวยใหเขาถึงขอสอบ ขาด Application Software 

ที่ชวยในการเรียนรู  

      3. ดานครูและบุคคลกรดานการศึกษา ครูและบุคคลกรดานการศึกษายังขาดทักษะการ

ประยุกตใช ICT มาเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน โดยผูสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีอีเมล

ของตนเอง รอยละ 37.9 ผูสอนสวนใหญไมมีเว็บไซตของตนเอง โดยผูสอนระดับอุดมศึกษามีเว็บไซต

ของตนเองรอยละ 34.7 ผูสอนระดับอาชีวศึกษา รอยละ 16.9 ผูสอนการศึกษานอกโรงเรียน รอยละ 15.4 

และผูสอนการศึกษาข้ันพื้นฐาน รอยละ 6.6 มีเว็บไซตของตนเอง รวมถึงขาดบุคลากร และผูบริหาร 

ICT (CIO) ประจําเขต และสถานศึกษา ทําใหประยุกตใช ICT เพื่อการศึกษาเปนไดยากมากข้ึน  

      4. ดานบริหารจัดการศึกษา ดวยโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ แบงออกเปน 5 

สํานักงานหลัก ทําใหขาดเอกภาพในการบริหารจัดการ ขาดการบูรณาการทรัพยากรในทุก ๆ ดาน 

โดยเฉพาะสื่อ นวัตกรรม และองคความรูในรปูแบบอิเลก็ทรอนิกส ปญหาของการบรหิารจัดการสารสนเทศ

ดานการศึกษา คือ ความนาเช่ือถือ ความเปนปจจบุัน และความตอเน่ือง ตลอดจนการขาดระบบในการ

สงตอขอมูลที่มีความเสถียรที่สถานศึกษา สามารถใชงานไดอยางสม่าํเสมอตลอดเวลา ขาดระบบทีจ่ะนํา

ขอมูลมาใชประโยชน ทั้งในดานการบริหารจัดการและการใหบริการอยางเปนรูปธรรม 

      5. ดานงบประมาณ สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน (รอยละ 47.2) และการศึกษานอกโรงเรียน 

(รอยละ 54.9) ไดงบประมาณดาน ICT นอยกวา 5% ของงบประมาณทัง้หมด สําหรับสถานศึกษาระดับ

อาชีวศึกษา รอยละ 37.2 และระดับอุดมศึกษา รอยละ 39.2 ไดงบประมาณดาน ICT ระหวาง 5 - 10% 

ของงบประมาณทัง้หมด รวมถึงการจดัต้ังงบประมาณแบบเบี้ยหวัแตกเพราะตางคนตางทํา ขาดการบริหาร
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กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่มปีระสิทธิภาพ ขาดการรวมมือภาคเอกชน ทําใหงบประมาณ

ดาน ICT ยังคงเปนปญหาหลักของการประยุกตใช ICT เพื่อการศึกษา 

 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 

 

 การวิจัยครั้งน้ี เพื่อศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ผูวิจัยไดอาศัยแนวคิด

เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน ที่นักการศึกษาหลายทานไดกลาวไว ดังตอไปน้ี 

     ประภาส แตมทอง (2554 : 79 - 80) กลาววา การบริหารคุณภาพดวยวงจรเดมมิ่ง ประกอบดวย 

การวางแผนปฏิบัติงาน ดําเนินการตามแผนงาน ตรวจสอบและประเมินผล และนําผลการประเมิน

มาปรับปรุงแกไข ตามยุทธศาสตร 3 ดาน คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู 

สรางโอกาส เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรียนรูดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส การเปนผูนํา

ในการใช ICT เพิ่มประสทิธิภาพการบรหิารจัดการ และการใหบรกิารการศึกษา การผลิตและเสริมสราง

ศักยภาพทรัพยากรบคุคลดาน ICT โดยอาศัยความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการพัฒนางานอยางมีระบบพรอมการยกระดับมาตรฐาน

ใหสูงข้ึน 

     ภูผาภูมิ โมรีย (2556 : 9) กลาววา การบรหิารเปนกิจกรรมที่กลุมบุคคลไดรวมกันดําเนินการ

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค โดยใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปนกิจกรรมที่ตองอาศัย 

องคประกอบอยางนอยสองประการ ไดแก ปจจัยในการดําเนินกจิกรรม หรือที่เรียกวา ปจจัยการบริหาร 

และกระบวนการดําเนินกิจกรรม หรือกระบวนการบริหารเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ โดยอาศัย

หนาที่ทางการบริหาร 

     ชฎาภรณ สงวนแกว (2549 : 21) กลาววา การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหาร

คือเพื่อการศึกษา คือ การนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารสถานศึกษาทั้งดานการบริหารจัดการ และ

การบริหารวิชาการจนเกิดผลการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมชัดเจน ดานการบริหารงานงานวิชาการ คือ

การจัดทําหลักสูตร แผนการสอน สื่อเทคโนโลยี และกิจกรรมการเรียนรูของครู กระบวนการเรียนรู

ของนักเรียน ดานการจัดการสนับสนุนการเรียนรูตาง ๆ  เชน ฝายผลิตสื่อ ฝายนวัตกรรมเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนรูและดานการบรหิารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การเรียนรู ฐานขอมูลนักเรียน – 

ครู การชําระคาเรยีน ผลการเรียน บริการทางวิชาการออนไลน ซึ่งสงผลตอการพัฒนานักเรียนไปสูการ

เปนผูใฝรูและรูปแบบการเรยีนรูตลอดชีวิต ผลสัมฤทธ์ิน้ีจะบงช้ีถึงประสิทธิภาพและประสทิธิผลของการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนระหวางการ
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ดําเนินงาน ซึ่งเปนขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุงการจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรการบริหาร และข้ันตอน

ของกระบวนการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาตอไป  

     Horn (1991 : 47) กลาวถึง การพัฒนาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบ

และข้ันตอนการดําเนินการในหลายวิธี พรอมทั้งไดนําเสนอถึงการพัฒนาเปลีย่นแปลงการบริหารจัดการ

โรงเรียนจะตองพิจารณา 7 กระบวนการ ซึ่งมีความชัดเจนและนาสนใจในการประยุกตใชกับโรงเรียน

เปนอยางมาก ซึ่งทั้ง 7 กระบวนการน้ีเปนกระบวนการที่มีความตอเน่ืองกันเปนวงจร ดังน้ี 

      1. การใชทรัพยากรที่มอียู (Importation) เปนทรัพยากรทีม่ีอยูแลว อาจจะมาจากโรงเรียน

อื่น ๆ ธุรกิจตาง ๆ หองสมุด และมหาวิทยาลัย นักการศึกษา จะตองผานการอานตรวจสอบ ประเมิน

หาความคิด วิธีการ สื่อที่ดีทีสุ่ดเพื่อนํามาใชเปนแหลงทรัพยากร 

      2. การรวบรวมสารสนเทศ (Information Amassment) เน่ืองจากเทคโนโลยีสมัยใหม

ตางมีความสามารถในการบรรจุเก็บรวบรวมขอมูลไดมากมาย ดังน้ัน การเก็บรวบรวมขอมูลจึงเปนสิ่ง

ที่สําคัญ แตการทําดัชนีคนหาขอมูล และสื่อตาง ๆ  ใหไดงายตอการเขาถึง เปนสิ่งสําคัญและจาํเปนที่สุด 

      3. ความสามารถในการเขาถึง (Accessibility) ความสามารถในการเขาถึงขอมูลไดงาย

และรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เปนสิ่งที่จําเปนตอผูใชมากที่สุด 

      4. การเช่ือมโยง (Linkage) เทคโนโลยีใหมจําเปนตองเช่ือมโยงกับหลักสูตร และเปาหมาย

กับวัตถุประสงคของหลักสูตรจะตองเช่ือมโยงกับการใชสื่อที่เปนแหลงทรัพยากร 

      5. การตรวจสอบ (Monitoring) กระบนการทั้งหมดน้ีจําเปนตองมีการตรวจสอบอยาง

ตอเน่ือง 

      6. การสนับสนุน (Support) ลักษณะงานที่ซ้ําซากจําเจ และการจัดการบรหิารในรายละเอียด

เล็ก ๆ นอย ๆ เปนสวนที่สามารถทําลายความสามารถของบุคคลในการทํางานได ดังน้ัน บุคลากรตอง

ไดรับการสนับสนุนใหมีการจัดสภาพงานใหม เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยการลดจํานวน

และปริมาณงานประเภทที่ซ้ําซาก และการจัดการในรายละเอียด 

      7. การวางแผน (Planning) การเปลี่ยนแปลงน้ันจําเปนตองมีแผนการที่รอบคอบทั้งการ

ทบทวนหลักสตูร หรอืแผนงานดานการเงนิ ดังน้ัน นักการศึกษาอาจจาํเปนตองพึง่ผูเช่ียวชาญจากภายนอก 

     Umbach (1998 อางถึงใน ปราวีณยา สุวรรณโชติ, 2549 : 205) กลาววา สิ่งที่สถานศึกษา

ควรดําเนินการเพื่อบริหารจดัการและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา มีข้ันตอน

ดังน้ี 

      1. วางแผนกอนเปนอันดับแรก แลวจึงคอยดําเนินการ 

      2. การพัฒนาบุคลากร 

      3. การฝกอบรมครู เปนการพิเศษทางดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในการสงผานหลักสูตรและการสอน 
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      4. จัดใหมีบุคลากรชวยเหลือทางดานเทคนิคเพื่อสนับสนุนครู 

      5. จัดใหมีอุปกรณเครื่องมือที่เหมาะสมและพอเพียงตอการใชของครูและนักเรียน 

     ประสิทธ์ิ ทีฑพุฒิ และครรชิต มาลัยวงศ (2549 : 99 - 103) กลาววา การบริหารจัดการระบบ

สารสนเทศใหประสบความสําเร็จ จึงมีความจําเปนที่หนวยงานตองดําเนินการ ไดแก จัดหาบุคลากร

ดานคอมพิวเตอรหรือดานที่มีความสามารถมาประจําหนวยงาน จัดต้ังองคกรดานไอทีที่เหมาะสมกับ

ขนาดและลักษณะการทํางาน ดําเนินการวางแผนไอท ีเพื่อใชเปนหลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

อยางจริงจงั กําหนดงบประมาณในเรื่องการบริหารจัดการ วางแผนแมบททางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับใชเปนแผนที่หรือใชกํากับการดําเนินการ กําหนดระเบียบวิธีที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบ 

มีนโยบายในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และจะตองติดตามความกาวหนาของงานเทคโนโลยี

สารสนเทศทั้งภายในและภายนอก หากพบปญหาจะไดแกไขไดอยางทันทวงที 

 Ramsay (2006) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่องการสอนและการจัดการเรียนรูดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และประสบความสําเร็จดวยการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ประชากรที่ใชศึกษา

ไดแก โรงเรียนระดับประถมศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด โดยมีประเด็นการศึกษาในดานการเรียนรูของ

นักเรียน โครงสรางพืน้ฐาน กระบวนการสอน การตรวจสอบ วิธีการ ความรูของคุณครู และการบริหาร

จัดการ ผลการวิจัย พบวา ในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหประสบความสําเร็จ 

ประกอบดวย การกําหนดประเด็น การกําหนดบทบาทหนาที่ ดานงบประมาณ การสนับสนุนการเรียน

การสอน การออกคําสั่งที่เจาะจง และการนํา 

 กลาวโดยสรุป การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การวางแผน การดําเนินงานบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือสารนิเทศในข้ันตอนตาง ๆ ต้ังแตการเสาะแสวงหา การวิเคราะห การจัดเก็บ การจัดการ 

และการเผยแพร การบริหารบุคลากร การบริหารงบประมาณคาใชจาย การบริหารวัสดุ อุปกรณ ดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการติดตามประเมินผล และนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข เพื่อใหการ

ดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ 

     จากการศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน ตามแนวคิดของนักการศึกษา

หลายทานดังกลาวขางตน จะเหน็ไดวามีการบรหิารที่นักการศึกษามีความคิดเหน็สอดคลองกนั ซึ่งผูวิจัยได

วิเคราะหและสงัเคราะหแลวเหน็วา การศึกษาการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรยีนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ประกอบดวย 

      1. การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      2. การดําเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      3. การติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

      4. การปรับปรุงและการดําเนินการ 

 ดังรายละเอียดที่แสดงในตารางที่ 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 การวิเคราะหและสังเคราะหการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน 
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ผลการ

วิเคราะหและ

สังเคราะห 

ของผูวจิัย 

การวางแผน  -         

การดําเนินงาน - -         

การติดตามและ

ประเมินผล 
   -       

การปรับปรงุ 

การดําเนินการ 
-    -  - - -  

การพัฒนา

บุคลากร 
- - -  - - - - - - 

การสนับสนุน 

จากผูบรหิาร 
 - -  - -  -  - 

การบรหิาร

ทรัพยากร 
 - -  -  - - - - 

  

 จากตารางที่ 2.1 พบวา แนวคิดการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตาง ๆ ที่นักการศึกษา

สวนใหญมีความเห็นสอดคลองกัน ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิดจากเอกสารและ

งานวิจัยตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ สามารถนํามาประยุกตใชกับสถานศึกษา เพื่อนํามาเปนแนวทางการพัฒนาการ

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนเพื่อทําใหองคกรบรรลุเปาหมาย 
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 ดังน้ันจากขอมูลขางตน ผูวิจัยจึงนํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอไชยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 2 ใน 4 ดาน ดังน้ี คือ 

  1. การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2. การดําเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  3. การติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  4. การปรับปรุงและการดําเนินการ 
 

 การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายของการ

วางแผนไวดังน้ี 

     สุทธิวัชร ทับเจริญ (2549 : 50) กลาววา การวางแผน คือ กระบวนการกําหนดวัตถุประสงค

หรือวิธีการที่จะดําเนินการใหแผนน้ันบรรลุวัตถุประสงค หรือจุดมุงหมายที่กําหนดไวสําเร็จตามเปาหมาย

ตามที่หนวยงานหรือองคกรน้ัน ๆ ไดต้ังไวอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

     พระจันทะมูน นรทปุญโญ (2552 : 13) กลาววา การวางแผน เปนการกําหนดกจิกรรมในอนาคต

อยางมีหลักการวาจะทําอะไร เพื่อตองการทราบสิ่งที่ตองการทํา ทําทําไม เพื่อทราบจุดมุงหมายใครเปนผูทํา 

เพื่อทราบผูรบัผิดชอบ ทํากับใคร เพื่อทราบผูรวมงาน ทําเมื่อไหร เพื่อทราบกําหนดเวลา ทําที่ไหน เพื่อทราบ

สถานที่ ทําอยางไร เพื่อทราบวิธีการ ทําเทาไหร เพื่อทราบจํานวน ภายใตทรัพยากรและเวลาอันจํากัด

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคกรที่กําหนดไว 

     ภูผาภูมิ โมรีย (2556 : 10) กลาววา การวางแผน หมายถึง การกําหนดแนวทาง และวิธีการ 

ปฏิบัติงานลวงหนา เพื่อที่จะทําใหงานบรรลุผลสําเร็จไดตามที่ตองการ 

     สุรินทร รัตนศิธร (2557 : 12) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การประยุกตเครื่องมือและ

อุปกรณตาง ๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณโทรคมนาคม ระบบเครือขาย และฐานขอมูลในการ

จัดเก็บรวบรวม ประมวลผล แสดงผล และเผยแพรสารสนเทศคลอบคลุม และเกี่ยวของกับการผลิต 

บันทึก จัดเก็บ ประมวลผล รับและสงขอมูล ในทุกรูปแบบไมวาจะเปนขอความ ตัวเลข เสียง ภาพ โดยใช

ขอมูลและอุปกรณตาง ๆ เชน คอมพิวเตอรที่อยูในระบบเครือขาย อุปกรณสื่อสารและโทรคมนาคม 

เปนตน รวมทั้งที่ควบคุมการทํางานของเครื่องมือและอุปกรณเหลาน้ัน เพื่อจะนําสารสนเทศที่ดีไปใช

ประโยชนตอไป  

     สงา แตเช้ือสาย (2556 : 15) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับ

การจัดทําสารสนเทศ เริ่มจากการจดัเก็บ ประมวลผล แสดงผลและเผยแพรสารสนเทศ ทั้งการสงผาน

และรับ สารสนเทศดวยวิธีการอันรวดเร็ว องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ําคัญ ไดแก เทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูลและระบบการจัดการขอมูล เทคโนโลยีคอมพิวเตอรน้ันจะใช
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สําหรับการจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อใหไดสารสนเทศตามที่ตองการอยางถูกตอง รวดเร็ว และมี 

ประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการคัดเลือก การจัดหา การวิเคราะห เน้ือหา หรือการคนคืน สารสนเทศ

เทคโนโลยีการสื่อสารขอมูล จะชวยใหการสื่อสารหรือเผยแพรสารสนเทศ ไปยังผูใชในที่ตาง ๆ เปนไป

อยางสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง ครบถวนและทันตอเหตุการณ เชน ขอมูล ซึ่งอาจอยูในรูปของตัวเลข 

ตัวอักษร ภาพ และเสียง โดยเทคโนโลยีที่ใชในการสื่อสารหรือเผยแพร สารสนเทศ ไดแก เทคโนโลยี

ที่ใชในระบบสื่อสารขอมูล เชน ระบบโทรศัพท โทรเลข วิทยุ โทรทัศน และเทคโนโลยีเครือขายคอมพิวเตอร 

การสรางสารสนเทศใหผูใชน้ัน ไมสามารถกระทําได หากยังขาดขอมูลที่เปนวัตถุดิบในการสรางสารสนเทศ 

สิ่งที่สําคัญตามมา คือ การนําขอมูลเขา ระบบที่จะจัด ระเบียบขอมูล จัดเก็บขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสม 

เพื่อประโยชนในการคนคืน บํารุงรักษา ปรับปรุงเพิ่มเติมขอมูล รวมทั้งการดูแลความปลอดภัยของขอมูล 

ถือวาเปนสิ่งที่สําคัญอยางหน่ึงในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

 ประสิทธ์ิ ทีฑพุฒิ และครรชิต มาลัยวงศ (2549 : 102) กลาววา การบริหารจัดการระบบไอที

ใหประสบความสําเรจ็ จะตองวางแผนแมบททางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรบัใชเปนแผนทีห่รือใช

กํากับการดําเนินการ ถามีแผนแมบทการพัฒนาระบบงานตาง ๆ  จะดําเนินไปสูเปาหมาย และการวิเคราะห

วาควรพัฒนาระบบงานใดกอนหรอืใชกํากับการดําเนินการ ถามีแผนแมบท การพัฒนาระบบงานตาง ๆ 

จะดําเนินไปสูเปาหมาย และการวิเคราะหวาควรพัฒนาระบบงานใดกอนหรือหลังก็จะเปนเรื่องยาก 

จะตองกําหนดระเบียบวิธีที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบ ตองมีนโยบายในการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เชน กําหนดนโยบายใหมฐีานขอมลูเดียวแลวใหทุกคนแบงกันใชงาน หรือกําหนดนโยบายดานการจดัซือ้

หาคอมพิวเตอรที่ระบุใหใชขอกําหนดคุณลักษณะแบบเดียวกัน หรือกําหนดนโยบายดานการสงเสริม

ใหพนักงานใชคอมพิวเตอรในการสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

     ปญญา แกวกียูร และคนอื่น ๆ (2546 : 99 - 101 อางถึงใน วัชราพร ริยากรณ, 2555 : 40) 

กลาววา การพัฒนาระบบสารสนเทศข้ึนในองคการใหประสบผลสําเร็จน้ัน จะตองคํานึงถึงปจจัยดาน

การวางแผนและกําหนดความคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ซึ่งปจจัยขอน้ีจัดวา เปนปจจัยสําคัญ

ที่สุดของความสําเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ทั้งน้ี หากองคการมีปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ

การพัฒนาระบบสารสนเทศพรอมอยูแลว แตขาดการวางแผนที่ดี ขาดการใชแนวคิดในเชิงระบบมาชวย

ในการวิเคราะห และออกแบบระบบสารสนเทศ ตลอดจน ขาดความสามารถในการประเมินแนวโนม 

และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทีต่องนํามาใชในระบบสารสนเทศในอนาคต ก็จะมีผลใหการพัฒนา

ระบบสารสนเทศเปนไปดวยความยากลําบาก และอาจจะไมประสบความสําเร็จในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศข้ึนใชในองคการได 

     สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547 : 15 - 16 อางถึงใน วัชราพร ริยากรณ, 2555 : 41) 

