การนําเสนอแนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค

วิทยานิพนธ์นีเป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญาครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
พฤศจิกายน 2560

การนําเสนอแนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค

วิทยานิพนธ์นีเป็ นส่ วนหนึงของการศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญาครุ ศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
พฤศจิกายน 2560
ลิขสิ ทธิเป็ นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

A PROPOSAL OF ADMINISTRATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGY GUIDELINES FOR WORLD-CLASS STANDARD SCHOOLS
UNDER PHRANAKHON SI AYUTTHAYA PRIMARY
EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3 IN
PHRANAKHON SI AYUTTHAYA
PROVINCE

PINYAPAT WANNAK

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the
Master of Education Degree in Educational Administration
Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University
November 2017

ชือเรื องวิทยานิพนธ์

โดย
สาขาวิชา
อาจารย์ทีปรึ กษา
อาจารย์ทีปรึ กษาร่ วม

การนําเสนอแนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
ของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
การบริ หารการศึกษา
ดร.พรเทพ รู ้แผน
ดร.อัจฉรา คหินทพงศ์

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
………………………………………………...ประธานกรรมการ
(ดร.ธี ระวัฒน์ มอนไธสง)
………….………………………………….….กรรมการ
(ดร.พรเทพ รู ้แผน)
…………………………………………….…..กรรมการ
(ดร.อัจฉรา คหิ นทพงศ์)
…………………………………………….…..กรรมการ
(ดร.สมเกียรติ แก้วมณี )
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา อนุ ม ตั ิให้นับ วิท ยานิ พ นธ์นีเป็ นส่ วนหนึ งของ
การศึกษาตามหลักสู ตรปริ ญญาครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
…………………………………………….…..อธิการบดี
(ดร.เกษม บํารุ งเวช)
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค. (2561). การนําเสนอแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลในสั งกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา,
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา. 113 หน้า. อาจารย์ทีปรึ กษาหลัก : ดร.พรเทพ รู ้แผน,
อาจารย์ทีปรึ กษาร่ วม : ดร.อัจฉรา คหินทพงศ์