กลาวไวในคูมือการวางแผนเทคโนโลยีการเรยีนรูสําหรับโรงเรียน ของกระทรวงศึกษาธิการรัฐวิคตอเรีย 
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เครือรัฐออสเตรเลียระบุวา เมื่อกําหนดเปาหมายเทคโนโลยีการเรียนรูแลว จะตองพัฒนาแผนเพื่อกําหนด

วิธีการที่จะทําใหโรงเรียนบรรลุเปาหมาย โดยกําหนดข้ันตอนดังน้ี 

      1. กําหนดขอบขายและความตองการในอนาคตเพื่อบรรลุเปาหมาย โดยตองกําหนด

เทคโนโลยีการเรียนรูที่ตองการ เชน เครือขาย เครื่องคอมพิวเตอร สิ่งอํานวยความสะดวกดานสื่อประสม 

การเช่ือมตอ อินเตอรเน็ต อีเมลล ซอฟตแวร ฯลฯ กําหนดวาโรงเรียนตองการใชเทคโนโลยีการเรียนรู

อยางไร และใชที่ไหน และตองจัดลําดับความสําคัญสําหรับสิ่งที่ตองการทั้งหมด และรวบรวมความตองการ

ดานเทคโนโลยีการเรียนรูของโรงเรียน ทั้งความตองการการใชประโยชนตําแหนงที่วางคอมพิวเตอร 

การใชขอมูลสารสนเทศรวมกัน การใช ICT ในช้ันเรียน ความตองการพิเศษในดานตาง ๆ และความ

ตองการเครือขาย 

      2. กําหนดคุณสมบัติของฮารดแวร ซอฟตแวร การสื่อสาร และอุปกรณอื่น ๆ และในสวน

เทคนิคที่จําเปน ไดแก ความตองการเครือขาย / เครือขายภายในโครงสรางพื้นฐานของเทคโนโลยีการเรียนรู 

การกําหนดเครื่องมือและซอฟตแวรใหตรงกับความตองการ รูปแบบการจัดหองเรียน ความตองการ

เครือขายหองเรียน ความตองการของครูที่จะเขาใชเครือขาย ความตองการเครือขายเพื่อการบริหาร 

ความปลอดภัยของเครื่องมอือุปกรณ ความตองการพืน้ฐานที่หองเรียนและเฟอรนิเจอร และความตองการ

เครื่องมืออื่น ๆ เปนตน 

      3. กําหนดความตองการความปลอดภัย เพื่อระบุความเสี่ยงและคุกคามดานความปลอดภัย

ที่สําคัญตอเทคโนโลยีการเรียนรูของโรงเรียน รูปแบบการคุกคาม ไดแก การสูญหายหรือแตกหักของ

อุปกรณ การปกปองความลับสวนตัว และความลับของทางราชการ การสูญหายของขอมูลหรือระบบ

ที่สําคัญของโรงเรียน การปองกันสื่อที่ไมเหมาะสมทางอินเตอรเน็ต 

      4. ประเมินกลยุทธในการเทคโนโลยีการเรียนรูที่เลือกไว เพื่อวางกรอบสําหรับการนําสวน

ตาง ๆ เหลาน้ีมาใช โดยกําหนดเปนแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเรียนรู 

      5. กําหนดความตองการดานการสนับสนุน เพื่อติดตามผล และรักษาสภาพการลงทุน

ดานเทคโนโลยีการเรียนรู รวมทั้งสนับสนุนผูใชเทคโนโลยีการเรียนรูทั้งหมด 

      6. กําหนดการฝกอบรมและความตองการของการพัฒนาวิชาชีพ มุงไปที่การฝกอบรม

ที่จําเปนสําหรบัคร ูนักเรยีน ผูบริหาร และเจาหนาที่สนับสนุนดานเทคนิค เพื่อความสําเร็จของการบูรณาการ

เทคโนโลยีเขากับการเรียนรู 

      7. รวบรวมแผนและพัฒนางบประมาณ เปนการรวมผลที่ไดจากการดําเนินงานในแตละ

ข้ันตอนเพื่อใหมั่นใจวาที่ทํามาทั้งหมด เมื่อรวมกันแลวจะเกิดเปนภาพที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ

โรงเรียน และมีวิธีการ ข้ันตอนที่จะนําไปสูความสําเร็จ 
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 สรุป การวางแผนการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การกําหนดแนวทางหรือวิธีการ

ปฏิบัติงานลวงหนา โดยการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย นโยบายการดําเนินงาน มีแผนงานและ

โครงการพัฒนาระบบเครอืขายเทคโนโลยีสารสนเทศไวในแผนปฏิบัติการประจําป และกําหนดนโยบาย

พัฒนาระบบสารสนเทศอยางตอเน่ือง เพื่อใหงานสําเร็จตามความตองการและบรรลุเปาหมายที่วางไว 

 การดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การดําเนินการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศน้ันเปนกระบวนการทีส่ําคัญ ซึ่งการจัดเก็บขอมูล

สารสนเทศเปนหมวดหมูสะดวกตอการคนหาและนําไปใช และดําเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงาน

ของโรงเรียนอยางเปนระบบ ชวยใหผูบริหารใชประโยชนในการบริหารไดมากย่ิงข้ึน นักวิชาการ

หลายทาน ไดใหความหมายของการดําเนินการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 

 ประสิทธ์ิ ทีฆพุฒิ และครรชิต มาลัยวงศ (2549 : 103) ไดกลาวไววา การบริหารจดัการระบบ

สารสนเทศใหประสบความสําเร็จ จึงมีความจําเปนที่หนวยงานตองสรางเงื่อนไขตาง ๆ ตอไปน้ี 

       1. มีการจัดหาบุคลากรดานคอมพิวเตอร หรือดานทั่วไปที่มีความสามารถมาประจําหนวยงาน

มีการจัดต้ังองคกรดานไอทีที่เหมาะสมกับขนาดและลักษณะการทํางาน จัดหาบริษัทที่ปรึกษา หรือบุคลากร

ที่มีความรูความสามารถมาใหคําปรึกษา เรงรีบดําเนินการวางแผนไอทีเพื่อใชเปนหลักในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ การใหความสนใจและสนับสนุนการแกปญหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศอยางจริงจัง 

       2. ผูบริหารหนวยงานตองมองเห็นวาไอที เปนกลยุทธของการแขงขัน เปนเครื่องมือในการ

ตัดสินใจและเปนเครื่องมอืในการสรางประสทิธิภาพ และผลผลติในหนวยงาน การที่จะทาํเชนน้ีไดผูบริหาร

จะตองสนใจเรียนรูใหตนเองมทีักษะในการใชคอมพิวเตอร ไมควรเรียนรูเพียงเพื่อใหรูจกัวาคอมพิวเตอร

คืออะไร ผูบริหารตองใชคอมพิวเตอรใหเปน ตองทราบวาตนเองตองการใชสารสนเทศอะไรบาง ตองการ

สารสนเทศระดับใด เพราะสารสนเทศที่ละเอียดมากเกินความตองการใชของตนเอง ก็จะไมเกิดประโยชน

ใด ๆ ทั้งยังเปนการสิน้เปลืองในการจัดหาสารสนเทศเหลาน้ันมาใชดวย หรือถาหากสารสนเทศมีความ

ละเอียดนอยเกินไปกไ็มเกิดประโยชนตอผูบรหิารดวยเชนกัน ดังน้ัน ผูบริหารจะตองทราบวาความตองการ

ที่พอดีน้ันอยูที่ไหนมีลักษณะอยางไร 

       3. ผูบริหารจําเปนตองมคีวามรูในดานการจัดการบุคลากรดานคอมพิวเตอร หรือชางเทคนิค 

คือ จะตองทราบธรรมชาตินิสัยของบุคลากรกลุมดังกลาวตามที่ไดกลาวไปแลวขางตน เพื่อที่ผูบริหาร

จะไดสามารถจัดการบุคลากรกลุมน้ีไดอยางถูกตอง 

       4. ผูบริหารตองสามารถจดัการกับการเปลี่ยนแปลง หรือผูนําการเปลี่ยนแปลง หรือเปน

ผูผลักดันการเปลี่ยนแปลงใหเกิดในหนวยงานใหได การเปลี่ยนแปลงเหลาน้ี ไดแก การเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมการทํางาน กลาวคือ การนําคอมพิวเตอรเขามาใชในหนวยงานน้ันมักจะประสบปญหาการ

ตอตานจากบุคลากรของหนวยงานเอง อาจเปนเพราะวาบคุลากรอาจกลัววาคอมพิวเตอรจะทําใหตกงาน 

หรือบุคลากรไมตองการเปลีย่นวิธีการทาํงานจากแบบเดิมมาเปนแบบใหม หรือไมตองการเรียนรูใหม ๆ 
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ผูบริหารจึงตองพยายามผลักดัน หรือแนะนําใหบุคลากรยอมรับการเปลี่ยนแปลงน้ัน ตองผลักดันให

ผูใตบังคับบัญชาใชคอมพิวเตอรมากข้ึน หากผูบริหารทําตนเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงเองจะทําใหผูอื่น

เปลี่ยนแปลงตามไดอยางรวดเร็ว 

       5. ผูบริหารจะตองเขาใจธรรมชาติของตนทุนคาใชจาย หรือผลตอบแทนที่จะไดรับจาก

ระดับสารสนเทศ การใชคอมพิวเตอรน้ันมีคาใชจายทีม่าก หากผูบริหารขาดความเขาใจในสวนน้ีจะเกิด

ปญหาได เชน ไมยอมกําหนดงบประมาณในเรื่องสําคัญหรือที่ที่กําลังดําเนินอยู ก็อาจสงผลใหการดําเนินงาน

หยุดชะงักได 

       6. จะตองวางแผนแมบททางดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับใชเปนแผนที ่หรือใชกํากับ

การดําเนินการ ถามีแผนแมบท การพัฒนาระบบงานตาง ๆ จะไมสามารถดําเนินไปสูเปาหมาย และ

การวิเคราะหวา ควรพัฒนาระบบงานใดกอนหรือหลังก็จะเปนเรื่องยาก 

       7. จะตองกําหนดระเบียบวิธีที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบ 

       8. ตองมีนโยบายในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน กําหนดนโยบายใหมีฐานขอมูล

เดียวแลวใหทุกคนแบงกันใชงาน หรือกําหนดนโยบายดานการจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอรที่ระบุใหใช

ขอกําหนดคุณลักษณะแบบเดียวกัน หรือกําหนดนโยบายดานการสงเสริมใหพนักงานใชคอมพิวเตอร

ในการสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

       9. ผูบริหารจะตองติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งภายในและภายนอก 

เพื่อใหหนวยงานสามารถตรวจสอบการใชงานของหนวยงานวา มีปญหาในจุดใดบาง หากพบปญหาจะได

แกไขปญหาไดอยางทันทวงที 

      Horn (1991 : 47) กลาวถึง การพัฒนาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบ

และข้ันตอนการดําเนินการในหลายวิธี พรอมทั้งไดนําเสนอถึงการพัฒนาเปลีย่นแปลงการบริหารจัดการ

โรงเรียนจะตองพิจารณา 7 กระบวนการ ซึ่งมีความชัดเจนและนาสนใจในการประยุกตใชกับโรงเรียน

เปนอยางมาก ซึ่งทั้ง 7 กระบวนการน้ี เปนกระบวนการที่มีความตอเน่ืองกันเปนวงจร ดังน้ี 

      1. การใชทรัพยากรที่มีอยู (Importation) เปนทรัพยากรที่มีอยูแลว อาจจะมาจาก

โรงเรียนอื่น ๆ ธุรกิจตาง ๆ หองสมุด และมหาวิทยาลัย นักการศึกษา จะตองผานการอานตรวจสอบ 

ประเมินหาความคิด วิธีการ สื่อที่ดีที่สุดเพื่อนํามาใชเปนแหลงทรัพยากร 

      2. การรวบรวมสารสนเทศ (Information Amassment) เน่ืองจากเทคโนโลยีสมัยใหม

ตางมีความสามารถในการบรรจุเก็บรวบรวมขอมูลไดมากมาย ดังน้ัน การเก็บรวบรวมขอมูลจึงเปนสิ่ง

ที่สําคัญ แตการทําดัชนีคนหาขอมูล และสื่อตาง ๆ  ใหไดงายตอการเขาถึง เปนสิ่งสําคัญและจาํเปนที่สุด 

      3. ความสามารถในการเขาถึง (Accessibility) ความสามารถในการเขาถึงขอมูลไดงาย

และรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เปนสิ่งที่จําเปนตอผูใชมากที่สุด 
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      4. การเช่ือมโยง (Linkage) เทคโนโลยีใหมจําเปนตองเช่ือมโยงกับหลักสูตร และเปาหมาย

กับวัตถุประสงคของหลักสูตรจะตองเช่ือมโยงกับการใชสื่อที่เปนแหลงทรัพยากร 

      5. การตรวจสอบ (Monitoring) กระบนการทั้งหมดน้ีจําเปนตองมีการตรวจสอบอยาง

ตอเน่ือง 

      6. การสนับสนุน (Support) ลักษณะงานที่ซ้ําซาก จําเจ และการจัดการบริหารใน

รายละเอียดเล็ก ๆ นอย ๆ เปนสวนที่สามารถทําลายความสามารถของบุคคลในการทํางานได ดังน้ัน 

บุคลากรตองไดรับการสนับสนุนใหมีการจัดสภาพงานใหม เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดย

การลดจํานวนและปริมาณงานประเภทที่ซ้ําซาก และการจัดการในรายละเอียด 

      7. การวางแผน (Planning) การเปลี่ยนแปลงน้ันจําเปนตองมีแผนการที่รอบคอบทั้งการ

ทบทวนหลักสูตร หรือแผนงานดานการเงิน ดังน้ัน นักการศึกษาอาจจําเปนจะตองพึ่งผูเชี่ยวชาญ

จากภายนอก 

     ประสิทธ์ิ ทีฑพุฒิ และครรชิต มาลัยวงศ (2549 : 99 - 103) กลาววา การบริหารจัดการระบบ

สารสนเทศใหประสบความสําเร็จ จึงมีความจําเปนที่หนวยงานตองดําเนินการ ไดแก จัดหาบุคลากร

ดานคอมพิวเตอร หรือดานที่มีความสามารถมาประจําหนวยงาน จัดต้ังองคกรดานไอทีที่เหมาะสมกับ

ขนาดและลักษณะการทํางาน ดําเนินการวางแผนไอทีเพื่อใชเปนหลักในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

อยางจริงจงั กําหนดงบประมาณในเรื่องการบริหารจัดการ วางแผนแมบททางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สําหรับใชเปนแผนที่ หรือใชกํากับการดําเนินการ กําหนดระเบียบวิธีที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบ 

มีนโยบายในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และจะตองติดตามความกาวหนาของงานเทคโนโลยี

สารสนเทศทั้งภายในและภายนอก หากพบปญหาจะไดแกไขไดอยางทันทวงที 

 สรุป การดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การลงมือปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยการแตงต้ังบุคลากรรับผิดชอบ ที่มีความรูความสามารถดําเนินการเกี่ยวของกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาความรู สรางความตระหนักและแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน

ในโรงเรียน มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาและสนับสนุนระบบงานคอมพิวเตอร ใหเหมาะสมกับ

บริบทของโรงเรยีน จัดเก็บขอมูลสารสนเทศเปนหมวดหมูสะดวกตอการคนหาและนําไปใช และดําเนินการ

ตามปฏิทินการปฏิบัติงานของโรงเรียนอยางเปนระบบ   
 การติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การติดตามและการประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนข้ันตอนการติดตาม

ตรวจสอบเพื่อประเมินความกาวหนาในการดําเนินการปฏิบัติตามแผนที่วางไว เพื่อใหทราบถึงปญหา

อุปสรรคในการดําเนินงานตามแผน เพื่อจะไดนําปญหาใหไดรับการแกไขอยางทันทวงที นักวิชาการ

หลายทาน ไดใหความของการติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ี 
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 ประสิทธ์ิ ทีฑพุฒิ และครรชิต มาลัยวงศ (2549 : 103) กลาวไววา ในการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ ผูบริหารจะตองติดตามความกาวหนาของงานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและภายนอก 

เพื่อใหหนวยงานสามารถตรวจสอบการใชงานของหนวยงานวา มีปญหาในจุดใดบาง หากพบปญหาจะได

แกปญหาไดอยางทันทวงที 

     กระทรวงศึกษาธิการ (2554 : 88 - 89) ไดกําหนดแนวทางการกํากับติดตามและประเมินผล

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวา ควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบ พรอมทั้งขอ

ความรวมมือในการปฏิบัติงานอยางพรอมเพรียงกัน เพราะการบูรณาการสารสนเทศเพื่อการศึกษา

มักมีความเกี่ยวของกับหนวยงาน บุคคลหลายฝาย หากขาดความรวมมือจากฝายใดฝายหน่ึงอาจจะทําให

การใชระบบงานน้ันมคีวามเสยีงตอการประสบความสําเรจ็ ในทางปฏิบัติจึงควรดําเนินกิจกรรม 4 ประการ 

ดังน้ี คือ 

      1. แตงต้ังคณะกรรมการกํากับติดตามประเมินผลการประยุกตใชแผนแมบท ICT เพื่อ

การศึกษา โดยมีผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของรวมเปนคณะทํางาน หรือมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ

บริหารขอมูลสารสนเทศ ทําหนาที่กํากับติดตามประเมินผลดังกลาว 

      2. จัดใหมีการกาํหนดตัวช้ีวัด และคาเปาหมายในระดับหนวยงานตาง ๆ อาทิ ระดับ

องคกรหลัก ระดับหนวยงานในสังกัด และหนวยงานในกํากับ เปนตน โดยอางอิงจากตัวช้ีวัดที่กําหนด

ไวในแผนแมบทฯฉบับน้ี หรือปรับปรงุ กําหนดเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมในการดําเนินพันธกิจของ

แตละระดับ 

      3. จัดใหมีการประเมินผลโครงการ เพื่อการบูรณาการและการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ในระบบ ICT เปนประจําตามคาบเวลาที่กําหนดไว 

      4. ประยุกตใชระบบสารสนเทศ เพื่อกํากับติดตามความกาวหนา รวบรวมผลการดําเนินงาน

โครงการตาง ๆ  

      5. ทบทวนและปรับแผนการดําเนินงานตามความจําเปนอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิด

ความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว 

     Steers (1985 : 77 อางถึงโดย นงลักษณ เรือนทอง, 2550 : 18 - 20) ไดกําหนดแนวทาง

ในการประเมินประสทิธิผลองคการ โดยใหความสาํคัญในเรื่องของการบรรลุเปาหมาย วิธีการเชิงระบบ 

และพฤติกรรมของมนุษยในองคกร ดังน้ี 

      1. การบรรลุเปาหมายขององคการ (The Goal Optimization Approach) ปจจุบัน

วิธีการที่ใชในการประเมินประสิทธิผลองคการสวนใหญเนนไปที่การบรรลุเปาหมายขององคการ องคการ

ทุกองคการมีเปาหมายที่ชัดเจนและมีความแตกตางกัน ดังน้ัน การประเมินประสิทธิผลขององคการ

การประเมินที่เปาหมายขององคการ รูปแบบที่ใชในการประเมินประสิทธิผลองคการมีหลายรูปแบบ

แตสวนใหญจะใหความสําคัญกับการบรรลุเปาหมาย หรือผลสุดทายมากกวาวิธีการ ดังน้ัน ผูบริหาร
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ในองคการจะตองกําหนดเปาหมายที่สามารถทําได หรือเปาหมายที่เปนจริง สามารถวัดไดไมใชเปาหมาย

ในอุดมคติ การประเมินประสิทธิผลองคการโดยใชใชแนวทางการบรรลุเปาหมาย ทําใหไดประโยชน

หลายประการ ประการแรก ทําใหทราบวาการที่จะบรรลุเปาหมายสูงสุดมีความเปนไปไดหรือไม จะสราง

ความเสียหายใหกับองคการ หรือจะทําใหองคการเจริญเติบโตและสามารถอยูรอดได ประการที่สอง 

การประเมินตามแนวทางการบรรลุเปาหมายน้ันตองยอมรับวา องคการที่แตกตางกันยอมมีเปาหมาย

ที่แตกตางกันดวย ผูบริหารในองคการจะยังใหความสําคัญกับคนในองคการรูวิธีการจูงใจคนใหเขาเกิด

ความรัก และความพึงพอใจในการทํางาน เพื่อจะไดทุมเทแรงกายแรงใจเพื่อเปาหมายขององคการ 

ประการที่สาม ทําใหผูบริหารในองคการทราบปญหาและขอจํากัดตาง ๆ ทําใหองคการไมบรรลุเปาหมาย 

เชน ขอจํากัดดานงบประมาณ บุคลากร หรือแมแตเทคโนโลยี ประการที่สี่ เกณฑที่ใชในการประเมิน

ประสิทธิผลองคการ ตามแนวทางน้ีมีความยืดหยุนปรับเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงคขององคการ 

      2. วิธีการเชิงระบบ (A Systems Perspective) การประเมินประสิทธิผลองคการตาม

แนวคิดน้ี ใชแนวคิดระบบเปดเปนแนวทางในการวิเคราะห แนวคิดน้ีเนนความสัมพันธของสวนตาง ๆ 

ในองคการ และสภาพแวดลอม ซึ่งทั้งหมดมีอิทธิพลตอประสิทธิผลองคการ แนวคิดน้ีเราสามารถกําหนด

องคประกอบหลัก 4 ประการ ที่ทําใหองคการมีประสิทธิผล คือ  

   2.1 ลักษณะเฉพาะขององคการ เชน โครงสรางขององคการเทคโนโลยี 

   2.2 ลักษณะเฉพาะของสภาพแวดลอม เชน เศรษฐกิจ เงื่อนไขทางการตลาด 

   2.3 ลักษณะเฉพาะของพนักงาน เชน ระดับความพึงใจในงานความผูกพันกับงาน 

    2.4 นโยบายดานการบริหาร และการปฏิบัติงาน ดังภาพประกอบ 1 

      3. การเนนพฤติกรรม (A Behavioral Emphasis) แนวคิดน้ีมีความเช่ือวาพฤติกรรม

ของแตละบุคคล มีผลตอความสาํเร็จหรือความลมเหลวขององคการ การประเมนิองคการหรอืการวิเคราะห

องคการตองพิจารณาถึงพฤติกรรมของคนในองคการที่มีอทิธิพลตอการบรรลุเปาหมายของบุคคล และ

เปาหมายขององคการที่มีความสัมพันธกัน โดยเนนที่เปาหมายขององคการเปนเปาหมายรวม ซึ่งเกิดจาก

กลุมบุคคลที่มสีวนรวมในองคการชวยกนักําหนดเปาหมาย และยอมรับเปาหมายรวมกันและยึดถือเปน

เปาหมายขององคการ ดังน้ันบางสวนของเปาหมายองคการจะเปนเปาหมายของบคุคล ผูบริหารในองคการ

จะตองจูงใจ และใชภาวะผูนําในการกระตุนใหบุคคลในองคการแสดงพฤติกรรมที่คาดหวัง และตอบสนอง

ตอเปาหมายสวนบุคคลเพื่อผลสัมฤทธ์ิของเปาหมายองคการ ดังภาพประกอบ 2.1 
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ภาพที่ 2.1 องคประกอบหลักที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลองคการ 

ที่มา : Steers (1985 : 7 อางถึงใน นงลักษณ เรือนทอง, 2550 : 20) 

 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2554 : 87 - 89) ไดกลาวถึง การขับเคลื่อนมาตรการตาง ๆ ภายใต

ยุทธศาสตรของแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2554 - 2556 ใหสามารถดําเนินการไดสําเร็จภายใตทรัพยากรดานเวลา บุคลากร และงบประมาณ 

ที่มีอยูอยางจํากัด ซึ่งมีผลกระทบตอการบริหารจดัการการกํากับ ติดตาม และการประเมินผลการประยุกตใช

ระบบ ICT ขององคกรหลัก หนวยงานในสังกัด และหนวยงานในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ และ

ควรจะดําเนินการตามองคประกอบที่สําคัญในเบื้องตน คือ  

      1. การสรางความรบัรูเกี่ยวกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง

การจัดการใหมีการเผยแพรความรู และสรางความรับรูเกี่ยวกับแผนแมบท ICT เพื่อใหทุกฝายไดเขาใจ

ถึงความสําคัญของวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการตาง ๆ ที่กําหนดไว ซึ่งมีผล

ตอการพัฒนาและประยุกตใช ICT รวมถึงการใหความสําคัญตอโครงการเพื่อบูรณาการ และการรักษา

ลักษณะเฉพาะ

ของพนักงานและ

ทักษะ 

โครงสรางองคการ

และเทคโนโลยี 

 

ประสิทธิผล 

ขององคการ 

 

นโยบายดานการ

บริหารและการ

ปฏิบัติงาน 

สภาพแวดลอม

ภายนอก 
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ความมั่งคงปลอดภัยของระบบ ICT ในอันที่จะมองเหน็ทิศทางการพัฒนา ICT ดวยความเขาใจที่ถูกตอง

ตรงกัน มองเห็นภาพสุดทายรวมกัน กระทรวงศึกษาธิการจะเปนอยางไรหลักจากการพัฒนาตามแผน

แมบทฯเสร็จเรียบรอย และเห็นถึงประโยชนของแตละฝายที่คาดวาจะไดรับรวมกัน เพื่อสรางความรวมมือ

ในการผลักดันมาตรการและโครงการตาง ๆ ใหเปนรูปธรรม 

      2. การกําหนดระดับการบริหาร หมายถึง องคกรหลักควรกําหนดระดับของการบริหาร 

การกํากับ ติดตาม และการประเมินผลแผนแมบท ICT เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยอาจ

กําหนดนโยบายที่จําเปน รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมตอบริบทของหนวยงานในสังกัด และในกํากับ

ของแตละองคกรหลัก เพื่อใหเกิดความเปนไปไดในการใหความรวมมือจากผูบริหารและเจาหนาที่ 

      3. การสงเสริมสนับสนุนศักยภาพการดําเนินงาน หมายถึง การสงเสริมสนับสนุนหนวยงาน

ในสังกัด หนวยงานในกํากับ ตลอดจนถึงบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ใหมีศักยภาพ

การดําเนินงานที่เกี่ยวของกับ ICT อยางนอยในประเด็นตอไปน้ี คือ 

      3.1 ศักยภาพดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับ ICT 

      3.2 ศักยภาพดานการบูรณาการสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

      3.3 ศักยภาพดานสมรรถนะการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับ ICT 

 การกํากับติดตามและประเมินผลในทางปฏิบัติ แนวทางการกํากับติดตามและประเมินผล

การพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบ พรอมทั้งขอความรวมมือในการปฏิบัติงาน

อยางพรอมเพรียงกัน เพราะการบูรณาการสารสนเทศเพื่อการศึกษามักมีความเกี่ยวของกับหนวยงาน

บุคคลหลายฝาย หากขาดความรวมมือจากฝายใดฝายหน่ึง อาจจะทําใหการใชระบบงานน้ันมีความเสี่ยง

ตอการประสบความสําเร็จ ในทางปฏิบัติจึงควรดําเนินกิจกรรม 4 ประการ ดังน้ี คือ 

  1. แตงต้ังคณะกรรมการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการประยุกตใชแผนแมบท ICT เพื่อ

การศึกษา โดยมีผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของรวมเปนคณะทํางาน หรือมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ

บริหารขอมูลสารสนเทศทําหนาที่กํากับ ติดตาม ประเมินผลดังกลาว 

      2. จัดใหมีการกําหนดตัวช้ีวัดและคาเปาหมายในระดับหนวยงานตาง ๆ อาทิ ระดับองคกร

หลัก ระดับหนวยงานในสงักัด และหนวยงานในกํากับ เปนตน โดยอางอิงจากตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในแผน

แมบทฯ ฉบับน้ี หรือปรับปรงุ กําหนดเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสมในการดําเนินพันธกิจของแตละระดับ 

      3. จัดใหมีการประเมนิโครงการเพื่อบูรณาการ และการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบ 

ICT เปนประจําตามคาบเวลาที่กําหนดไว 

      4. ประยุกตใชระบบสารสนเทศเพือ่กํากบั ติดตามความกาวหนา รวบรวมผลการดําเนินงาน

โครงการตาง ๆ 

      5. ทบทวน และปรับแผนการดําเนินงานตามความจาํเปนอยางเหมาะสม เพื่อใหเกิด

ความสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ไดกําหนดไว 
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 สรุป การติดตาม และประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การตรวจสอบ 

นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรดานเทคโนโลยีอยางตอเน่ือง และเปนระบบ 

โดยติดตามการบํารุงรักษา ซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณประกอบใหพรอมใชงาน ตรวจสอบ

ขอมูลและเครือขายเทคโนโลยีใหทันสมัยอยูเสมอ ใชเครื่องมอืในการนิเทศ ติดตามที่เหมาะสม รายงาน

สรุปผลการดําเนินงานที่ชัดเจน และเผยแพรใหผูเกี่ยวของและชุมชนทราบอยางทั่วถึง 

 การปรับปรุงและการดําเนินการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 การปรับปรุงการดําเนินการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนข้ันตอนที่สําคัญของการพัฒนา 

เปนการนําผลการปฏิบัติงานมาสรุปปญหา เพื่อใชในการวางแผนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และยังเปน

การยกระดับของคุณภาพอีกดวย 

     นักวิชาการหลายทานไดใหความของการติดตาม และประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดังน้ี 

     Deming in Mycoted (2004) ไดกลาววา การปรับปรงุและการดําเนินการ คือ ยอมรับการ

เปลี่ยนแปลง หากบรรลผุลเปนทีน่าพอใจหรือหากผลการปฏิบัติไมเปนไปตามแผน ใหทําซ้ําวงจรโดยใช

การเรียนรูจากการกระทําในวงจรที่ไดปฏิบัติไปแลว  

     ธนา นนทพุทธ (2559) ไดกลาววา การปรับปรุงและการดําเนินการ คือ การปรับปรุง แกไข

สวนที่มีปญหา หรือถาไมมีปญหาใด ๆ  ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ไดผลสําเร็จ เพื่อนําไปใช

ในการทํางานครั้งตอไป 

     วิกิพีเดีย (2559) ใหความหมายของ การปรับปรงุและการดําเนินการ คือ การนําผลการประเมิน

มาพัฒนาแผน อาจประกอบดวย การนําผลการประเมินมาวิเคราะหวามีโครงสราง หรือข้ันตอนในการ

ปฏิบัติงานใดที่ควร ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยูแลวใหดีย่ิงข้ึนไปอีก และสังเคราะหรูปแบบการดําเนินการ

ใหมที่เหมาะสม สําหรับการดําเนินการในปตอไป 

     ประภาส แตมทอง (2554 : 77) กลาววา เมื่อผานข้ันตอนการประเมินแลว สามารถนําผล

การประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขในการปฏิบัติงาน และนําผลที่ไดไปตรวจสอบกับเปาหมายที่ได

กําหนดไวในแผนวาเปนอยางไร ถาไดผลตํ่ากวาเปาหมายใหรีบแกไขปรับปรงุใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

แลวจึงจัดทําเปนมาตรฐานงานในการปฏิบัติ เพื่อเสนอรายงานผลงานใหกลุมอื่นไดทราบตอไป แตการ

ปรับปรุงแกไขควรคํานึงถึงเน้ือหาของแผนดวย ไมใชแกไขเฉพาะวิธีการปฏิบัติงานอยางเดียวซึ่งมีรายละเอยีด

คือ ในการปฏิบัติการแกไขมีความจําเปนจะตองแยกแยะอยางชัดเจนในการจํากดัอาการและหาสาเหตุ

ของการวางแผนที่ไมดีพอกอน แลวจึงทําการปรับปรุงคุณภาพของการวางแผน และปรับปรุงเน้ือหา

ของแผนดวย การแกไขปญหาและอุปสรรคเปนกิจกรรมที่ตองทําในกรณีที่ปรากฏวา ตรวจสอบแลว

ผลงานไมบรรลหุรือไมสอดคลองของเปาหมายก็ใหปรบัปรงุใหม วิธีการปรับปรุงใหมใหดําเนินตามข้ันตอน 

ดังน้ี 
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      1. ปรับปรุงการวางแผนใหม 

      2. ลงมือปฏิบัติตามแผนที่ปรับปรุงใหม 

      3. ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานใหม 

      4. ถายังไมบรรลุเปาหมายจะตองปรับปรุงใหม จนกวาจะบรรลุเปาหมายจึงจะกําหนด 

เปนมาตรฐาน 

     การบริหารคุณภาพดวยวงจรเดมมิ่งในยุทธศาสตร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการเรียนรูในดานที่ 4 การนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข (Action : A) จึงถือเปนการรวมกัน

วิเคราะหผลการประเมินผล การจัดทําระบบการบริการและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทราบปญหา

และอุปสรรค ตลอดทั้งแนวทางแกไขปรับปรุงเพื่อใหการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีคุณภาพมาก

ย่ิงข้ึน 

     เศกสรรณ วงศงาน (2555 : 38) กลาววา การปรับปรุงแกไข (Act) หรือ A คือ ผลการตรวจสอบ 

หากพบวา เกิดขอบกพรองข้ึน ทําใหผลงานที่ไดไมตรงตามเปาหมาย หรือผลงานไมไดมาตรฐานใหปฏิบัติ 

การแกไขตามลกัษณะปญหาทีค่นพบ โดยถาผลงานเบี่ยงเบนไปจากเปาหมายตองแกไขที่ตนเหตุ ถาพบ

ความผิดปกติใด ใหคนหาสาเหตุแลวทําการปองกนั พื่อมิใหความผิดปกติน้ันเกิดซ้ําข้ึนอีก โดยใชมาตรการ

คือ การยํ้านโยบาย การปรับปรุงระบบ หรือวิธิการทํางาน 

     การบริหารคุณภาพดวยวงจรเดมมิ่ง ประกอบดวย การวางแผนปฏิบัติงานดําเนินการตาม

แผนงาน ตรวจสอบ และประเมินผล และนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไขตามยุทธศาสตร 3 ดาน 

คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูพัฒนาคุณภาพการเรียนของผูเรียน การพัฒนาการบริหาร

จัดการดานการศึกษาและการบรกิาร การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู ซึ่งตองดําเนินการอยางตอเน่ือง มีวินัย โดยอาศัยความรวมมือของทุกฝาย

ที่เกี่ยวของดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการพัฒนางานอยางมีระบบพรอมกับการ

ยกระดับมาตรฐานใหสูงข้ึน 

     กระบวนการบริหาร PDCA หลักและแนวคิดกระบวนการบริหารของวงจรเดมมิ่ง (PDCA) 

การบริหารงานใหเกิดคุณภาพไดน้ัน วงจรเดมมิ่ง (PDCA) เปนวงจรที่พัฒนามาจากวงจรที่คิดคนโดย 

Walter Shewhart ผูบุกเบิกการใชสถิติ สําหรับแวดวงอุตสาหกรรมและตอมาวงจรน้ีเริ่มเปนที่รูจัก

มากข้ึน เมื่อ เดมมิ่ง (Deming) ปรมาจารยดานการบริหารคุณภาพเผยแพรใหเปนเครื่องมือสาํหรับ

การปรับปรุงกระบวนการทํางานของพนักงานภายในโรงงานใหดีย่ิงข้ึน และชวยคนปญหาอุปสรรค

ในแตละข้ันตอนการผลติโดยพนักงานเอง จนวงจรน้ีเปนทีรู่จักกันในอีกช่ือวา “วงจรเดมมิ่ง” ตอมา พบวา 

แนวคิดในการใชวงจร PDCA น้ันสามารถนํามาใชไดกับทุกกิจกรรมจึงทําใหเปนที่รูจักกันอยางแพรหลาย

มากข้ึนทั่วโลก PDCA เปนอักษรนําของศัพทภาษาอังกฤษ 4 คํา คือ P : Plan วางแผน D : Do ปฏิบัติ
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ตามแผน C : Check ตรวจสอบ A : Act ดําเนินการใหเหมาะสมวงจร PDCA สามารถใชใน 2 ลักษณะ

คือ  

  1. ทุกครั้งที่เริ่มตนทํากิจกรรมอะไรก็ตาม ไมวาจะเปนการเรียนหรือการทํางาน PDCA 

จะชวยใหกิจกรรมมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง โดยเริ่มจากการต้ังเปาหมายดวยการวางแผน (P) และ

นําแผนไปสูการปฏิบัติ (D) หลังจากน้ันจึงตอดวยการตรวจสอบหรือประเมินผลการปฏิบัติตามแผน (C) 

วาผลที่ไดน้ันเปนไปตามทีคิ่ดไว มากนอยแคไหนและทายทีสุ่ด นําผลที่ไดจากการประเมินไปดําเนินการตอ

ตามความเหมาะสม (A) หากผลที่เกิดข้ึนเปนไปตามที่วางแผนไว ก็ใหจัดทํามาตรฐานวิธีการดําเนินการน้ัน

เพื่อกิจกรรมในลกัษณะเดียวกันตอไป แตหากผลที่เกิดข้ึนไมเปนไปตามแผนอาจจําเปนตองคิดปรับเปลี่ยน

บางสิ่งบางอยาง ซึ่งอาจเปนการเปลี่ยนเปาหมาย เปลี่ยนแผนหรือเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติก็ได 

      2. เมื่อตองการแกปญหาที่เกิดข้ึน โดยเริ่มจากการระบุปญหาและคิดคนหาแนวทาง

ในการแกปญหาดวยการกําหนดเปนแผน (P) และลงมือแกปญหาตามแนวทางน้ัน ๆ (D) ซึ่งในความเปนจริง

ปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ  อาจจะไดรับการแกไขเยียวยาไดสําเร็จหรือไมสําเร็จก็ได จึงจําเปนตองตรวจสอบ

ผลลัพธและประเมินวิธีการแกปญหาที่เลือกไว (C) และทายทีสุ่ดเมื่อไดผานการตรวจสอบและประเมินผล

แลว หากวิธีการแกปญหาน้ัน ๆ เปนวิธีที่ถูกตองใหนําวิธีน้ันใชกับปญหาในลักษณะเดียวกันในอนาคต

ตอไป แตหากวิธีการแกปญหาน้ันไมสามารถบรรลุผลสําเร็จได ใหลองหาทางคิดวิธีการใหมหรือเริ่มตน

ระบุปญหาใหม (A) 

     PDCA เปนเทคนิคการปรับปรุงงานใหดีข้ึนอยางตอเน่ืองและยังเปนเทคนิคในการแกปญหา

ใหกับทุกคนได ผูที่ใชเทคนิคน้ีในการทํากิจกรรมตาง ๆ จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผลงาน

ที่นาพึงพอใจในทุกข้ันตอนจะชวยใหเรามีการเรียนรูฝกใหเราคิดในเชิงวิเคราะห 

 สรุป การปรับปรุงและการดําเนินการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การนําผลการตรวจสอบ

ติดตาม และประเมินผลดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับปรุงพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยการ

รวบรวม บันทึกปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะมาปรับปรุง จัดทํามาตรฐานใหม โดยใชขอมูลการ

ประเมินผลมาเปนฐานของการยกระดับคุณภาพ และรายงานการปรับปรงุพัฒนาใหทุกฝายทราบอยาง

ตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนขยายโอกาส 

 

 นโยบายขยายโอกาสทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2534 อางถึงใน สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2, 2559 : 29 - 30) เริ่มตนดําเนินการในปการศึกษา 2533 

ตามมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2553 ที่ใหขยายโอกาสทางการศึกษาจาก 6 ป เปน 9 ป 
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โดยมอบหมายใหสาํนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ หรือสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานในปจจุบัน ดําเนินโครงการโดยไมเก็บคาเลาเรียนและไมบังคับ การจัดการเรียน

การสอนใหใชหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) ของกรมวิชาการ 

ตอมาเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมใหกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ดําเนินการขยายโอกาสทางการศึกษาสูสวนภูมิภาคในลกัษณะ

การกระจายอยางทั่วถึง โดยกําหนดใหโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติ เปดรบันักเรยีนที่จบการศึกษาช้ันปทีเ่ขาเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนปละ 1,000 หองเรียน 

นับต้ังแตปการศึกษา 2537 ใหไดครบ 4,000 หองเรียน ตอมากระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดระเบียบ

วาดวยการขยายช้ันเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 และระเบียบวาดวยการขยายช้ันเรียน

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2553 ตามลําดับ ซึ่งเปนผลทําใหโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

สามารถขยายช้ันเรยีนเปดสอนในระดับมธัยมศึกษาตอนปลายไดดวย ทั้งน้ี ในแนวดําเนินการสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเปนผูพจิารณาเหตุผล

ความจําเปนที่ปรากฏหรือพิจารณาความเปนพื้นที่พิเศษ และองคประกอบ 7 ขอ แหงระเบียบวาดวย

การขยายช้ันเรียนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2553  

 จึงนับไดวาผลจากการดําเนินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษานับต้ังแต พ.ศ. 2533 จนถึง

ปจจุบัน นับเปนเวลา 25 ป ไดสงผลดีตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ใหสามารถเรียนรูและ

พัฒนาตนเองใหกาวทันตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่มีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

ทั้งความเจริญกาวหนาทางวิชาการ วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีเขามามีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของ

ประชาชนในประเทศมากข้ึนตามลําดับ แนวโนมของสังคมกําลังพัฒนา เขาสูความเปนอุตสาหกรรม

และการบริการ วิถีชีวิตในสังคมเปดกวาง สภาพการเปลีย่นแปลงดังกลาวจึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองพัฒนา

และเพิ่มพูนความรู และทักษะพื้นฐานของประชาชนใหสูงข้ึนอันที่จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ไดอยางเหมาะสมและย่ังยืน  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2  

     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 เปนหนวยงานที่อยูภายใต

การกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่

ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 

มาตรา 36 และ 37 แหงระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และขอ 6 ของกฎกระทรวง

กําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ต้ังอยูเลขที่ 109/1 ถนน

ธราธิบดี ตําบลทาขาม อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี ระยะทางหางจากตัวจังหวัด ประมาณ 12 

กิโลเมตร มีสถานศึกษาที่สังกัดอยูในเขตพื้นที่บริการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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สุราษฎรธานี เขต 2 ในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานประกอบดวย 8 อําเภอ ไดแก อําเภอพุนพิน อําเภอ

ทาฉาง อําเภอไชยา อําเภอทาชนะ อําเภอบานตาขุน อําเภอพนม อําเภอคีรีรัฐนิคม และอําเภอวิภาวดี  

 ภารกิจสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏรธานี เขต 2 

  1. จัดทํานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ใหสอดคลอง

กับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐานและความตองการ

ของทองถ่ิน 

  2. วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหนวยงาน

ในเขตพื้นที่การศึกษาและแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ และกํากับ ตรวจสอบ 

ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

  3. ประสานงาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษาและแจงจัดสรรงบประมาณที่ไดรบัใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ ตรวจสอบ ติดตาม

การใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 

  4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นที่การศึกษา 

  5. ศึกษา วิเคราะห วิจัยและรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 

  6. ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้ง ทรัพยากรบุคคลเพื่อสงเสริมสนับสนุน

การจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ 

  7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 

  8. ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอื่น

ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

  9. ดําเนินการและประสานงาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการศึกษาในเขต

พื้นที่การศึกษา 

  10. ประสานงาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางานดาน

การศึกษา 

  11. ประสานงานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐ เอกชน และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา 

  12. ปฏิบัติหนาที่อื่นเกี่ยวกบัการภารกิจภายในเขตพื้นที่การศึกษา ที่มิไดระบุใหเปนหนาที่

ของผูใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย 

    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ไดบริหารจัดการโดยมีการแบง 

เปนเขตปฏิบัติการ 3+1 เขต ปฏิบัติการและเครือขายสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัด 19+1 คือ เขต

ปฏิบัติการที ่1 ประกอบดวย โรงเรียนในอําเภอพุนพิน และอําเภอทาฉาง จํานวน 6 เครือขายเขตปฏิบัติการ
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ที่ 2 โรงเรียนในอําเภอทาชนะ และอําเภอไชยา จํานวน 6 เครือขาย และเขตปฏิบัติการที่ 3 โรงเรียน

ในอําเภอคีรีรัฐนิคม บานตาขุน พนม และอําเภอวิภาวดี จํานวน 6 เครือขาย และ +1 คือ เครือขาย

สถานศึกษาเอกชน รวมทั้งสิ้น 19 เครือขาย ซึ่งใน 19 เครือขาย ไดรวมสถานศึกษาเอกชนไวดวย และ

ไดกําหนดใหสถานศึกษาเอกชนในสงักัดจาํนวน 21 โรง เปนอีก 1 เครือขาย รวมเรียกวา ระบบการบริหาร

จัดการโดยใชเขตปฏิบัติการ 3+1 และเครือขายสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 19+1 สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2, 2559) มีทั้งสิ้น 198 โรงเรียน ดังตารางที่ 2.2 

 

ตารางท่ี 2.2 จํานวนโรงเรียนและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  

  เขต 2 จําแนกเปนรายอําเภอ 

 

ท่ี อําเภอ จํานวนโรงเรียน จํานวนครู 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

พุนพิน 

ทาฉาง 

ไชยา 

ทาชนะ 

บานตาขุน 

พนม 

คีรีรัฐนิคม 

วิภาวดี 

29 

30 

19 

32 

11 

22 

45 

8 

270 

265 

136 

339 

96 

265 

427 

84 

รวม 196 1,882 

  

 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 2 ในปการศึกษา 2559 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2, 2559) 

มีทั้งสิ้น 46 โรงเรียน ดังตารางที่ 2.3  
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ตารางท่ี 2.3 จํานวนโรงเรียนและครูโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกเปนรายอําเภอ 

 

ท่ี อําเภอ จํานวนโรงเรียน จํานวนครู 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

พุนพิน 

ทาฉาง 

ไชยา 

ทาชนะ 

บานตาขุน 

พนม 

คีรีรัฐนิคม 

วิภาวดี 

11 

3 

7 

10 

1 

7 

6 

1 

171 

42 

101 

149 

10 

97 

70 

18 

รวม 46 658 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 งานวิจัยในประเทศ 

 นายสุรินทร รัตนศิธร (2557) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เพื่อการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม การวิจัย

ครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู

ในสถานศึกษา 2) เปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรูในสถานศึกษา

จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา และกลุมเครือขายสถานศึกษา และ 3) ศึกษาความตองการในการ

พัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จํานวน 63 แหง ผูใหขอมูล ประกอบไปดวย ผูบริหาร

สถานศึกษา หัวหนางานวิชาการโรงเรียน หัวหนางานบริหารทั่วไป ครูผูสอนหรือผูรับผิดชอบหองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอรโรงเรยีน รวมจํานวน 252 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเกบ็

รวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ ผานการตรวจสอบคุณภาพ

โดยผูทรงคุณวุฒิ มีคาความเที่ยงเทากับ 0.99 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี คารอยละ 

คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว และการวิเคราะห

เน้ือหา ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรูในสถานศึกษา 
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ในภาพรวมอยูระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานการพัฒนาการบริหารจัดการดานการศึกษา

และการบริการ อยูในระดับมากที่สุด สวนดานการพัฒนาบุคลากร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 

สื่อสารเพื่อการเรียนรู อยูในระดับนอยที่สุด 2) สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงครามที่มีขนาดตางกัน และสถานศึกษาที่อยูในกลุมเครือขายตางกัน ไมพบวา มีการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการเรียนรู แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3) ผูบริหารสถานศึกษามีความตองการพัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ

เรียนรูในสถานศึกษาใหเหมาะสมกบับรบิทของสถานศึกษา โดยตองการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรูใหเหมาะสมมากที่สุด    

 อานนท ปนทะเสน และวีรพันธุ ศิริฤทธ์ิ (2557) ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 2) ระดับการตัดสินใจใชเทคโนโลยี

สารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 3) ปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา และรอง

ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 120 คน โดยการสุมกลุมตัวอยางอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการรวบรวม

ขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน โดยวิธี 

Stepwise Regression ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชเทคโนโลยี

สารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวม

มีระดับปจจัยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีระดับปจจัยมากที่สุด คือ ปจจัย

ภาวะผูนําของผูบริหาร 2) ระดับการตัดสินใจใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปน

รายขอ ขอที่มีการระดับการตัดสินใจมากที่สุด คือ ข้ันความรู 3) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช

เทคโนโลยีสารสนเทศของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 

คือ ปจจัยการมีสวนรวมของครู เจาหนาที่ (X5) ปจจัยภาวะผูนําของผูบริหาร (X4) และปจจัยความเหมาะสม

ดานโครงสรางของโรงเรยีน (X2) สงผลตอการตัดสนิใจใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยภาพรวม (Ytot) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถเขียนเปนสมการพยากรณ ไดดังน้ี Ytot = 1.163 + 0.304 X5 + 0.240 X4 + 

0.175 X2 
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     ทิพวัลย นนทเภท (2559) ไดวิจัยเรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษา 

ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรธีรรมราช เขต 3 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษา

สภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษา และ 2) เปรียบเทียบการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

นครศรธีรรมราช เขต 3 กลุมตัวอยาง แกผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 152 คน และครู จํานวน 313 คน 

รวมทั้งสิ้น 465 คน เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสอบถาม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารของ

สถานศึกษาฯ ซึ่งมีคาสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาค เทากับ 0.72 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบนมาตรฐานและคา t - test ผลการศึกษา พบวา 1) สภาพการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาโดยภาพรวม อยูในระดับมาก และเมือ่พิจารณาเปนรายดาน พบวา 

มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด คือ ดานการบริหารงานบุคคล อยูในระดับมาก รองลงมา คือ 

ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก นอยที่สุด คือ ดานการ

บริหารทั่วไป อยูในระดับมาก 2) ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา พบวา ปญหา

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับนอย และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด คือ ดานการบริหารทั่วไป อยูในระดับนอย รองลงมา 

คือ ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารงานวิชาการอยูในระดับนอย นอยที่สุด คือ ดานการ

บริหารงบประมาณ อยูในระดับนอย 3) ผลการเปรียบเทียบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

ของสถานศึกษาในสงักัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จําแนกตาม

สถานภาพของบุคลากร โดยภาพรวมพบวาไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการ

บริหารงบประมาณ และดานการบริหารบุคคลมคีวามแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     ธัญนรัตน โชติวิวุฒิพงศ, เสาวณีย สิกขาบัณฑิต และไพบูลย ออนมั่ง (2559) ไดวิจัยเรื่อง 

การพัฒนารูปแบบการบรหิารจดัการดานสารสนเทศ สําหรับโรงเรียนระดับมธัยมศึกษา มีความมุงหมาย

เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและความตองการดานสารสนเทศสาํหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 2) พัฒนารูปแบบ

การบริหารจัดการดานสารสนเทศสาํหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 3) ประเมินรูปแบบการบริหาร

จัดการดานสารสนเทศสําหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยใชการวิจัยและพัฒนา (Research and 

Development) กลุมตัวอยางเปนผูเกี่ยวของ และผูใชรูปแบบการบรหิารจดัการดานสารสนเทศสาํหรบั

โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 20 คน ไดมาโดยการเลือกแบบการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ 1) แบบสัมภาษณสภาพและความตองการดานสารสนเทศ 2) แบบ

สัมภาษณแบบมีโครงสรางเกีย่วกบัองคประกอบรปูแบบ 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับองคประกอบรูปแบบ 

4) แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คามัธยฐาน และสวนเบี่ยงเบนควอไทล ผลการวิจัย พบวา สารสนเทศสําหรับ
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โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มีการดําเนินการจัดระบบสารสนเทศมลีักษณะเปนวงจรต้ังแตการเก็บรวบรวม

ขอมูล การตรวจสอบขอมูล การประมวลผลขอมูล การจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการนํา

ขอมูลไปใช ซึ่งตองกระทําทุกข้ันตอนครบวงจรจึงจะไดสารสนเทศที่มีคุณภาพเพื่อประโยชนในการ

บริหารงานการจัดการดานสารสนเทศสําหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษามีปญหา คือ ความไมเปนไป

ตามความตองการหรือปฏิบัติงานแลวไมไดตามเกณฑที่กําหนดตามวงจร ความตองการในอนาคตดาน

สารสนเทศมีความจําเปนอยางย่ิงในการนํามาใชในการบริหารสถานศึกษา คือ ใชในการวางแผน กําหนด

นโยบาย แกไขขอบกพรองของหนวยงาน รายงานผล และประเมินผล รวมทั้ง รายงานความกาวหนา

ทางการศึกษา สําหรับขอเสนอแนะอื่น ๆ ควรมีการติดตาม ประเมินผลการใช และแสวงหาความ รวมมือ

กับองคกรภายนอก มีนโยบายในการบริหารงานที่ชัดเจน และบุคลากรตองพัฒนาตนเองใหเหมาะสม

กับงาน รวมทั้ง ผูบริหารตองมคีวามรูและความเขาใจดานสารสนเทศสําหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

องคประกอบรูปแบบการ บริหารจดัการดานสารสนเทศสาํหรบัโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ประกอบดวย 

6 องคประกอบ ไดแก 1) ดานการวางแผน 2) ดานการจัดการองคกร 3) ดานการอบรม 4) ดานการนิเทศ

ติดตาม 5) ดานการวัดและประเมินผล และ 6) ดานทรัพยากร รูปแบบการบริหารจัดการดานสารสนเทศ

สําหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ทุกดาน  

     กฤษฎา แกวผุดผอง (2558) ไดวิจัยเรื่อง สภาพการใชปญหาและความตองการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรหอสมุด และคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใชเปนขอมูล

ในการวางแผน และสนับสนุนหนวยงานใหมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

บุคลากรหอสมุด และคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดลไดอยางตอเน่ือง มีความเหมาะสมกับองคกร เพื่อ

การปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรหอสมุด และคลังความรู

มหาวิทยาลัยมหิดลจาก 15 สวนงาน จํานวน 109 คน โดยขอมูลไดมาจากแบบสอบถามที่สามารถนํามา

วิเคราะหไดจํานวน ทั้งสิ้น 108 ชุด คิดเปนรอยละ 99.08 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมลูใชสถิติเชิงพรรณนา โดยการหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบวา บุคลากรสวนใหญของหอสมุด และคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค

ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสืบคนสารสนเทศผานระบบออนไลน มีการใชงาน

โปรแกรมประเภทระบบงานตาง ๆ ภายในหองสมุด เชน Millennium เปนตน และมีการใชงานเครื่องมือ 

อุปกรณประเภทเครื่องคอมพวิเตอร เชน PC Notebook เปนตน รวมถึงการใชงานผานระบบเครือขาย

ไรสายของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU - WiFi) ปญหาการใชงานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การขาดแคลนเครื่องมือ

และอุปกรณสํารองสําหรับใชงานเมื่อเครื่องมือและอุปกรณหลักเสียหาย สําหรับความตองการของบุคลากร

ที่มีคาเฉลี่ยสงูสดุ คือ ตองการใหหนวยงาน มีการสนับสนุนใหบุคลากรมเีครื่องมือ และอุปกรณใชในการ

ปฏิบัติงานอยางเพียงพอ  
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     ทนงศักด์ิ โสวจัสสตากุล (2555) ไดวิจัยเรื่อง ศึกษาเจตคติการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบเจตคติการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม จํานวน 320 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม

มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และคา t - test ผลการวิจัย พบวา เจตคติการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู

ดวยตนเองของนักศึกษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง ในดานความตองการการใชสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามากทีสุ่ด รองลงมาดาน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ดานสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน ดานประโยชน

ของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศตอนักศึกษา และดานการสนับสนุนการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

เปรียบเทียบเจตคติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

จําแนกตามเพศ พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมีเจตคติ

มากกวาเพศหญิง  

     เกียรติศักด์ิ แซดาน (2555) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

เพื่อศึกษาปญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็ก 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 และเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครศรีธรรมราช เขต 3 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประจําปการศึกษา 2553 จํานวน 108 คน เครื่องมือที่ใช

ในการเก็บรวบรวมขอมูลเครื่องน้ีแบงออกเปน 2 สวน คือ 1) แบบสอบถาม สภาพ และปญหาการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการเรยีนรู 2) แบบสอบถามขอเสนอแนะแนวทางในการบริหาร

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็ก เปนแบบสอบถามปลายเปด 

การวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา 1) สภาพการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อพฒันาการเรยีนรูในโรงเรยีนขนาดเล็ก สภาพปจจุบันโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง

2) ปญหาการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรูในโรงเรียนขนาดเล็ก สภาพปญหา 

โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  3) แนวทางการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ

เรียนรูในโรงเรยีนขนาดเล็ก โดยสรุปไดแก 3.1) ดานการวางแผน มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศในโรงเรียนใหชัดเจนใหความสําคัญกับการจัดทําแผนงาน โดยกําหนดเปาหมายของงาน
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ในแตละชวงใหชัดเจน และดําเนินการตามแผนงานที่กาํหนด และมีการจัดสรรงบประมาณในการซอม

บํารุงอยางเพียงพอ ใหมีการจัดระบบบริหารงาน ICT ใหมีความครอบคลุม 3.2) ดานการจัดองคการ 

มีการแตงต้ังบคุลากรผูรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางชัดเจน โรงเรียนสนับสนุนในการพัฒนา

บุคลากรอยางตอเน่ือง สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน

และใชในการเรียนการสอน สรรหาบุคลากรที่มีความถนัดมาบริหารจัดการอยางเปนระบบเพื่อรวมมือกัน

พัฒนาและชวยเหลือแกปญหาดานการปฏิบัติงาน และลดปญหาขอจํากัดดานบุคลากร 3.3) ดานจัดการ

คนเขาทํางาน มีการมอบหมายงานใหบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับผิดชอบงานอยางชัดเจน จัดอบรมพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางทั่วถึง จัดสรรตําแหนง

หนาที่เกี่ยวกับงานสารสนเทศโดยตรง มีการจดัสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากรอยางเพียงพอ 3.4) 

ดานการสั่งการ มีการสัง่การมอบหมายงานอยางเปนระบบ เปนลายลักษณอักษร ชัดเจน ผูบริหารมีขอมูล

เพียงพอ โดยใหผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการนําเสนอขอมูลประกอบการวินิจฉัย สั่งการ จัดระบบการ

ดําเนินงานทีม่ีมาตรฐานเดียวกันของบคุลากรทุกคน และควบคุม กํากับใหเปนไปตามระบบ มีการสราง

ขวัญและกําลังใจแกผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 3.5) ดานการควบคุม มีการกําหนดเกณฑมาตรฐาน

ในการทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และควบคุม กํากับ การทํางานใหไดตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

จัดใหมีโครงการนิเทศภายใน มีบุคลากรรับผิดชอบ ตรวจตราดูแลงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี

ความคลองตัว สะดวก พรอมใชงานและมีขอมลูที่เปนปจจบุัน ใหผูรับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน

เปนลายลักษณอักษร เพื่อการพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนระบบ 

     นิสาชล รัตนสาชล และณัฐสรวงพร ทองเน้ือนวล (2558) ไดวิจัยเรื่อง รูปแบบพฤติกรรม

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพื่อการเรียนรูของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

มีจุดมุงหมายเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพือ่เรียนรูของนักศึกษา

มหาวิทยาลยัในกํากับของรฐั และ 2) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการเรียนรูของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ตัวอยางเปนนิสิตนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในมหาวิทยาลัยกํากับรัฐจํานวน 8 สถาบัน จํานวน 1,421 คน ที่ไดการสุม

แบบหลายข้ันตอน โดยเครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผานการหาคุณภาพดานความตรงเชิงเน้ือหา 

และมีความเช่ือมั่นระหวาง 0.6384-0.9955 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี 

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว และการ

วิเคราะหการถดถอยแบบพหุ ผลการวิจัยปรากฏวา 1) พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การสื่อสารเพื่อการเรียนรูของนักศึกษา มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ อยูในระดับคอนขางนอย สําหรับ

การจัดการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความรูในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารอยูในระดับปานกลาง และการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

และจริยธรรมการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารอยูระดับมาก 2) ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ ประกอบดวย 1) จริยธรรมและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) การจัดการเรียน

การสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) ความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สื่อสาร 3) นักศึกษามหาวิทยาลยัในกํากับชองรัฐที่อยูในภูมิภาคตางกันมีพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จริยธรรม

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การจัดการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร และความรูในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ 4) นักศึกษามหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่อยูศึกษาในสาขาวิชาตางกันอยางมีพฤติกรรมการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การจัดการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และความรูในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต 
   

     สุเมธ งามกนก (2558) ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอศักยภาพการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศของครูในการบริหารสถานศึกษา ในภาคตะวันออก มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและตรวจสอบ

ของโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่สงผลตอศักยภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของครูในการบริหารสถานศึกษา 

ในภาคตะวันออก กลุมตัวอยาง ไดแก ครูในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตภาคตะวันออก จํานวน 570 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ไดแก แบบสอบถามแบงเปน 4 ตอน คือ 1) การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ความเปนผูนําทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร 3) สมรรถนะครูรายบุคคล และ 4) ศักยภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของครูในการบริหารสถานศึกษา มีคาความเช่ือมั่นอยูระหวาง .954 - .983 และคาอํานาจจําแนกรายขอ

อยูระหวาง .571 - .836 การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติพื้นฐานการตรวจสอบโมเดลการวัด (Measurement 

Model) ดวยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ

โดยใชการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางเชิงเสน (Structural Equation Model : Model : SEM) 

ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยดานการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของครู ปจจัยดานความเปนผูนําทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร ปจจัยดานสมรรถนะครูรายบุคคล และปจจัยดานศักยภาพการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศของคร ูในการบรหิารสถานศึกษา อยูในระดับมากทัง้โดยรวมและรายดานทุกดาน 

และโมเดลการวัดองคประกอบมคีวามตรงเชิงโครงสราง และเหมาะสมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

2) โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ปจจัยความเปนผูนํา

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร และปจจัยสมรรถนะครูรายบุคคลที่สงผลตอศักยภาพการใช

เทคโนโลยีสารสนสนเทศของครูในการบริหารสถานศึกษา มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ดวย

คาดัชนีความเหมาะสมพอดีของโมเดล (Goodness of Fit Indices) ดังน้ี x2 = 91.756, df = 75, p = .059,  

x2 / df = 1.223, RMSEA = .046, NFI = .986, NNFI = .995, CFI = .977, RMR = .040, SRMR = 
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.040, GFI = .920, AGFI =. 917 และ PGFI = .551 3) ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ปจจัยความเปนผูนําทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสงอทิธิพลทางตรงตอสมรรถนะครูรายบคุคล 

ดวยคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง .619 และ .323 ตามลําดับ และปจจัยสมรรถนะรายบุคคลสงอิทธิพลทางตรง

ตอศักยภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของครูในการบริหารสถานศึกษา ดวยคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง 

.390 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ สงอิทธิพลทางออม

ตอศักยภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของครูในการบริหารสถานศึกษา ผานตัวแปรสมรรถนะครู

รายบุคคล ดวยคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง .241 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปจจัยความเปนผูนํา

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบรหิาร สงอิทธิพลตอศักยภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของครใูนการ

บริหารสถานศึกษา ทางตรงดวยคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง .551 และสงอิทธิพลทางออมผานตัวแปรสมรรถนะ

ครูรายบุคคลดวยคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง .126 คิดเปนอิทธิพลพลรวม .677 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .01 5. ปจจัยการยอมรบัเทคโนโลยีสารสนเทศ ปจจัยความเปนผูนําเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ผูบริหาร และปจจัยสมรรถนะครูรายบคุคล สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของศักยภาพการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศของครู ในการบริหารสถานศึกษาไดรอยละ 76.90 

     ฉวีวรรณ หอมรักษ (2558) ไดวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา เปรียบเทียบ สภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหาร

โรงเรยีนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 เก็บรวบรวม

ขอมูลจากผูบรหิารจาํนวน 36 คน ครูผูสอนจํานวน 198 คน รวมจํานวน 234 คน โดยใชแบบสอบถาม

มีคาความเช่ือมั่น 0.97 และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

สถิติทดสอบ ไดแก สถิติทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัย พบวา 

สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบรหิารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สวนปญหาการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสโดยรวมและรายดานอยูในระดับนอย ผลการเปรียบเทียบ

สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารโรงเรียนขยายโอกาสจําแนกตามตําแหนง วุฒิทางการศึกษา

ประสบการณการทาํงาน และขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตางกัน แตปญหาการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสเปรียบเทียบตามตําแหนงวุฒิทางการศึกษา มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ภูผาภูม ิโมรีย (2556) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและประชาสัมพันธ 

กรณีศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ

การบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และประชาสัมพันธของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานเขต รองผูอํานวยการ
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สํานักงานเขต ผูอํานวยการกลุมงาน หัวหนากลุมงาน และผูบริหารโรงเรียน จํานวนทั้งสิ้น 64 คน และ

ผูใหขอมูลสําคัญ โดยการสัมภาษณ 6 คน ดําเนินการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ การสังเกต และ

การศึกษาเอกสาร ตรวจสอบ ขอมูลโดยการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) วิเคราะหขอมูล

โดยการวิเคราะหเน้ือหา และนําเสนอขอมูลตามกรอบแนวคิด นําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบรายงาน

เชิงพรรณนา วิเคราะหผลการศึกษา พบวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 5 

มีการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศการสือ่สารและประชาสัมพันธ ดังน้ี ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

ICT ความเร็วสูง โดยมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ICT ความเร็วสูงมีการกระจายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง

อยางทั่วถึงทุกกลุมงาน มีการจัดระบบการกระจายสญัญาณที่เปนมาตรฐาน มีความปลอดภัยของขอมูล

ดานการพัฒนาทุนมนุษยที่มีความสามารถในการสรางสรรค และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการอบรม

พัฒนาบุคลากรดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และใหไดรับขาวสารดานการพัฒนาตนเอง เพื่อใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกหลากหลายชองทาง ดานการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน ICT 

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดาน ICT อยางทั่วถึงเพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการแขงขันทางดานการศึกษาในระดับประชาคมดานการใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการ 

ของภาครัฐมีการใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมในการใหบริการประชาชนที่มาใชบริการ มีระบบ จัดเก็บ

ขอมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร ดานการพัฒนาและประยุกตใช ICT เพื่อสรางความเขมแข็ง ดาน

การศึกษา มีการพัฒนาและประยุกตการใช ICT เพื่อสรางความเขมแข็ง ดานการศึกษาในหนวยงาน 

สูโรงเรียน ชุมชน เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได ดานการพัฒนา และประยุกต ICT เพื่อลดความเลื่อมลา

ทางสังคมและการศึกษา มีแผนงาน โครงการเพื่อพัฒนา ICT ที่มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง ทั้งโรงเรียน ชุมชน

โดยใหโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรอยางถูกสุขอนามัยปลอดภัย ดานการพัฒนา และประยุกต ICT 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมทีเ่ปนมิตรกับสิง่แวดลอม มีการใหความรูกับบุคลากร เรื่อง

การใช ICT ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green ICT) เพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่มีตอสิ่งแวดลอม   
  

     สุรินทร รัตนศิธร (2557) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม วัตถุประสงค

เพื่อ 1) ศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรูในสถานศึกษา 2) เปรียบเทียบ

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรูในสถานศึกษา จําแนกตามขนาดของ

สถานศึกษาและกลุมเครือขายสถานศึกษา และ 3) ศึกษาความตองการในการพัฒนาการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสงคราม จํานวน 63 แหง ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา หัวหนางานวิชาการโรงเรียน 

หัวหนางานบริหารทั่วไป ครูผูสอน หรือผูรับผิดชอบหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรโรงเรียน รวมจํานวน 

252 คน ซึ่งไดมาโดยการเลอืกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม
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มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ ผานการตรวจสอบคุณภาพโดยผูทรงคุณวุฒิ มีคาความเที่ยง

เทากับ 0.99 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบจําแนกทางเดียว และการวิเคราะหเน้ือหา ผลการวิจัย พบวา  

1) การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรูในสถานศึกษา ในภาพรวมอยูระดับมาก 

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการพัฒนาการบรหิารจดัการดานการศึกษาและการบริการอยูในระดับ

มากที่สุด สวนดานการพัฒนาบุคลากร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อการเรียนรู อยูในระดับ

นอยที่สุด  2) สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามที่มีขนาดตางกัน 

และสถานศึกษาที่อยูในกลุมเครือขายตางกัน ไมพบวามีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

เพื่อการเรียนรูแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผูบริหารสถานศึกษามคีวามตองการ

พัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนรูในสถานศึกษาใหเหมาะสมกับ

บริบทของสถานศึกษา โดยตองการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การเรียนรูใหเหมาะสมมากที่สุด 

 สรุป จากการศึกษางานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในโรงเรียน พบวา มีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ

สภาพและปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรยีน ปจจัยที่สงผลตอการนํานโยบายโดยมกีารใช

กลุมตัวอยางที่เปนบุคลากรในโรงเรียนเปนสวนใหญ 

 งานวิจัยตางประเทศ 

 Kim (1996 : 446 อางถึงใน สิงหา ซื่อสัตย, 2549 : 6) ไดวิจัยเรื่อง การจัดระบบสารสนเทศ

เพื่อการจัดองคการใหเกิดประสิทธิภาพในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี พบวา รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี

ไดเห็นความจําเปนในการนําไมโครคอมพิวเตอรมาใชในการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการของ

องคการ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา ปญหาของระบบสารสนเทศ ไดแก 1) สถานภาพ

ของหนวยงานที่รับผิดชอบไมเหมาะสมกับภารกิจ 2) ผูบริหารไมคอยใหความสําคัญกับสารสนเทศ

ที่จัดทําข้ึน 3) บุคลากรไมเพียงพอและมีสมรรถภาพตํ่า ไมสามารถพัฒนาไดทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

ไปอยางรวดเร็ว 4) ขอมูลไมสมบูรณ ถูกตอง ทันสมัย และขาดขอมูลเชิงคุณภาพ 5) งบประมาณสนับสนุน

ดานการพัฒนาสารสนเทศยังไมเพียงพอ 

     Bridges (2003) ไดวิจัยเรื่อง อิทธิพลของครใูหญ : การสนับสนุนวิสัยทัศนรูปแบบใหมที่มีผล

ตอการใชเทคโนโลยีในการเรียนรู พบวา คุณลักษณะสําคัญที่ครูใหญจําเปนตองมี คือ 1) การต้ังเปาหมาย

หรือการกําหนดความคาดหวังใหสูง 2) สงเสริมการมีสวนรวมของครู 3) ความรูความสามารถในการ

จัดเตรียมแหลงทรัพยากรทางเทคโนโลยี โดยครูใหญจะตองต้ังเปาหมายในการใชเทคโนโลยี ความคาดหวัง 

การประเมนิครูในกระบวน การที่สังเกตไดจากการบูรณาการและความชํานาญในการใชเทคโนโลยีของเขา 

สนับสนุนการกระทําที่เสี่ยง จัดเตรียมแหลงทรัพยากรเทคโนโลยีที่เพียงพอ และจัดหาครูที่มีเวลาสําหรับ
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การวางแผนและการปฏิบัติ ผลที่ไดจากการศึกษาจะใชเพื่อ 1) วางแผนสําหรับการฝกอบรม 30 ช่ัวโมง 

ในสถาบันตามขอบังคับที่ 75 ของ California Assembly) 

     Ramsay (2006) ไดวิจัยเรื่อง การจัดการสอนและการเรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารที่ประสบความสําเร็จดวยการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ ประชากรที่ใชศึกษา ไดแก โรงเรียน

ระดับประถมศึกษาที่ประเทศนิซีแลนด โดยมีประเด็นในการศึกษาในดานการเรียนรูของนักเรียน โครงสราง

พื้นฐาน กระบวนการการสอน การตรวจสอบ วิธีการ ความรูของครู และการบริหารจัดการ ผลการวิจัย

พบวา ในการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหประสบความสาํเร็จ ประกอบดวย การกําหนด

ประเด็น การกําหนดบทบาทหนาที่ดานงบประมาณ การสนับสนุนการเรียนการสอน การออกคําสั่ง

ที่เจาะจง  

     Farrell (2004) ไดวิจัยเรื่อง ความเขาใจในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหนวยงานเพื่อการศึกษา

ถึงการบริหารงานการกําหนดนโยบาย และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิจัย

สรุปไดวา มุมมองของแตละองคกรน้ันแตกตางกัน ซึ่งมีผลตอการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิจัย

ครั้งน้ีไดชวยเติมชวงวางในการบริหารงาน โดยการพัฒนากรอบการใชงานสารสนเทศในองคกรใหดีย่ิงข้ึน 

 Madiha (2013) ไดวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการจัดระบบสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน

พบวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการการศึกษาเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วและมีระบบบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงคหลัก คือ การใชงานและการปรับปรุงกิจกรรมของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะการจัดเก็บขอมลูนักเรียนและบุคลากร โดยมุงเนนกระบวนการทํางานปอนขอมูล วิเคราะห

ขอมูลที่ถูกตอง โดยรวมแลวการวิจัยในครั้งน้ีเนนผลกระทบเชิงบวกโดยโดยนําเอาระบบสารสนเทศมาใช

ในการบริหารจัดการโรงเรียนในดานการเขาถึงขอมูลที่มีประสิทธิภาพ และไดขอมูลที่ดี และลดภาระ

เรื่องการบริหารเวลาปญหาที่พบจากการวิจัยเรื่องน้ีพบวา บุคลากรไมมีเวลา ไมมีความเช่ือมั่น ขาดทักษะ 

ขาดการฝกอบรม ขาดการสนับสนุนจากผูบริหาร ขาดการสนับสนุนทางเทคนิค ผูบริหารจะตองมีการ

บริหารจัดการหาแนวทาง และการวางแผนกลยุทธเพื่อใหองคกรประสบความสําเร็จ 

 สรุป จากการศึกษางานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในโรงเรียน พบวา มีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดข้ึนในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงเรียน โดยประเด็นหลักจะเนนที่การบริหารจัดการของผูบริหาร การนําเทคโนโลยี

สารสนเทศไปปฏิบัติเพื่อการจัดการเรยีนการสอนเปนสวนใหญ การเก็บขอมูลจากตัวบุคคลที่เกี่ยวของ

กับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนสวนใหญ 

 

   



บทที่ 3 

 

วิธีดําเนนิการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่องการศึกษาการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบรหิารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ผูวิจัยมีวิธีการดําเนินการ 

วิจัยและนําเสนอตามลําดับ ดังน้ี 

   1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

   3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

   4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแก หัวหนางาน 

และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ครูผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 46 โรงเรียนจํานวนคร ู

658 คน 

 กลุมตัวอยาง 

 ในการวิจัยคร้ังน้ี ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง ซ่ึงไดแก หัวหนางาน และหัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

8 กลุมสาระการเรียนรู ครูผูสอน ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 2 ปการศึกษา 2559 โดยวิธีการเปดตารางสําเร็จของเครซี่และมอรแกน (Krejcie 

and Morgan) จาํนวน 658 คน ไดกลุมตัวอยาง 242 คน และใชวิธีการสุมอยางงายโดยใชประชากรเปนฐาน 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 

  

อําเภอ จํานวนโรงเรียน ครู โรงเรียนขยายโอกาส  

ประชากร กลุมตัวอยาง 

1. อําเภอพุนพิน 

2. อําเภอทาฉาง 

3. อําเภอไชยา 

4. อําเภอทาชนะ 

5. อําเภอบานตาขุน 

6. อําเภอพนม 

7. อําเภอคีรีรัฐนิคม 

8. อําเภอวิภาวดี 

11 

3 

7 

10 

1 

7 

6 

1 

171 

42 

101 

149 

10 

97 

70 

18 

62 

15 

37 

55 

4 

36 

26 

7 

รวม 46 658 242 

 

เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และ

แบบบันทึกขอมูล เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

     แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

   ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะขอคําถาม

เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

   ตอนท่ี 2 เปนแบบถามเกี่ยวกบัระดับปฏิบัติการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีลักษณะ

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert โดยใหผูตอบแบบสอบถาม

พิจารณาคานํ้าหนักการปฏิบัติจริงในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดคาคะแนน

ของชวงนํ้าหนัก 5 ระดับ ดังน้ี 

    ระดับคะแนนเปน 5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติมากที่สุด 

   ระดับคะแนนเปน  4 หมายถึง  ระดับการปฏิบัติมาก 

   ระดับคะแนนเปน  3  หมายถึง ระดับการปฏิบัติปานกลาง 

   ระดับคะแนนเปน  2  หมายถึง  ระดับการปฏิบัตินอย 

   ระดับคะแนนเปน  1  หมายถึง  ระดับการปฏิบัตินอยที่สุด 
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 ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 

     ในการสรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการสราง

แบบสอบถามตามลําดับ ดังตอไปน้ี 

      1. แบบสอบถาม 

     1.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ จากหนังสือ ตํารา เอกสาร และงานวิจัยเกี่ยวกบั

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน แลวนํามาประมวลเปนแนวคิดในการสรางเครื่องมือ

ใหครอบคลุมเน้ือหากรอบความคิดของวิจัย 

  2. สรางขอคําถามในแตละตอน ดังน้ี 

       2.1. การสรางแบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบสอบถาม

ที่ผูวิจัยสรางข้ึน ไดแก ประสบการณการทํางาน วุฒิการศึกษา และตําแหนง มีลักษณะขอคําถามเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List) 

       2.2 การสรางแบบถามเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนแบบสอบถาม

ที่ผูวิจัยไดปรับปรุงมาจาก วัชราพร ริกากรณ (2555) ลักษณะแบบสอบถาม ประกอบดวย ประโยค

ขอคําถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

  3. นําแบบสอบถามฉบบัราง ใหอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระตรวจทานความสมบูรณ

แลวไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content Validity) โดยหา

คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item - Objective Congruence, IOC) 

   4. นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแกไขจนมีความสมบูรณ และมีความเหมาะสม

นําไปทดลองใช (Try - Out) กับครู และผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอไชยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 

  5. หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม นําขอคําถามที่คัดเลือกไวในขอ 4 มาหาคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Alhpa – Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) มีคาความเช่ือมั่นเทากับ .93 

        6. นําแบบสอบถามที่ไดหาคุณภาพฉบับที่สมบูรณแลวจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับจริง  

เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัย ผูวิจัยดําเนินการ ดังน้ี 

     แบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 

  1. ขอหนังสือแนะนําตัว จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี สงถึง

โรงเรียนในอําเภอไชยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 เพื่อขออนุญาต

แจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 
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   2. ผูวิจัยนําหนังสือแนะนําตัวและแบบสอบถาม พรอมหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บ

รวบรวมขอมลูสงถึงผูบรหิารสถานศึกษา โดยใหเวลากลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 1 สัปดาห ในกรณี

ที่กลุมตัวอยางไมสงแบบสอบถามคืนตามกําหนด ผูวิจัยจะติดตามดวยตัวเอง โดยประสานงานขอความ

อนุเคราะหจากสถานศึกษาโดยตรง 

   3. เมื่อไดรับแบบสอบถามแลว นํามาตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม จาก

แบบสอบถามที่แจกไป  

  4. นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

 1. การจัดทําขอมูล 

        1.1 นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม   

  1.2 การกําหนดเกณฑการใหคะแนนของแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท (Likert‘s Scale) ไดกําหนดคาคะแนนแตละระดับ ดังน้ี 

    5 คะแนน หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับ มากที่สุด  

   4 คะแนน หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับ มาก 

   3 คะแนน หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับ ปานกลาง 

   2 คะแนน หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับ นอย 

   1 คะแนน หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับ นอยที่สุด 

      2.  การวิเคราะหขอมูล 

  2.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากร จําแนกตามประสบการณการทํางาน วุฒิ

การศึกษา และตําแหนง โดยใชการคํานวณแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 

         2.2 วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการวางแผนการบรหิาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ การดําเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการติดตาม และประเมินผล

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหาคาเฉลี่ย (X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

         2.3 การแปลความหมายคาเฉลีย่ ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑระดับการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของผูบริหารสถานศึกษา โดยใชเกณฑคะแนน ดังน้ี (วิเชียร เกตุสิงห, 2538 : 9) 

    คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.49 หมายถึง มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ

นอยที่สุด 

    คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ

นอย 
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    คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 – 3.49 หมายถึง มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ

ปานกลาง 

    คาเฉลี่ยระหวาง 3.49 – 4.49 หมายถึง มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ

มาก 

    คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 – 5.00 หมายถึง มีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับ

มากที่สุด   

 3.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

      สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาครั้งน้ี มีดังน้ี 

     3.1 สถิติทีใ่ชหาคุณภาพเครื่องมือ 

     3.1.1 หาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach‘s Alpha Coefficient) มีคาความเช่ือมั่นเทากับ .94 

     3.1.2 หาคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาคาดัชนี

ความสอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) 

          3.2 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

      3.2.1 รอยละ (Percentage) 

      3.2.2 คาเฉลี่ย (X ) 

      3.2.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

      3.2.4 สถิติในการทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทยีบโดยการทดสอบคาสถิติ (t - test) 

ในการเปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของหัวหนางาน 

ครู และหัวหนากลุมสาระ 8 กลุมสาระ จําแนกตามประสบการณการทํางาน วุฒิการศึกษา และตําแหนง 

 

 

 

 



บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยการศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวม

แบบสอบถามจากครูผูสอนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 2 มีกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 242 คน สามารถนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

  Χ   แทน คาเฉลี่ย (Means) 

  S.D.  แทน   คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  n     แทน  กลุมตัวอยาง 

  df  แทน ช้ันของความอิสระ (Degree of Freedom) 

  F    แทน   คาสถิติที่ใชในการทดสอบ (F - test) 

  t   แทน   คาสถิติที่ใชในการทดสอบ (t - test) 

  SS  แทน   คาผลรวมกําลังสองของคะแนน (Sum of Square) 