บทคัดย่อ
การวิจยั ครังนี มีวตั ถุประสงค์เพือ 1) เสนอแนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
ของโรงเรี ย นมาตรฐานสากล และ 2) ศึ ก ษาความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ข องแนวทางการบริ ห าร
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสัง กัด สํานัก งานเขตพื นที การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา การดําเนินการวิจยั มี 2 ขันตอน คือ ขันตอนที 1 สร้างแนวทางการ
บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักที ใช้ในการวิจยั ได้แก่
ผูเ้ ชียวชาญ ด้านการบริ หารการศึ กษา จํานวน 3 คน และผูเ้ ชียวชาญ ด้านคอมพิวเตอร์ ศึกษา จํานวน 2 คน ซึ งได้มา
โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบประเมินความตรงเชิงเนือหา วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหา
ค่ า ดัช นี ความสอดคล้อ ง ขันตอนที 2 ศึ ก ษาความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ ข องแนวทางการบริ ห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร ประชากรที ใช้ในการวิจัย คื อ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และผูร้ ั บผิด ชอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื อสารสถานศึ กษาในสังกัด สํานักงานเขตพืนที การศึ กษามัธยมศึ กษา เขต 3
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ทีเข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล จํานวน โรงเรี ยน โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน และผู ้รับ ผิ ด ชอบด้า นเทคโนโลยีแ ละการสื อสาร รวมทังสิ น 100 คน เครื องมื อที ใช้ในการวิจ ัย คื อ
แบบสอบถามประเภทมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบสอบถามความเหมาะสม ทีมีค่าความเชือมัน เท่ากับ
0.94 และแบบสอบถามความเป็ นไปได้ ที มีค่าความเชื อมัน เท่ากับ . สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย พบว่า 1) แนวทางการบริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล ประกอบด้ว ย 4 องค์ป ระกอบ 40 รายการปฏิ บ ัติ ดัง นี องค์ป ระกอบที 1 ด้านการวางแผน
มี 7 รายการปฏิ บตั ิ ได้แก่ โรงเรี ยนวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นด้านสารสนเทศทีสามารถนําไปใช้ในการบริ หาร
โรงเรี ยน และการจัดการเรี ยนรู ้ สู่ความสําเร็ จ องค์ประกอบที 2 ด้านการดําเนิ นการ มี 20 รายการปฏิ บตั ิ ได้แก่
โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานบุคคลรับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศของนักเรี ยน
รายบุคคล ข้อมูลและสารสนเทศเกียวกับครู และบุคลากรทางการศึกษา มอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการ
รั บ ผิ ด ชอบรวบรวม รายงาน ข้อ มู ล และสารสนเทศเกี ยวกับ ผลการเรี ย นนั ก เรี ย นรายบุ ค คล การจัด ทํา คู่
เทียบเคียงสมรรถนะ และการศึกษาผลงานการปฏิบตั ิทีเป็ นเลิศ จากโรงเรี ยนคู่เทียบเคียง องค์ประกอบที 3 ด้าน
การตรวจสอบและประเมิ นผล มี 8 รายการปฏิบตั ิ ได้แก่ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
บริ หารงานบุ คคล ตรวจสอบ ติ ดตาม และประเมินผลการพัฒนาบุ คลากรเกี ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสาร และองค์ ป ระกอบที 4 ด้านการปรั บ ปรุ งและพัฒ นา มี 5 รายการปฏิ บ ัติ ได้แ ก่ โรงเรี ยนจัด ลําดับ
ความสําคัญ ของสภาพปั ญ หา อุ ป สรรคที จะต้องปรั บ ปรุ งและพัฒ นา และ 2) แนวทางการบริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล มีความเหมาะสม สู งกว่าเกณฑ์ค่าเฉลีย 3.50 ที กําหนดไว้
ทัง 4 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบทีมีความเหมาะสมค่าเฉลียสูงสุ ด คือ ด้านการปรับปรุ ง และพัฒนา รองลงมา คือ
ด้านการตรวจสอบ ด้านการดําเนินงาน และ ด้านการวางแผน ตามลําดับ และ ความเป็ นไปได้ สู งกว่าเกณฑ์ค่าเฉลีย
3.50 ที กําหนดไว้ ทัง 4 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที มีความเหมาะสมค่าเฉลียสู งสุ ด คือ ด้านการปรับปรุ ง และ
พัฒนา รองลงมา คือ ด้านการตรวจสอบ ด้านการดําเนินงาน และ ด้านการวางแผน ตามลําดับ
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ABSTRACT
The purposes of this research are to: 1) propose guidelines for administration of information and
communication technologies of world-class standard schools under the Office of Phranakhon Si Ayutthaya