  MS  แทน   คาเฉลี่ยกําลังสองของคะแนน (Mean of Square) 

  DF  แทน   ข้ันแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

  *    แทน   คานัยสําคัญทางสถิติ .05 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิเคราะหขอมูลการวิจัยครัง้น้ี  แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

  ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถ่ื (Frequency) และ

รอยละ (Percentage) 

  ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรยีนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 วิเคราะห

ขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกําหนด

เกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ย 
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    คาเฉลี่ย แปลความหมาย 

4.50 – 5.00 มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยูในระดับมากที่สุด 

3.50 – 4.49 มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยูในระดับมาก 

2.50 – 3.49 มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง 

1.50 – 2.49 มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยูในระดับนอย 

1.00 – 1.49 มีความพึงพอใจในการบริหารงานอยูในระดับนอยที่สุด 

  ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนก

ตามประสบการณในการปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา และตําแหนงงาน ทดสอบโดยการทดสอบ t - test  

และ F- test  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล  

 

 ผูวิจัยไดเก็บขอมูลโดยแจกแบบสอบถาม จํานวน 242 ฉบับ ไดรับคืนจํานวน 242 ฉบับ 

คิดเปนรอยละ 100 นําเสนอเปน 3 ตอน ตามวัตถุประสงค และสมมุติฐานของงานวิจัย ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหคาสถิติพ้ืนฐานของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา 

ไดแก ประสบการณในการปฏิบัติการ วุฒิการศึกษา และตําแหนงงาน 

 

ตารางท่ี 4.1 จํานวนรอยละของขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตัวแปรท่ีศึกษา  
  ไดแก ประสบการณในการปฏิบัติการ วุฒิการศึกษา และตําแหนงงาน 
 

ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) 
(n = 242) 

รอยละ 

1. ประสบการณในการปฏิบัติการ            
1.1 ตํ่ากวา 5 ป                                   
1.2 5 - 10 ป                                
1.3 มากกวา 10 ป 

 
69 
54 

119 

 
28.5 
22.3 
49.2 

รวม 242 100.00 

2. วุฒิการศึกษา 
2.1 ปริญญาตร ี
2.2 ปริญญาโท 

 
200 
42 

 
82.6 
17.4 

รวม 242 100.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ) 

 

  

ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) 

(n = 242) 

 รอยละ 

3. ตําแหนงงาน                                 

3.1 หัวหนางาน                                       

3.2 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู                      

3.3 ครูผูสอน 

 

23 

15 

204 

 

9.5 

6.2 

84.3 

รวม 242 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.1 สรุปไดดังน้ี ผูตอบแบบสอบถามมีประสบการณในการปฏิบัติการ มากกวา 

10 ป คิดเปนรอยละ 43.2 ประสบการณในการปฏิบัติการ ตํ่ากวา 5 ป คิดเปนรอยละ 28.5 ประสบการณ

ในการปฏิบัติการ 5 - 10 ป คิดเปนรอยละ 22.3 วุฒิการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม เปนปริญญาตรี 

คิดเปนรอยละ 82.6 ระดับปริญญาโท คิดเปนรอยละ 17.4 และตําแหนงงานเปน ครูผูสอน คิดเปนรอยละ 

84.5 หัวหนางาน คิดเปนรอยละ 9.5 หัวหนากลุมสาระ คิดเปนรอยละ 6.2 ตามลําดับ 

   

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

 ผลการวิเคราะหการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยาย

โอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยรวม และรายดาน 

รวมทั้งสิ้น 4 ดาน คือ ดานการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการดําเนินการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการติดตามและประเมินผลบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการปรับปรุง

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังตางรางที่ 4.2 - 4.7 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.2 คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นการบริหารเทคโนโลยี 

  สารสนเทศ ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยรวม 

 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  S.D ระดับความคิดเห็น 

1. ดานการวางแผน  

2. ดานการดําเนินการ 

3. ดานการติดตามและประเมินผล 

4. ดานการปรบัปรุง 

4.09 

4.08 

4.05 

4.00 

.45 

.48 

.48 

.54 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 4.06 .48 มาก 

  

 จากตางรางที่ 4.2 พบวา การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยรวม อยูในระดับ

มาก เพื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับ ดังน้ี ดานการวางแผน 

ดานการดําเนินการ ดานการติดตามประเมินผล และดานการปรับปรุง  

 

ตารางท่ี 4.3 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นการบริหารเทคโนโลยี 

  สารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดานการวางแผนการบริหารเทคโนโลย ี

  สารสนเทศ 

 

ดานการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  S.D ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ผูบรหิารมีการกําหนดแนวทาง และวิธีการปฏิบัติงาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศไวลวงหนา  

2. ผูบรหิารมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย          

ในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ผูบริหารมีการกาํหนดนโยบายการจัดการระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศไวในแผนกลยุทธ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงเรยีนสอดคลองกับการปฏิบัติงาน 

 

4.07 

 

4.17 

 

4.12 

 

4.12 

 

0.46 

 

0.55 

 

0.49 

 

0.67 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ) 
 

   

ดานการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ Χ  S.D ระดับ 

ความคิดเห็น 

5. ผูบรหิารมีการกําหนดแผนพัฒนาระบบเครือขาย

เทคโนโลยีสารสนเทศไวในแผนปฏิบัติการประจําป 

6. ผูบรหิารมีการกําหนดนโยบายการพัฒนาระบบ

สารสนเทศอยางตอเน่ือง 

7. มีการวางแผนการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ     

บรรลุตามวัตถุประสงคของโรงเรียน 

8. ผูบรหิารมีการวางแผน กําหนดภาระงาน และอํานาจ

หนาที่ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

ชัดเจนและเหมาะสมกับบุคคล 

9. ผูบรหิารมีการวางแผนการนิเทศ กํากบัติดตาม และ

ประเมินผลอยางชัดเจน และเปนระบบ 

 

4.12 

 

4.10 

 

4.07 

 

 

4.04 

 

4.04 

 

0.59 

 

0.63 

 

0.63 

 

 

0.67 

 

0.59 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.09 0.59 มาก 
  

 จากตารางที่ 4.3 พบวา ดานการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ คือ ผูบริหาร

มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายในการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยมากทีสุ่ด รองลงมา

โดยมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ ผูบริหารมีการกําหนดนโยบายการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว

ในแผนกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของโรงเรียนสอดคลองกับการปฏิบัติงาน และผูบริหารมีการกําหนดแผนพัฒนาระบบเครือขายเทคโนโลยี

สารสนเทศไวในแผนปฏิบัติการประจําป ดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารมีการวางแผน กําหนด

ภาระงานและอํานาจหนาที่ของบคุลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางชัดเจน และเหมาะสมกับบุคคล

และผูบริหารมีการวางแผนการนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผลอยางชัดเจน และเปนระบบ 

 

 

 

 

 



77 
 

ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นการบริหารเทคโนโลยี 

  สารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดานการดําเนินการบริหารเทคโนโลยี 

  สารสนเทศ  

 

ดานการดําเนินการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศ Χ  S.D ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ผูบรหิารมีการแตงต้ังครทูี่มีความรูความสามารถ

ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. ผูบรหิารแตงต้ังกรรมการรับผิดชอบในการดําเนินการ 

ที่เกี่ยวของกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ผูบรหิารมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อพฒันา       

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนครูในสถานศึกษา

ใหพัฒนาความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ผูบรหิารมีการจัดหาซอฟแวรที่เหมาะสมกบับริบทงาน

ในโรงเรียน 

6. ผูบรหิารมีการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ

กับฐานขอมลู การจัดเกบ็ขอมลู และคนหาขอมูล      

เพื่อการบริหารงานในโรงเรียน 

7. ผูบรหิารมีการดําเนินการตามตามปฏิทินการปฏิบัติงาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน 

8. ผูบรหิารมีการพัฒนาความรูและสรางความตระหนัก 

แกบุคลากรของโรงเรียนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

9. ผูบรหิารมีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหมีความรูและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูกันเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

4.31 

 

4.20 

 

4.11 

 

4.00 

 

3.97 

 

 

4.02 

 

3.98 

 

4.08 

 

4.04 

 

0.58 

 

0.59 

 

0.60 

 

0.63 

 

0.68 

 

 

0.69 

 

0.64 

 

0.70 

 

0.64 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.07 0.64 มาก 
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 จากตารางที่ 4.4 ดานการดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 อยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารมีการแตงต้ังครูที่มีความรูความสามารถปฏิบัติงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีคาเฉลี่ยสงูที่สุด รองลงมาคือ ผูบริหารแตงต้ังกรรมการรับผิดชอบในการดําเนินการที่เกี่ยวของ

กับเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูบริหารมีการจัดหาซอฟแวรที่เหมาะสมกับบริบทงานในโรงเรียนมีคาเฉลี่ย

นอยที่สุด 
 

ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นการบริหารเทคโนโลยี 

  สารสนเทศ ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2 ดานการติดตามและการประเมินการบริหาร 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ   

 

ดานการติดตาม และการประเมินผลบริหาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Χ  S.D ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ผูบรหิารมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเน่ือง  

2. ผูบรหิารมีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร

อยางตอเน่ือง 

3. ผูบรหิารมีการติดตาม บํารุงรักษา ซอมแซม           

เครื่องคอมพิวเตอร และอปุกรณประกอบ               

ใหอยูในสภาพที่พรองตอการใชงาน 

4. ผูบรหิารมีการดําเนินการสรางเครื่องมือที่นํามาใช      

ในการนิเทศติดตามผลอยางเหมาะสม 

5. ผูบรหิารมีการตรวจสอบขอมูล และเครอืขายเทคโนโลยี

ใหทันสมัยอยูเสมอ 

6. ผูบรหิารมีการกํากับ ติดตาม งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหเปนไปตามแผนอยางมปีระสิทธิภาพ 

7. ผูบรหิารมีการรายงานสรปุผลการดําเนินงานบรหิาร

เทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน 

 

4.07 

 

4.09 

 

 

4.13 

 

4.07 

 

4.05 

 

4.06 

 

4.09 

 

0.59 

 

0.72 

 

 

0.7 

 

0.63 

 

0.67 

 

0.61 

 

0.61 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 
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ตารางท่ี 4.5 (ตอ) 

 

   

ดานการติดตาม และการประเมินผลบริหาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Χ  S.D ระดับ 

ความคิดเห็น 

8. ผูบริหารมีการนําผลรายงานการนิเทศติดตามมาเผยแพร

ใหผูเกี่ยวของกบัชุมชนทราบอยางทั่วถึง 

9. ผูบรหิารมีการใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกบัการกํากับ  

ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

10. ผูบรหิารมีการติดตาม และประเมินผลงานเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางเปนระบบ 

 

4.03 

 

 

3.96 

 

3.95 

0.6 

 

 

0.61 

 

0.63 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

รวม 4.05 0.64 มาก 

 

 จากตารางที ่4.5 ดานการติดตาม และการประเมินผลบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรยีนขยายโอกาสสงักดัสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูบริหารมีการประเมินการปฏิบัติงานของ

บุคลากรอยางตอเน่ือง มีคาเฉลี่ยมากที่สดุ รองลงมาคือ ผูบริหารมกีารประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร

อยางตอเน่ือง ผูบริหารมีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน และ

ผูบริหารมีการติดตามและประเมินผลงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
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ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นการบริหารเทคโนโลยี 

  สารสนเทศ ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

  การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ดานการปรับปรุงดําเนินการบริหาร 

  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ดานการปรับปรุงดําเนินการบริหาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Χ  S.D ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ผูบรหิารมีการนําผลการตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรบัปรุง พัฒนาใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ผูบรหิารมีการจัดหาผูเช่ียวชาญรวมเปนคณะกรรมการ

ในการตรวจสอบ ประเมินผล ปรับปรุงพัฒนาดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ตลอดจนจัดทํามาตรฐานข้ึนมาใหมเพื่อเกิด

ความเหมาะสม 

3. โรงเรียนมีการรวบรวม บันทึกปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะในดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรบัปรุง 

พัฒนาใหมปีระสทิธิภาพมากข้ึน 

4. โรงเรียนมีการจัดทําสถิติขอมลู และราบงานสรุปผล

การดําเนินการอยางตอเน่ือง เพื่อเปนการพฒันา    

และปรับปรงุดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ผูบรหิารมกีารรายงานการปรบัปรงุพฒันาดานเทคโนโลยี

สารสนเทศใหทุกฝายทราบอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

6. ผูบรหิารมีการปรบัปรุงกลไกการตรวจสอบ และติดตาม

งานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหเกิดคุณภาพ 

7. ผูบรหิารมีการปรบัปรุงวิธีการพัฒนาบุคลากร         

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสอดคลองกับ      

ความตองการของโรงเรียน 

8. ผูบรหิารมีการปรบัปรุงมอบหมายงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศใหตรงกับความสนใจ และความถนัด 

 

 

3.98 

 

 

 

3.90 

 

 

3.93 

 

 

4.02 

 

4.06 

 

4.01 

 

 

4.06 

 

4.15 

 

 

.60 

 

 

 

.67 

 

 

.67 

 

 

.72 

 

.66 

 

.68 

 

 

.67 

 

.62 

 

 

มาก 

 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 

 

มาก 

 

 

มาก 

 

มาก 
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ตารางท่ี 4.6 (ตอ) 

 

   

ดานการปรับปรุงดําเนินการบริหาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
Χ  S.D ระดับ 

ความคิดเห็น 

9. ผูบรหิารมีการระดมความคิดเห็นของบุคลากร         

เพื่อปรับปรงุ และพฒันาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อพฒันาการบรหิารจัดการ และบริการอยางสม่ําเสมอ 

10. ผูบรหิารนําผลการนิเทศ ติดตาม มาใชเปนแนวทาง    

ในการวางแผนการบริหารงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางตอเน่ือง 

 

 

4.03 

 

 

3.86 

 

 

.68 

 

 

.64 

 

 

มาก 

 

 

มาก 

รวม 4.00 0.66 มาก 

         

 จากตารางที่ 4.6 ดานการปรับปรุงดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรยีนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ผูบริหารมีการปรบัปรุงมอบหมายงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศใหตรงกับความสนใจและความถนัด  มีคาเฉลี่ยมากที่สดุ รองลงมาคือ ผูบริหารมกีารรายงาน

การปรับปรุงพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหทุกฝายทราบอยางตอเน่ืองและสม่าํเสมอ ผูบริหาร

มีการปรับปรุงวิธีการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ

ของโรงเรียน และผูบริหารนําผลการนิเทศติดตามมาใชเปนแนวทางในการวางแผนการบริหารงาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางตอเน่ืองมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

 

 ตอนท่ี 3 การเปรยีบเทียบการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนก

ตามประสบการณในการปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา และตําแหนงงาน 
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ตารางท่ี 4.7 เปรียบเทียบการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูบริหารสถานศึกษา 

  ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  

  เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน 

 

การบริหารงานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

แหลงความ

แปรปรวน 
Ss df Ms f Sig. 

1. ดานการวางแผนบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

.400 

47.509 

47.909 

2 

239 

241 

.200 

.199 

 

1.005 .367 

2. ดานการดําเนินการบรหิาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.601 

54.322 

55.923 

2 

239 

241 

.800 

.227 

3.512 .031* 

3. ดานติดตามผลประเมนิผล

การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.696 

54.549 

56.245 

2 

239 

241 

.848 

.228 

3.716 .026* 

4. ดานการปรบัปรุงการ

ดําเนินการบรหิาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2.480 

67.840 

70.320 

2 

239 

241 

1.240 

.284 

4.368 .014* 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.415 

44.128 

45.543 

2 

239 

241 

.708 

.185 

3.832 .023* 

*Sig<0.05 

 

 จากตารางที่ 4.7 การเปรียบเทียบการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอื่น ๆ มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 ดังน้ันเมื่อมีความแตกตางกัน จึงนําไปทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการแบบ LSD  

(Least Significant Difference) มาวิเคราะหเปรียบเทียบ ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4.8 - 4.10 
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ตารางท่ี 4.8 เปรียบเทียบการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูบริหารสถานศึกษา 

  ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  

  เขต 2 ดานการดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จําแนกตามประสบการณ 

  ในการปฏิบัติงาน 

 

ตามประสบการณในการปฏิบัติงาน Χ  ตํ่ากวา 5 ป 5 - 10 ป มากกวา 10 ป 

4.02 3.98 4.16 

ตํ่ากวา 5 ป 

5 - 10 ป 

มากกวา 10 ป 

4.02 

3.98 

4.16 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-.14* 

-.18* 

- 

 *Sig<0.05 

 

 จากตารางที ่4.8 การเปรยีบเทยีบความแตกตางรายคู การบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน ดานการดําเนินการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู ไดแก ประสบการณ

ในการปฏิบัติงาน ตํ่ากวา 5 ป กับประสบการณในการปฏิบัติงาน มากกวา 10 ป และประสบการณ

ในการปฏิบัติงาน 5 - 10 ป กับประสบการณในการปฏิบัติงาน มากกวา 10 ป นอกน้ันไมแตกตาง 

 

ตารางท่ี 4.9 เปรียบเทียบการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูบริหารสถานศึกษา 

  ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  

  เขต 2 ดานติดตามผล ประเมินผล การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จําแนกตาม 

  ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

 

ตามประสบการณในการปฏิบัติงาน Χ  ตํ่ากวา 5 ป 5 - 10 ป มากกวา 10 ป 

3.94 3.86 4.10 

ตํ่ากวา 5 ป 

5 - 10 ป 

มากกวา 10 ป 

3.94 

3.86 

4.10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-.16* 

-.24* 

- 

*Sig<0.05 
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 จากตารางที ่4.9 การเปรยีบเทยีบความแตกตางรายคู การบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามตามประสบการณในการปฏิบัติงาน ดานการติดตามผลและประเมินผล

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 

2 คู ไดแก ประสบการณในการปฏิบัติงาน ตํ่ากวา 5 ป กับประสบการณในการปฏิบัติงาน มากกวา 

10 ป และประสบการณในการปฏิบัติงาน 5 - 10 ป กับประสบการณในการปฏิบัติงาน มากกวา 10 ป 

นอกน้ันไมแตกตาง 

 

ตารางท่ี 4.10 เปรียบเทียบการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูบริหารสถานศึกษา 

  ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  

  เขต 2 ดานการปรับปรุงการดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จําแนกตาม 

  ประสบการณในการปฏิบัติงาน 

 

ตามประสบการณในการปฏิบัติงาน Χ  ตํ่ากวา 5 ป 5-10 ป มากกวา 10 ป 

4.02 3.98 4.16 

ตํ่ากวา 5 ป 

5 - 10 ป 

มากกวา 10 ป 

4.02 

3.98 

4.16 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

-1.44* 

-1.81* 

- 

*Sig<0.05 

 

 จากตารางที่ 4.10 การเปรียบเทียบความแตกตางรายคู การบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามตามประสบการณในการปฏิบัติงาน ดานการปรับปรุงการดําเนินการ

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา มีความแตกตางอยางมนัียสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จํานวน 2 คู 

ไดแก ประสบการณในการปฏิบัติงาน ตํ่ากวา 5 ป กับประสบการณในการปฏิบัติงาน มากกวา 10 ป 

และประสบการณในการปฏิบัติงาน 5 - 10 ป กับประสบการณในการปฏิบัติงาน มากกวา 10 ป นอกน้ัน

ไมแตกตาง 
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ตารางท่ี 4.11 เปรียบเทียบการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูบริหารสถานศึกษา 

  ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  

  เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

การบริหารงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

วุฒิการศึกษา t Sig. 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

Χ  S.D. Χ  S.D. 

1. ดานการวางแผน  

2. ดานการดําเนินการ 

3. ดานการติดตาม และประเมินผล

4. ดานการปรบัปรุง 

4.11 

4.09 

4.04 

4.01 

0.43 

0.47 

0.48 

0.54 

4.03 

4.05 

4.08 

3.96 

0.50 

0.55 

0.52 

0.57 

0.962 

0.424 

-0.392 

0.565 

.337 

.672 

.695 

.573 

รวม 4.06 0.42 4.03 0.49 0.430 .667 
*Sig<0.05 

 

 จากตารางที่ 4.11 การเปรียบเทียบเปรียบเทียบการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา โดยรวมไมมีความแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปน

รายดาน พบวา แตละดานไมมีความแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.12 เปรียบเทียบการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูบริหารสถานศึกษา 

  ในโรงเรยีนขยายโอกาส สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี  

  เขต 2 จําแนกตําแหนงงาน 

 

การบริหารงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

แหลงความ

แปรปรวน 

Ss df Ms f Sig. 

1. ดานการวางแผนบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

.091 

47.818 

47.909 

2 

239 

241 

.046 

.200 

 

.228 .796 

2. ดานการดําเนินการบรหิาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

.566 

55.357 

55.923 

2 

239 

241 

.283 

.232 

1.222 .297 

3. ดานติดตามผลประเมนิผล

การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

.292 

55.953 

56.245 

2 

239 

241 

.146 

.234 

.623 .537 

4. ดานการปรบัปรุงการ

ดําเนินการบรหิารเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

.194 

70.126 

70.320 

2 

239 

241 

.097 

.293 

.331 .718 

รวม ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

.054 

45.489 

45.543 

2 

239 

241 

.027 

.190 

.141 .869 

*Sig<0.05 

 

 จากตารางที่ 4.12 การเปรียบเทียบการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

จําแนกตามตําแหนงงาน โดยรวมไมมีความแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทุกดาน 
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ตารางท่ี 4.13 ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูบริหารสถานศึกษา 

  ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี  

  เขต 2 จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา และตําแหนงงาน 

 

ตามประสบการณในการปฏิบัติงาน 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ประสบการณ 

ในการปฏิบัติงาน 
วุฒิการศึกษา ตําแหนงงาน 

 1. ดานการวางแผน  

2. ดานการดําเนินการ 

3. ดานการติดตามและประเมินผล 

4. ดานการปรับปรุง 

- 

.031 

.026 

.014 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

รวม .023 - - 

*Sig<0.05 

 

 จากตารางที่ 4.13 สรุปผลการเปรียบเทียบการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

จําแนกตามประสบการณในการปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา และตําแหนงงาน พบวา 

  1. ประสบการณในการปฏิบัติงาน พบวา การบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดานการดําเนินการ ดานการติดตามและประเมินผล และการปรับปรุงการดําเนินการ แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกน้ันไมแตกตางกัน 

          2. วุฒิการศึกษา พบวา ไมมีความแตกตางกัน 

          3. ตําแหนงงาน พบวา ไมมีความแตกตางกัน 

 



บทที่ 5 

 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีวัตถุประสงค 2 ประการ 

ไดแก เพื่อศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2 และเพื่อเปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 2 ตามความคิดเห็นของหัวหนางาน ครู และหัวหนากลุมสาระ 8 กลุมสาระ จําแนก

ตามเพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณในการปฏิบัติงาน ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ ครู

โรงเรยีนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการวิจัยคือ ครูโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 2 จํานวน 242 คน คํานวณหาสัดสวนกลุมตัวอยางและสุมตัวอยางแบบงาย โดยการจับฉลากเลือก

โรงเรียน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม จากน้ันนําขอมูลที่ไดมาจัดระบบเพื่อนําไปวิเคราะหและแปลผล

ขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมสาํเร็จรปู และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย ผลการศึกษา

สรุปไดดังน้ี 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

 ผลการวิจัยเรือ่ง การศึกษาการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 สรุปผลการศึกษา

ไดดังน้ี 

  1. ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญน้ัน

มีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 10 ป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีตําแหนงเปนครูผูสอน  

       2. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส

ทางสังกดัสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับการปฎิบัติ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการวางแผนการบริหารเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา

ไดแก ดานการดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการติดตามและการประเมนิผลการบรหิาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการปรับปรุงการดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลําดับ 

โดยทุกดานมรีะดับการปฏิบัติมาก สามารถสรุปเปนรายดาน ดังน้ี 
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          2.1 ดานการดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับการปฏิบัติ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายในการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ บริหารมีการกําหนดนโยบายการจดัการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศไวในแผนกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงเรียนมีแผนงาน / โครงการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรยีนสอดคลองกับการปฏิบัติงาน สวนผูบริหารมีการวางแผน

กําหนดภาระงาน และอํานาจหนาที่ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางชัดเจนและเหมาะสม

กับบุคคลและผูบริหารมีการวางแผนการนิเทศ กํากับติดตาม และประเมินผลอยางชัดเจน และเปนระบบ 

มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

   2.2 ดานการดําเนินการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา ผูบริหารมีการแตงต้ังครูที่มีความรูความสามารถปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ผูบริหารแตงต้ังกรรมการรับผิดชอบในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ สวนผูบริหารมีการจัดหาซอฟแวรที่เหมาะสมกับบริบทงานในโรงเรียน มีคาเฉลี่ย

ตํ่าที่สุด 

     2.3 ดานการติดตาม และการประเมินผลบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารมีการติดตามบํารุงรักษา ซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร

และอุปกรณ ประกอบใหอยูในสภาพที่พรองตอการใชงาน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา คือ ผูบริหาร

มีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเน่ือง และผูบริหารมีการรายงานสรุปผลการดําเนินงาน

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน สวนผูบริหารมีการติดตามและประเมินผลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

     2.4 ดานการปรับปรุงดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก 

เพื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารมีการปรับปรงุมอบหมายงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหตรง

กับความสนใจและความถนัด มีคาเฉลี่ยสงูทีสุ่ด รองลงมา คือ ผูบริหารมีการรายงานการปรบัปรงุพฒันา

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหทุกฝายทราบอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ และผูบริหารมีการปรับปรุงวิธีการ

พัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสอดคลองกบัความตองการของโรงเรียน สวนผูบริหาร

นําผลการนิเทศติดตาม มาใชเปนแนวทางในการวางแผนการบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางตอเน่ือง มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด 

  3. เปรียบเทียบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จําแนกตามประสบการณ

ในการปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา และตําแหนงงาน ดังน้ี 

    3.1 การเปรียบเทยีบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขยายโอกาสจําแนกตามประสบการในการปฏิบัติงานของครู พบวา ครูที่มีประสบการณแตกตางกัน
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จะมีความคิดเห็นตอบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูทีมีประสบการณในการปฏิบัติงาน ตํ่ากวา 5 ป 

กับครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน มากกวา 10 ป และครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 5 - 10 ป 

กับครูที่มีประสบการณในการปฏิบติังาน มากกวา 10 ป จะมีความคิดเห็นตอดานการดําเนินการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานติดตามผลประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการปรับปรุง

การดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน  

    3.2 การเปรียบเทียบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขยายโอกาสจําแนกตามระดับการศึกษา พบวา ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส ไมมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาแตละดานพบวาไมมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

    3.3 การเปรียบเทียบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขยายโอกาสจําแนกตามตําแหนงงาน พบวา ครูที่มีตําแหนงงานแตกตางกันมคีวามคิดเหน็ตอการบรหิาร

เทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส ไมมีความแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา แตละดานพบวาไมมีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

อภิปรายผล 

 

 จากผลการวิจัย เรื่อง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ผูวิจัยไดนําผลการวิจัย

มาอภิปราย ไวดังน้ี 

 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา ดานการวางแผนการบริหารเทคโนโลยี มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ไดแก ดาน

การดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการติดตามและการประเมินผลการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ และดานการปรับปรุงการดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลําดับ สาเหตุที่ผลการวิจัย

เปนเชนน้ี อาจเปนเพราะผูบริหารในปจจุบันสวนใหญเปนคนรุนใหม ซึ่งมีความสามารถในการใชเทคโนโลยี

มากข้ึน มีการนํากระบวนการบริหารคุณภาพดวยวงจรเดมมิ่งมาใชในกระบวนการทํางาน ทําใหงาน

เปนระบบและสามารถตรวจสอบความผิดพลาดได ในสวนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 2 ไดมีการกําหนดนโยบายและกลยุทธในการบรหิารงาน ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
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และมาตรฐานการศึกษา การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู และการสงเสริมการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนเพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพ โดยจะเห็นไดจากรายงานผลการขับเคลื่อน

การดําเนินงานตามกลยุทธ ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 2, 2558) ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวา โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 สวนใหญ มีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน

ดวยสื่อ ICT นอกจากน้ี ผูบริหารสถานศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถ และมีวิสัยทัศน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นํานโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูประชาคมอาเซียน

ของสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2 มาสูการปฏิบัติ นอกจากน้ี โรงเรียน

ขยายโอกาสยังไดรับการจัดสรรงบประมาณดานฮารดแวรและซอฟตแวร เชน ครุภัณฑคอมพิวเตอร

เพื่อการเรียนการสอนและเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา เครื่องคอมพิวเตอรพกพา 

(แท็บเล็ต) เพื่อใชจัดการเรียนการสอน เปนตน ดวยปจจัยดังกลาว จึงสงผลใหโรงเรียนขยายโอกาส 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีความพรอมทั้งดานฮารดแวร

และซอฟตแวร ดานบุคลากร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการ และดานการจัดขอมูล

และระบบสารสนเทศ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มิญญชนก ปรางลออ (2557) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษา

ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 พบวา โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 มีความพรอม ทั้งดานฮารดแวรและซอฟตแวร 

ดานบุคลากร ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการ และดานการจัดขอมูลและระบบ

สารสนเทศอยูในระดับมาก สามารถอภิปรายผลการวิจัยในแตดานได ดังน้ี 

  1.1 ดานการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขยายโอกาส พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน 

พันธกิจ เปาหมายในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ บริหารมีการกําหนด

นโยบายการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไวในแผนกลยุทธ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโรงเรียน

มีแผนงาน / โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน สอดคลองกับการปฏิบัติงานสวน

ผูบริหารมีการวางแผน กําหนดภาระงาน และอํานาจหนาที่ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางชัดเจนและเหมาะสมกับบุคคล และผูบริหารมีการวางแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล

อยางชัดเจนและเปนระบบ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด เหตุที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบริหารสถานศึกษายุคใหม

เห็นความสําคัญของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการบริหารจัดการงานทุกฝายของ

โรงเรยีน การบริหารจดัการ รูปแบบการปฏิบัติงานมกีารเปลีย่นแปลงไปจากเดิม การจัดการงานเอกสาร

ตาง ๆ ของโรงเรียนจาํเปนตองใชคอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงรวมถึงซอฟตแวรพื้นฐาน และระบบ

อินเตอรเน็ต การติดตอประสานงานกับบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน ผูบริหารจําตองมีการวางแผน
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งาน มีการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน มีโรงเรียนตองมีแผนงานรองรับในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

นอกจาก โรงเรียนขยายโอกาสสวนใหญจะไดรับงบประมาณโครงการจัดการหาระบบคอมพิวเตอร

และเครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา ภายใตแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 : SP2 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานแลว โรงเรียนยังมีการพัฒนา 

จัดซื้อ จัดหา ฮารดแวรและซอฟตแวร หรือ พัสดุอื่น ๆ มาใชในสถานศึกษาใหเกิดความพรอมใชงาน

อยูเสมอ ซึ่งผูบริหารจะตองมีการวางแผน และวางแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลอยาง

ชัดเจนและเปนระบบสอดคลองกับ ประภาส แตมทอง (2554 : 79 - 80) กลาววา การบริหารคุณภาพ

ดวยวงจรเดมมิ่ง ประกอบดวย การวางแผนปฏิบติังาน ดําเนินการตามแผนงาน ตรวจสอบ และประเมินผล 

และนําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข ตามยุทธศาสตร 3 ดาน คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการเรียนรู สรางโอกาส เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรียนรูดวยสื่อ

อิเล็กทรอนิกส การเปนผูนําในการใช ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการใหบริการการศึกษา 

การผลิตและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรบุคคลดาน ICT โดยอาศัยความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อการพัฒนางานอยางมีระบบ

พรอมการยกระดับมาตรฐานใหสูงข้ึน 

  1.2 ดานการดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารมีการแตงต้ังครูที่มีความรูความสามารถปฏิบัติงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ผูบริหารแตงต้ังกรรมการรับผิดชอบในการดําเนินการที่เกี่ยวของ

กับเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนผูบริหารมีการจัดหาซอฟแวรที่เหมาะสมกับบริบทงานในโรงเรียน มีคาเฉลี่ย

ตํ่าที่สุด เหตุที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากในการดําเนินงานบริหารงานบุคคลของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 น้ัน จะใหความสําคัญกับการจัดสรรบุคลากรใหมีความเหมาะสมกับ

ตําแหนง โดยมีการสํารวจความตองการวิชาเอกของครูผูสอนมายังสถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษาสํารวจ

ขอมูลความตองการวิชาเอกที่สถานศึกษาตองการ โดยในการกําหนดความตองการวิชาเอกของสถานศึกษาน้ัน

ใหมีความสอดคลองและสัมพันธกันกับโครงสรางของหลักสูตร จํานวนหองเรียน จํานวนอัตรากําลังครู 

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน จากการดําเนินการดังกลาว

ทําใหการบรรจแุตงต้ังคร ูการยายขาราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาไปยังโรงเรียนตาง ๆ น้ันตรง

กับสาขาวิชาที่ทําการสอน ดังน้ัน โรงเรียนขยายโอกาสจึงมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิทางคอมพิวเตอร และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ยังไดดําเนินการตามกลยุทธในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ใหสามารถจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ โดยการพัฒนาบุคลากรในรปูแบบตาง ๆ  เชน การสํารวจความตองการ

อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อการเรยีนการสอน การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบโครงขายการสื่อสาร

โทรคมนาคมเพื่อการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBEC Network) การอบรมตามโครงการยกระดับคุณภาพครู
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ทั้งระบบ ดวยระบบ E - Training เพื่อใหบุคลากรมีความรู และเห็นความสําคัญของการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร สอดคลองกับ ภูผาภูม ิโมร ี(2556) ไดกลาววา การยกระดับขีดความสามารถ

ในการแขงขัน ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรดาน ICT อยางทั่วถึง

เพื่อเพิ่มความสามารถ ในการแขงขันทางดานการศึกษาในระดับประชาคมดานการใช ICT เพื่อสราง

นวัตกรรมการบริการ ของภาครัฐมีการใช ICT เพื่อสรางนวัตกรรมในการใหบริการประชาชนที่มาใช

บริการ มีระบบจดัเก็บขอมลูการจราจรทางคอมพิวเตอร ดานการพัฒนาและประยุกตใช ICT เพื่อสราง

ความเขมแข็งดานการศึกษา มีการพัฒนาและประยุกตการใช ICT เพื่อสรางความเขมแข็งดานการศึกษา

ในหนวยงาน สูโรงเรียน ชุมชน เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได ดานการพัฒนาและ ประยุกต ICT เพื่อลด

ความเลื่อมลาทางสังคมและการศึกษา มีแผนงาน โครงการเพื่อพัฒนา ICT ที่มีประสิทธิภาพ ทั่วถึง

ทั้งโรงเรียน ชุมชนโดยใหโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร อยางถูกสุขอนามัยปลอดภัย ดานการพัฒนา

และประยุกต ICT เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการใหความรู

กับบุคลากร เรื่องการใช ICT ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green ICT) เพื่อลดผลกระทบเชิงลบที่มีตอ

สิ่งแวดลอม นอกจากน้ี ณัฐวรินทร โยธาภิรมย (2556) ไดกลาววา แนวทางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน จําแนกตามองคประกอบของ

ระบบสารสนเทศในดานบุคลากร ประกอบดวย การสงเสริมพัฒนาความรูและทักษะทางดานคอมพิวเตอร 

จัดหาบุคลากรที่มีความรูความสามารถทําหนาที่เฉพาะในการใหคําปรึกษา และแกปญหาระบบคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน  

  1.3 ดานการติดตามและการประเมินผลบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา โดยรวม

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารมีการติดตาม บํารุงรักษา ซอมแซม เครื่อง

คอมพิวเตอรและอุปกรณ ประกอบใหอยูในสภาพที่พรองตอการใชงาน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ 

ผูบริหารมีการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางตอเน่ือง และผูบริหารมีการรายงานสรุปผล

การดําเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน ผูบริหารมีการติดตามและประเมินผลงานเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางเปนระบบ มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด เหตุที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจากโรงเรียนขยายโอกาส สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ไดดําเนินการตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ

ในการจัดทําหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู 

กําหนดตัวช้ีวัด และสาระการเรียนรูแกนกลางตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ ของหลักสูตร และนอกจาก

การจัดการเรยีนการสอนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาแลว 

การสงเสรมินักเรยีนที่มีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเขาแขงขันทักษะ

ทางวิชาการก็ดําเนินการอยางตอเน่ือง เชน การแขงขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการ สุราษฎรธานี” 

การแขงขันทักษะวิชาการศิลปหตัถกรรมนักเรยีน ทั้งระดับเครือขายสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 

ระดับภาคใต และระดับประเทศ เปนตน สอดคลองกับ ธนพร กองคํา (2554) ไดกลาววา การจัดการ
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เรียนการสอน หมายถึง การบริหารจัดการใหครูและนักเรียนไดใช และไดเขาถึงสาระการเรียนรูและ

ขอมูลสารสนเทศในรปูแบบดิจิตอลทีม่ีคุณภาพสูง ซึ่งเปนการแสดงออกถึงวิถีทางที่เทคโนโลยีที่เพิ่มพนู

คุณคาใหกับกระบวนการเรียนรูทั้งในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน เชน มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ใหเอื้อตอการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  1.4 ดานการปรับปรุงการดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา โดยรวมอยูใน

ระดับมาก เพื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริหารมีการปรบัปรงุมอบหมายงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ใหตรงกับความสนใจและความถนัด มีคาเฉลี่ยสูงทีสุ่ด รองลงมาคือ ผูบริหารมีการรายงานการปรับปรุง

พัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหทุกฝายทราบอยางตอเน่ือง และสม่ําเสมอและผูบริหารมีการปรับปรุง

วิธีการพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของโรงเรียน สวน

ผูบริหารนําผลการนิเทศติดตาม มาใชเปนแนวทางในการวางแผนการบรหิารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางตอเน่ือง มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด เหตุที่เปนเชนน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบริหารโรงเรียนขยายโอกาสไดเล็งเห็น

ความสําคัญของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารจัดการในถานศึกษาและ

ไดรับการฝกอบรมพัฒนาตนเอง ดานการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร

สถานศึกษาอยางตอเน่ือง สามารถบริหารงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหบรรลวิุสัยทัศน

และพันธกิจของโรงเรียน มีการมอบหมายใหฝายตาง ๆ ดูแลรับผิดชอบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในโรงเรียนใหมีความพรอมใชงานอยูเสมอ โดยมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน

อยางตอเน่ือง สอดคลองกับ โสภณ เพ็ชรพวง (2556 : 374 - 375) ไดอธิบายวา การบริหารงานทางดาน 

ICT ในโรงเรียน การกระจายอํานาจใหมีหนวยงานหรือศูนยทําหนาที่ดูแลงานดาน ICT ในโรงเรยีนจะชวย

ใหกลุมบุคลากรทีร่ับผิดชอบบรหิารจัดการที่เขมแข็ง รวมถึงการอํานวยความสะดวกใหแกครูในดานตาง ๆ 

เชน มีการจัดจางชางเทคนิคในการดูแลระบบเน็ตเวิรก ฮารดแวร และการซอมบํารงุ ซึ่งชวยใหครูผูสอน

ไดรับความสะดวกในการใช ICT มากย่ิงข้ึน ในกรณีที่ไมสามารถจัดจางบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ

เฉพาะได ผูบริหารตองพิจารณาเรือ่งการมอบหมายงานใหตรงกับความสามารถของบุคลากรเปนอันดับ

ตน ๆ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนพร กองคํา (2554) ไดศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 พบวา สภาพ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในดานการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก ตามลําดับดังน้ี โรงเรียนใชระบบบริหารสํานักงาน

อัตโนมัติ (E - Filling) ในการดําเนินงานธุรการ ผูบริหารแตงต้ังและคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถ

ในการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารในโรงเรยีน ผูบริหารสงเสริมบุคลากรใหเปน

ผูที่มีองคความรูความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และโรงเรียนนําฐานขอมูลเกีย่วกับครุภัณฑและสิ่งกอสรางมาใชบริหารงาน

ดานงบประมาณ และโรงเรียนใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผน
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และการเกณฑเด็กเขาเรยีน นอกจากน้ี สํานักการศึกษากรงุเทพมหานคร (2556) ไดอธิบายวา แนวทาง

ในการการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก การบริหารและ

การกําหนดนโยบาย ซึ่งผูบรหิารจําเปนตองจัดต้ังคณะทํางานเฉพาะเพื่อความคลองตัวและประสิทธิภาพ

ในการดําเนินงาน อีกทั้งตองมีการกําหนดนโยบายในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหชัดเจน 

เพื่อเปนเข็มทิศใหแกผูรับผิดชอบ 

 2. ครูโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 

เขต 2 ที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน วุฒิการศึกษา และตําแหนงงานแตกตางกัน มีความคิดเห็น