Secondary Educational Service Area 3; and 2) examine the appropriateness and feasibility of the proposed
guidelines. The research methodology has been divided into 2 stages: 1) Guidelines for administration of
information and communication technologies of world-class standard schools have been constructed. The
subjects or the key informants, selected by purposive sampling, are 3 specialists in educational administration
and 2 specialists in educational computer. The research instrument used is an assessment test for content
validity. Index of Congruence (IOCs) have been used for data analysis. 2) The appropriateness and feasibility of
the proposed guidelines have been examined. The subjects are 100 school administrators and people responsible
for information and communication technologies of the 5 world-class standard schools under the Office of
Phranakhon Si Ayutthaya Secondary Educational Service Area 3. The research instruments used are a fivepoint-scale appropriateness questionnaire with the reliability at 0.94 and a five-point-scale feasibility
questionnaire with the reliability at 0.92. The statistical tools used for data analysis are mean and standard
deviation.
The results are as follows: 1) The proposed guidelines for administration of information and
communication technologies of world-class standard schools consist of 4 key elements with 40 to-do-list items.
Planning, the first element with 7 to-do-list items is aimed for schools to analyze their needs of information
used for successful school administration and knowledge management. Operation, the second element with 20
to-do-list items is aimed for schools to assign a division of human resources management to collect and report
data and information concerning students, teachers and educational stuff, and to assign a division of academic
management to collect and report data and information concerning students’ learning outcomes as well as
benchmarking and best practices. Monitoring and evaluation, the third element with 8 to-do-list items is aimed
for school administrators to assign vice principals of personnel management to monitor and evaluate the
personnel development projects concerning the use of information and communication technologies.
Improvement and development, the fourth element with 5 to-do-list items is aimed for schools to identify and
prioritize the problems required for improvement and development. 2) The appropriateness of the proposed
guidelines is higher than average at 3.50, ranked from highest to lowest as follows: improvement and
development, monitoring, operation and planning while the feasibility of the proposed guidelines is higher than
average at 3.50, ranked from highest to lowest as follows: improvement and development, monitoring,
operation and planning.
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“ราชานุ เคราะห์ 1” และโรงเรี ย นท่ า เรื อ “นิ ต ยานุ กู ล ” ทุ ก ท่ า นที กรุ ณ าสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามทีเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยั ครังนี
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บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
กระแสโลกาภิ ว ตั น์ และความเปลี ยนแปลงของโลกที เกิ ด ขึ นอย่ างรวดเร็ ว ทังด้า น
วิทยาการ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้แต่ละประเทศไม่ส ามารถปิ ดตัวอยู่
โดยลําพัง ต้องร่ วมมือและพึงพาอาศัยซึ งกันและกัน การดํารงชี วิตของคนในแต่ละประเทศ มีการ
ติดต่อสื อสารซึ งกันและกันมากขึน มีความร่ วมมือในการปฏิบตั ิภารกิจและแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่ วมกัน
มากขึ น ในขณะเดี ยวกัน สั ง คมโลกในยุ ค ปั จ จุ บ ัน เต็ ม ไปด้ว ยข้อ มู ล ข่ าวสารทําให้ ค นต้องคิ ด
วิเคราะห์ แยกแยะ และมี ก ารตัด สิ น ใจที รวดเร็ ว เพื อให้ ท ัน กับ เหตุ ก ารณ์ ใ นสั งคม ที มี ค วาม
สลับ ซับ ซ้ อ นมากขึ นสิ งเหล่ านี นําไปสู่ ส ภาวการณ์ ข องการแข่ ง ขัน ทางเศรษฐกิ จ การค้า และ
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศอย่างหลีกเลียงไม่ได้ และเป็ นแรงผลักดันสําคัญทีทําให้หลายประเทศ
ต้องปฏิรูปการศึกษา คุณภาพของการจัดการศึกษาจึงเป็ นตัวบ่งชี สําคัญประการหนึ ง สําหรับความ
พร้อมในการเข้าสู่ ศตวรรษที 21 และศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกของแต่ละประเทศ ประเทศ
ทีจะอยู่รอดได้หรื อคงความได้เปรี ยบคือประเทศทีมีอาํ นาจทางความรู ้และเป็ นสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้
ซึ งในยุคโลกไร้พรมแดน คนต่ างชาติจะเข้ามาทํางาน และประกอบอาชีพในประเทศไทยมากขึน
ขณะเดี ย วกัน คนไทยก็ มีโอกาสไปทํางานและประกอบอาชี พในต่างประเทศมาขึ นด้วยเช่ น กัน
นอกจากนัน ปั จจุบ นั ปรากฏสภาพปั ญหา ที คนทัวโลกต้องเผชิ ญกับ วิกฤตการณ์ ร่วมกันในเรื อง
ความเสื อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมและอุบตั ิภยั ต่าง ๆ ทีเกิดบ่อย ๆ และ
รุ นแรงมายิงขึน ส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อมวลมนุ ษย์โดยทัวไป สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มว่า
คนยุคใหม่จะต้องเผชิ ญกับความเปลียนแปลงทีหลากหลาย เป็ นสัญญาณเตือนว่าโลกในยุคหน้า จะ
มีป รากฏการณ์ ต่าง ๆ เกิ ดขึนเกิ น กว่าจะคาดคิ ด ด้วยเหตุนีจึงจําเป็ นอย่างยิงที แต่ล ะประเทศต้อง
เตรี ยมคนรุ่ นใหม่ ทีมีทกั ษะและความสามารถในการปรับตัว มีคุณลักษณะสําคัญในการดํารงชีวิต
ในโลกยุคใหม่ได้อย่างรู ้เท่าทัน สงบ สันติ มีความสุ ข มีคุณภาพชีวิตทีดี เหมาะสมและเพียงพอ การ
จัด หลัก สู ต รและกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนจึ งจําเป็ นต้อ งมี ค วามเป็ นพลวัต ก้า วทัน กับ ความ
เปลียนแปลงต่าง ๆ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน, 2555, หน้า 3)
ปั จจุ บนั พัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าขึนอย่างรวดเร็ วมีการประยุกต์ใช้
งานอย่างกว้างขวาง คอมพิ ว เตอร์ แ ละอิน เทอร์ เน็ ตได้เข้า มามี บ ทบาทสํ าคัญ ในชี วิต ประจําวัน
ซึ งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารเป็ นส่ วนผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี 2 ประเภท คือ
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1) เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การทํางานร่ วมกันระหว่างฮาร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ในการประมวล
จับเก็บ เข้าถึง สื บค้น นําเสนอ และเผลแพร่ สารสนเทศด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สําหรับ
คอมพิวเตอร์ ทีมีสมรรถนะสู งมาก สามารถทํางานนอกเหนือจากการประมวลผล และจัดเก็บข้อมูล
ธรรมดามาเป็ นสื อในการสร้างภาพ 3 มิติ การตัดต่อภาพยนตร์ การผสมเสี ยง และเป็ นตัวกลางใน
การนําเสนอสารสนเทศรู ปลักษณ์ต่าง ๆ และ 2) เทคโนโลยีการสื อสาร คืออุป กรณ์ และวิธีการใน
การสื อสารโทรคมนาคมเพือการเข้าถึง ค้นหา และรับส่ งสารสนเทศด้วยความรวดเร็ ว ตัวอย่างเช่ น
โมเด็ ม การส่ ง สั ญ ญาณผ่า นดาวเที ย ม การประชุ ม ทางไกล เป็ นต้น (กิ ด านัน ท์ มลิ ท อง, 2548,
หน้า 12)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารเพือการเรี ยนรู ้ ทีใช้ในการเรี ยนการสอนเพือให้
เป็ นไปตามลักษณะการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2553 ประกอบด้วยโครงสร้ างพืนฐานด้านช่ องทางและสื อ ดังนี
1) เทคโนโลยีอิเล็ กทรอนิ กส์ โทรคมนาคม (E-communication) ได้แ ก่ การสื อสาร ผ่านดาวเที ยม
เครื อข่ายกระจายสารโลก เครื อข่ายเส้น ใยนําแสง เครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ 2) ระบบการสอนผ่าน
จอภาพ (On-screen interactive instruction) ทีสําคัญ ได้แก่ การสอนด้วยคอมพิวเตอร์ การสอนด้วย
โทรทัศน์ปฏิสัมพันธ์ การสอนด้วยการประชุมทางไกล การสอนด้วยเครื อข่ายโลก 3) ระบบสื อตาม
ต้อ งการ (Media on demand) เช่ น สั ญ ญาณภาพ เสี ยงและบทเรี ย นตามต้อ งการ เป็ นต้น และ
4) ระบบฐานความรู้ (Knowledge-based system) เป็ นระบบที พัฒ นามาจากระบบฐานข้อ มู ล ซึ ง
รวบรวมและจัดเรี ยงเนือหาข้อมูลตามลําดับทีมีกฎเกณฑ์ตายตัวโดยใช้คาํ ไข (Key word) เป็ นตัวค้น
และตัวเรี ยกข้อมูล ส่ วนฐานความรู ้จะจัดข้อมูลไว้หลากหลาย เช่น ตามประเภทของหลักสู ตร ตาม
กลุ่ มอายุข องผูใ้ ช้ ตามประเภทของวัตถุ ป ระสงค์ข องการใช้ เป็ นต้น การทํางานของฐานความรู ้
จะต้องทํางานประสานกันอย่างน้อย 3 ระบบ ได้แก่ ระบบสื อสาร ระบบสารสนเทศ และระบบ