เกี่ยวกับความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนขยายโอกาส โดยรวมและ

รายดานตางกัน ดังน้ี 

  2.1 ประสบการณในการปฏิบัติงานตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสแตกตางกัน สาเหตุที่ทําใหผลการวิจัยเปนเชนน้ี

นาจะเปนผลมาจากครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา ยอมมีโอกาสในการเขารับการฝกอบรม 

การศึกษาดูงาน เพื่อเสริมทกัษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากกวาครูที่มีประสบการณ

ในการปฏิบัติงานนอยกวา ประกอบกับการที่โรงเรยีนขยายโอกาสไดใหความสําคัญในการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารมาใชในการบริหารจัดการจึงมีการจัดหาครุภัณฑ วัดสุ อุปกรณ เพื่อใหโรงเรียน

มีความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร สงผลใหครูสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ไดสะดวกย่ิงข้ึน สอดคลองผลการวิจัยของ จันทรจิรา แมดคํา (2555) ไดศึกษาปญหาการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 18 พบวา ครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานในโรงเรียนตางกัน มีความคิดเห็น

ตอปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนแตกตางกัน ธนพร กองคํา (2554) ไดศึกษา

สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาตาก เขต 2 พบวา ครูและผูบริหารที่มีประสบการณตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารแตกตางกัน และ ณัฐวรินทร โยธาภิรมย (2556) ซึ่งไดศึกษาเรื่อง 

ปญหาและแนวทางพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดตราด พบวา ผูบริหาร และครูที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน

ตางกัน มีความคิดเห็นตอปญหาและแนวทางพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเตรียมความพรอม

เขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาแตกตางกัน 

  2.2 วุฒิการศึกษาตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสไมแตกตางกัน สาเหตุที่ทําใหผลการวิจัยเปนเชนน้ีนาจะเปนผล

มาจากการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของครูแตละคนมีความแตกตางกัน ครูที่มีวุฒิปริญญาตรีจะมี

โอกาสในการปฏิบัติงานหลาย ๆ ดาน ไดรับโอกาสในการเขารับการอบรม ฝกทักษะ ศึกษาดูงาน รวมถึง
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การมีการสรางเครือขายในการเรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางตอเน่ือง จึงสงผล

ใหไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกันไดงายข้ึน มีทักษะกระบวนการในการแกปญหามากข้ึน รูจักการปรับตัวใหเขา

กับยุคปจจุบนั ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขามามีบทบาทกับชีวิตประจาํวันอยางหลีกเลี่ยง

ไมได สอดคลองกับผลการวิจัยของ ฉวีวรรณ หอมรักษ (2558) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปญหาการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบรหิารโรงเรยีนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่การบริหารโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 ผลการเปรยีบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสจําแนกตามตําแหนง วุฒิทางการศึกษาประสบการณการทํางาน

และขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงานโดยรวมไมแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

  2.3 ตําแหนงงานในการปฏิบัติงานตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาสไมแตกตางกัน สาเหตุที่ทําใหผลการวิจัย

เปนเชนน้ีนาจะเปนผลมาจากครผููสอนทุกคนรับหนาที่เปนหัวหนางาน และปฏิบัติหนาที่การสอนเปนหลัก 

ครูทุกคนมีตําแหนงในการบริหารงาน หัวหนางาน หัวหนากลุมสาระและเปนครูผูสอน ประกอบกับครู

ทุกคนมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและวุฒิทางการศึกษา สงผลใหระดับความเห็นไมแตกตางกัน 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ ณัฐวรินทร โยธาภิรมย (2556) ไดศึกษาเรื่องปญหาและแนวทางพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา

ในจังหวัดตราด การเปรียบเทียบปญหาการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมความพรอม

เขาสูประชาคมอาเซยีนของโรงเรยีนมัธยมในจังหวัดตราด จําแนกตามตําแหนง พบวา ผูบริหารสถานศึกษา

และครูผูสอนมีปญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

 

 จากผลการวิจัยการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับ 

คือ ดานการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ดานการดําเนินการ

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการติดตามประเมินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

ปรับปรุง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัย

ไปใชดังน้ี 
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 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

  1. ควรกําหนดนโยบายการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมกับ

ผูอํานวยการโรงเรียน และผูเกี่ยวของดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร จัดทํายุทธศาสตร แผนงาน 

โครงการที่มีความชัดเจน สอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับตาง ๆ และจัดทําแนวปฏิบัติ

ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหเหมาะสม 

      2. จัดใหมีการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางนอย ปละ 

2 ครั้ง เพื่อเปนการสงเสริมและรับรูปญหาสามารถดําเนินการแกไชไดอยางทันทวงที   

      3. สนับสนุนใหผูบรหิารสถานศึกษาไดรบัการพัฒนาตนเองในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในระดับสูง เพื่อนําไปใชในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยจัด

อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ฯลฯ 

      4. จัดสรรงบประมาณ ดานผูเกี่ยวของ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยาง

เหมาะสมและเพียงพอ 

      5. สงเสริมและจดัใหมกีารพัฒนา ปรับปรุงหลกัสูตรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ

สื่อสารในโรงเรียนสอดคลองกับการปฏิบัติงาน 

      6.ควรมีการวางแผนประเมิน กํากับ ติดตามการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหาร

ในโรงเรียน 

     ขอเสนอแนะตอการบริหารงานสถานศึกษา 

      1. ผูอํานวยการโรงเรียนควรหาแนวทางในการจัดหา ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ

ดานการบริหารความพรอม ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนไวอยางชัดเจน 

      2. ผูอํานวยการโรงเรียนควรสงเสริมใหบุคลากรไดพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางตอเน่ือง โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนา

เน้ือหา เพื่อการจัดการเรียนการสอน การศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

      3. จัดใหมีศูนยสื่ออิเล็กทรอนิกส วัสดุอุปกรณเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในการสืบคนขอมูลในเครือขายของโรงเรียนไว เพื่อการบริการนักเรียนอยางเหมาะสม เพียงพอ 

      4. ควรมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินการใชงบประมาณและทรพัยากรดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน  

     ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

      1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอความสําเรจ็ของโรงเรียนขยายโอกาสในการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผูบริหารโรงเรียน 

      2. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการนิเทศ กํากับ ติดตามการบริหารดานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนขยายโอกาสที่มีประสิทธิภาพ 
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 จังหวัดสุราษฎรธานี 84110. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559. 
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 จังหวัดสุราษฎรธานี 84170. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2559. 

ทวีศักด์ิ ลัภนาเคนทร (ผูใหสัมภาษณ). โรงเรียนวัดสุทธาวาส หมูที่ 2 ตําบลโมถาย อําเภอไชยา 
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอความอนุเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
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รายนามผูเช่ียวชาญ 
 

1. ชื่อ – สกุล  นายสมชาย  สูนกามรัตน 
 ตําแหนง  ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ  โรงเรียนวัดวิโรจนาราม   
   อําเภอไชยา จังหวัดสรุาษฎรธานี 
 วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

2. ชื่อ – สกุล  นายศรีพงศ  ถาวรแกว 
 ตําแหนง  ผูอํานวยการชํานาญการพเิศษ  โรงเรียนวัดสุทธาวาส 
   อําเภอไชยา จังหวัดสรุาษฎรธานี 
 วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

3.   ชื่อ – สกุล  นางสาวมิญญชนก  ปรางละออ 
 ตําแหนง  ผูอํานวยการชํานาญการโรงเรียนวัดถํ้าคีรีวงศ   
   อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 วุฒิการศึกษา  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ 
   ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
 

4.   ชื่อ – สกุล  นางสารพี  เกื้อดวง 
 ตําแหนง  รองผูอํานวยการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี 
   เขต 2 ชํานาญการพิเศษ 
 วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาบรหิารการศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

5.   ชื่อ – สกุล  นางสาวอาภรณศรี  ศรีตังนันท 
 ตําแหนง  ครูชํานาญการพเิศษ  โรงเรียนวัดทาไทร (ดิตถานุเคราะห) 
   อําเภอกาญจนดิษฐ  จังหวัดสรุาษฎรธานี 
 วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา   
   มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย (วรรณกรรมและภาษาศาสตร) 
   มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ภาคผนวก ค 

คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามรายดานและทั้งฉบับ 
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คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามรายดานและทั้งฉบับ 

 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา 

ในโรงเรียนขยายโอกาส 

ความเชื่อมั่น 

1. ดานการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.917 

2. ดานการดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.832 

3. ดานการติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.693 

4. ดานการปรับปรุงการดําเนินการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.857 

รวมท้ังฉบับ 0.931 
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ภาคผนวก ง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

เรื่อง การศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

---------------------------------------------------- 

 

คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามน้ีมุงศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน

ขยายโอกาส สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

  2. แบบสอบถามชุดน้ีแบงเปน 2 ตอน คือ 

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน

แบบสํารวจรายการ (Check -  List) ซึ่งสอบถามเกี่ยวกบั ประสบการณทํางาน วุฒิการศึกษา และตําแหนง 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา

ในโรงเรยีนขยายโอกาสสงักัดสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 2 โดยครอบคลุม

เน้ือหาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา 4 ดาน จํานวน 38 ขอ ประกอบดวย 

 1) ดานการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 ขอ 

                      2) ดานการดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 9 ขอ 

                      3) ดานการติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ขอ 

                      4) ดานการปรับปรุงการดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 ขอ 

  3. การวิจัยในครั้งน้ีจะสําเร็จไดดวยความรวมมือจากทาน ผูวิจัยใครขอความรวมมือทาน

โปรดตอบแบบสอบถามน้ีทุกขอใหตรงกับความเปนจริง ขอมูลที่ไดจะเก็บเปนความลับ และไมนําไป

เปดเผย จะใชประโยชนในการวิจัยเทาน้ัน และขอขอบพระคุณในความรวมมือของทาน 

 

 

 

                 นายศักด์ิชริน  อาจหาญ 

              นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่อง การศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

---------------------------------------------------- 
 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในชอง  หนาขอความที่เปนสภาพจริงเกี่ยวกับรายละเอียด

สวนตัวของทาน 

1. ประสบการณการทํางาน 

    ตํ่ากวา  5 ป 

    5 - 10 ป 

    มากกวา 10 ป 

2.  วุฒิการศึกษา 

    ปริญญาตร ี

    สูงกวาปริญญาตร ี

3.  ตําแหนง 

    หัวหนางาน 

    หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

   ครูผูสอน  
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ตอนท่ี 2  การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

   

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองลงในชองระดับความคิดเห็นที่มีตอการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศของผูบริหารในโรงเรียนของทานในปจจุบันอยูในระดับใด โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ

ดังน้ี 

5  หมายถึง  การบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบรหิารอยูในระดับการปฏิบัติมากทีสุ่ด 

4  หมายถึง  การบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบรหิารอยูในระดับการปฏิบัติมาก 

3  หมายถึง  การบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบรหิารอยูในระดับการปฏิบัติปานกลาง 

2  หมายถึง  การบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบรหิารอยูในระดับการปฏิบัตินอย 

1  หมายถึง  การบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบรหิารอยูในระดับการปฏิบัตินอยทีสุ่ด 

 

ขอ รายการ 

ระดับปฏิบัติการ 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ท่ีสุด 

ดานท่ี 1 การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ผูบริหารมีการกําหนดแนวทาง และวิธีการ

ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศลวงหนา 

     

2. ผูบริหารมีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาหมายในการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

3. ผูบริหารมีการกําหนดนโยบายการจัดระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศไวในแผนกลยุทธ 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

4. โรงเรียนมีแผนงาน / โครงการพฒันาระบบ

เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศไวในแผนปฏิบัติ

การประจําป 

     

5. ผูบรหิารมีการกําหนดแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ

ของโรงเรียนสอดคลองกับการปฏิบัติงาน 

     

6. ผูบริหารมีการกําหนดนโยบายการพฒันาระบบ

สารสนเทศอยางตอเน่ือง 

     



119 

ขอ รายการ 

ระดับปฏิบัติการ 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ท่ีสุด 

ดานท่ี 1 การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) 

7. มีการวางแผนการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรลุตามวัตถุประสงคของโรงเรียน 

     

8. ผูบริหารมีการวางแผน กําหนดภาระงานและ

อํานาจหนาที่ของบุคลากร ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางชัดเจน และเหมาะสมกบับุคคล 

     

9. ผูบริหารมีการวางแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม

และประเมินผลอยางชัดเจน และเปนระบบ 

     

ดานท่ี 2 การดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

10. ผูบริหารมีการแตงต้ังครูที่มีความรูความสามารถ

ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

11. ผูบริหารแตงต้ังกรรมการรบัผิดชอบ 

ในการดําเนินการทีเ่กี่ยวของกบัเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

     

12. ผูบริหารมีการจัดสรรงบประมาณ เพือ่พัฒนา

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

13. ผูบริหารมีการจัดสรรงบประมาณ เพือ่สนับสนุน

ครูในสถานศึกษาใหพฒันาความรูดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

     

14. ผูบริหารมีการจัดหาซอฟตแวรที่เหมาะสม 

กับบริบทงานในโรงเรียน 

     

15. ผูบริหารมีการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร

เกี่ยวกับฐานขอมูล การจัดเก็บขอมูล 

และคนหาขอมลู เพื่อการบรหิารงานในโรงเรียน 

     

16. ผูบริหารมีการดําเนินการตามปฏิทิน 

การปฏิบัติงาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในโรงเรียน 

     



120 

ขอ รายการ 

ระดับปฏิบัติการ 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ท่ีสุด 

ดานท่ี 2 การดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) 

17. ผูบริหารมีการพัฒนาความรู และสราง 

ความตระหนักแกบุคลากรของโรงเรียน 

ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

18. ผูบริหารมีการสงเสรมิสนับสนุนบุคลากร 

ใหความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูกนัเกี่ยวกบั

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

ดานท่ี 3 การติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

19. ผูบริหารมีการนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อยางตอเน่ือง 

     

20. ผูบริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรอยางตอเน่ือง 

     

21. ผูบริหารมีการติดตามการบํารงุรกัษา ซอมแซม 

เครื่องคอมพิวเตอร และอปุกรณประกอบ 

ใหอยูในสภาพที่พรอมตอการใชงาน 

     

22. ผูบริหารมีการดําเนินการสรางเครื่องมือ 

ที่นํามาใชในการนิเทศติดตามผลอยางเหมาะสม 

     

23. ผูบริหารมีการตรวจสอบขอมลู และเครือขาย

เทคโนโลยีใหทันสมัยอยูเสมอ 

     

24. ผูบริหารมีการกํากบัติดตามงานเทคโนโลยี

สารสนเทศใหเปนไปตามแผนอยางมปีระสิทธิภาพ 

     

25. ผูบริหารมีการรายงานสรุปผลการดําเนินงาน

บรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน 

     

26. ผูบริหารมีการนําผลรายงานการนิเทศติดตาม

มาเผยแพรใหผูเกี่ยวของ และชุมชนทราบ 

อยางทั่วถึง 

     



121 

ขอ รายการ 

ระดับปฏิบัติการ 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ท่ีสุด 

ดานท่ี 3 การติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) 

27. ผูบริหารมีการใหคําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกบั 

การกํากบั ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

28. ผูบริหารมีการติดตาม และประเมินผลงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางเปนระบบ 

     

ดานท่ี 4 การปรับปรงุการดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

29. ผูบริหารมีการนําผลการตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มาปรับปรงุ

พัฒนาใหมี ประสิทธิภาพมากข้ึน 

     

30. ผูบริหารมีการจัดหาผูเช่ียวชาญรวมเปน

คณะกรรมการในการตรวจสอบ ประเมินผล 

ปรับปรงุพฒันาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตลอดจนจัดทํามาตรฐานข้ึนมาใหม เพื่อใหเกิด

ความเหมาะสม 

     

31. โรงเรียนมกีารรวบรวม บันทึกปญหา อุปสรรค 

และขอเสนอแนะในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาปรบัปรุง พฒันาใหมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 

     

32. โรงเรียนมีการจัดทําสถิติขอมูล และรายงานสรุปผล

การดําเนินงานอยางตอเน่ือง เพือ่เปนการพัฒนา

และปรับปรงุดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

33. ผูบริหารมีการรายงานการปรบัปรุงพฒันา 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหทุกฝายทราบ 

อยางตอเน่ือง และสม่ําเสมอ 

     

34. ผูบริหารมีการปรับปรงุกลไกการตรวจสอบและ

ติดตามงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหเกิด

คุณภาพ 
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ขอ รายการ 

ระดับปฏิบัติการ 

5 

มาก

ท่ีสุด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

นอย 

1 

นอย

ท่ีสุด 

ดานท่ี 4 การปรับปรุงการดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอ) 

35. ผูบริหารมีการปรับปรงุวิธีการพัฒนาบุคลากร

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการของโรงเรียน 

     

36. ผูบริหารมีการปรับปรงุการมอบหมายงาน 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหตรงกบัความสนใจ

และความถนัด 

     

37. ผูบริหารมีการระดมความคิดเห็นของบุคลากร

เพื่อปรับปรงุ และพฒันาการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพื่อพฒันาการบรหิารจัดการ 

และการบรกิารอยางสม่ําเสมอ 

     

38. ผูบรหิารนําผลการนิเทศ ติดตามมาใชเปนแนวทาง

ในการวางแผนการบริหารงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางตอเน่ือง 

     

 

 

ขอขอบพระคุณทกุทานที่ไดสละเวลาในการตอบแบบสอบถามที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

 

***************************************** 

นายศักด์ิชริน อาจหาญ 

นักศึกษาปรญิญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ภาคผนวก จ 

ตารางสรปุการหาคา IOC 
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ตารางสรปุการหาคา  IOC 

เรื่อง  การศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 
 

ขอท่ี คะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ รวม 

คะแนน 

คา 

IOC 

การแปลผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรยีนขยายโอกาส 

ดานการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

2. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

3. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

4. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

5. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

6. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

7. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

8. +1 +1 +1 -1 0 2 0.4 ใชไมได 

9. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

10. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส 

ดานการดําเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

11. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

12. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

13. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

14. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

15. +1 +1 +1 -1 0 2 0.4 ใชไมได 

16. +1 +1 +1 -1 +1 3 0.6 ใชได 

17. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

18. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

19. 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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ขอท่ี คะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ รวม 

คะแนน 

คา 

IOC 

การแปลผล 

คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส 

ดานการติดตาม และประเมินผลการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

21. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

22. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

23. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

24. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

25. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

26. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

27. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

28. 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

29. 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

30. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส 

ดานการปรับปรงุการดําเนินการการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

31. +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

32. 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

33. 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

34. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

35. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

36. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

37. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

38. 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 

39. +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

40. 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 ใชได 
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ประวัตผิูทําการคนควาอิสระ 
 

ชื่อ - นาสกุล นายศักด์ิชริน อาจหาญ 

วัน เดือน ปเกิด 11 เมษายน 2519 

สถานท่ีอยูปจจุบัน 249/144 หมู 4 ถนนดอนนก ตําบลมะขามเต้ีย อําเภอเมือง  

     จังหวัดสุราษฎรธานี  84130 

ประวัติการศึกษา  

 พ.ศ. 2525    สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา 

  โรงเรียนบานกําสนราษฎรอุทิศ อําเภอกาญจนดิษฐ   

  จังหวัดสุราษฎรธานี 

 พ.ศ. 2538    สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน อําเภอเมือง   

     จังหวัดสุราษฎรธานี 

 พ.ศ. 2544 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตร ีบริหารธุรกจิบัณฑิต  

  สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกจิ มหาวิทยาลัยตาป 

 พ.ศ. 2554 สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  

  มหาวิทยาลัยตาป 

ประวัติการทํางาน  

 พ.ศ. 2555 ครูผูชวย โรงเรียนวัดวิโรจนาราม อําเภอไชยา จังหวัดสรุาษฎรธานี 

 พ.ศ. 2557 ครู คศ.1 โรงเรียนวัดวิโรจนาราม อําเภอไชยา จังหวัดสรุาษฎรธานี 

 พ.ศ. 2560 – ปจจบุัน  ครู คศ.1 โรงเรียนวัดทาไทร (ดิตถานุเคราะห) 

  อําเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี   

ตําแหนงหนาท่ี ครู อันดับ คศ.1   

สถานท่ีทํางานปจจุบัน โรงเรียนวัดทาไทร (ดิตถานุเคราะห)  อําเภอกาญจนดิษฐ 

 จังหวัดสุราษฎรธานี  

 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 

โทรศัพท  095 - 0904449 

E - mail   sakcharin_aad@surat2.go.th  
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