เหตุผล เพือให้สามารถสื บค้น เรี ยกข้อมูล และความรู ้ ทีตรงกับอายุ ความต้องการ วัตถุประสงค์ของ
การใช้และปัญหาของผูเ้ รี ยกใช้ (ฉัตร์มงคล สนพลาย, 2558, หน้า 23 - 24)
นอกจากนี แผนแม่ บ ท เท คโนโลยี ส ารสน เทศและการสื อส ารเพื อการศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2557 - 2559) ได้กาํ หนดวิสัยทัศน์ไว้วา่ “ประชาชนได้รับโอกาสในการ
เรี ยนรู ้ ต ลอดชี วิต อย่างมี คุ ณ ภาพ ด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารเพื อ
การศึกษา” เพือให้บรรลุซึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสารเพือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กาํ หนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสารเพือการศึกษา พ.ศ. 2557 - 2559 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ หลัก 5 ด้าน ซึงกระทรวงศึกษาธิ การ
มีพนั ธกิ จร่ วมกันในการดําเนิ น การนําเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารเพื อการศึกษามาใช้
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ประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเพิมสมรรถนะให้มีวฒั นธรรมการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรมวิจารณญาณ และรู ้เท่าทัน ด้วยกระบวนการ
สร้างนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ การบริ หารจัดการอย่างบูรณาการ ร่ วมกับการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารทีมีประสิ ทธิภาพ เพือสร้างการศึ กษาแห่ งอนาคต ดังนี
ยุทธศาสตร์ที 1 ยกระดับความสามารถของผูส้ อนและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารเพือการศึกษา ยุทธศาสตร์ ที 2 ส่ งเสริ มสนับสนุนระบบการเรี ยนรู ้แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ยุทธศาสตร์ ที 3 พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
เพือขยายโอกาสการเข้าถึ งบริ การทางการศึกษาและการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต ยุทธศาสตร์ ที 4 พัฒนา
ระบบ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสาร เพื อสนับ สนุ น การบริ ห ารจัด การและการบริ การ
เป้ าประสงค์ มีคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการและการบริ การด้านการศึกษา
และยุทธศาสตร์ที 5 ส่ งเสริ มการวิจยั พัฒนาองค์ความรู ้ดา้ น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
เพือการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557, หน้า 2 - 4)
แต่อย่างไรก็ตามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารยังคงประสบปั ญหาในด้าน
ต่าง ๆ คือ ปั ญหาโครงสร้างพืนฐาน ปั ญหาด้านการพัฒนาระบบเครื อข่าย ซึ งมีลกั ษณะต่างคนต่าง
ทําก่อให้เกิดความสิ นเปลืองและใช้งานไม่คุม้ ค่ากับการลงทุน ปัญหาด้านหลักสู ตรทีให้ความสําคัญ
ของวิช าพื นฐานคอมพิ ว เตอร์ แ ละภาษาอัง กฤษน้อ ย ปั ญ หาด้านบุ คลากรที ขาดทัก ษะทางด้า น
เทคโนโลยี นอกจากนี ยังพบว่า ผูบ้ ริ หารขาดกระบวนการบริ หารในโรงเรี ยนทีมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งมี
ส่ วนสําคัญในการลดประสิ ทธิ ภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารลงด้วย สาเหตุ
อีกประการหนึ งทีพบคือ ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยนตําซึ งมีหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหนึ งทีสําคัญอย่าง
มาก คื อ ครู ข าดการใช้ สื อโดยเฉพาะการใช้สื อเทคโนโลยีส ารสนเทศ ซึ งนั ก เรี ย นในระดั บ
มัธยมศึกษามีความจําเป็ นต้องสื บค้นข้อมูลในการเรี ยนรู ้ทีหลากหลาย การใช้ขอ้ มูลสารสนเทศใน
การจัดการเรี ยนรู ้จึงเป็ นสิ งทีจําเป็ นสําหรับนักเรี ยน ปั จจัยในด้านต่าง ๆ ทีมีผลกระทบ เช่น การนํา
เทคโนโลยีส ารสนเทศไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ค่อนข้างน้อย ครู ขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพือการเรี ยนการสอน ทังนี ครู และบุคลากรทางการศึกษาบางส่ วนยังขาดความเข้าใจ
และทักษะการทําสื อเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการในการจัดการเรี ยนการสอน ประกอบกับมี
จํานวนในการปฏิบตั ิงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางวิชาการไม่เพียงพอ บุคลากรทีปฏิบตั ิงานก็
มี ค วามรู ้ ค วามชํา นาญ ในการใช้ ง านน้ อ ย และไม่ เห็ น ความสํ า คัญ ของเทคโนโลยี ส มัย ใหม่
(ฉัตร์มงคล สนพลาย, 2558, หน้า 3 - 4)
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขันพื นฐานได้ ก ํ า หนดนโยบายให้ โ รงเรี ยน
มาตรฐานสากล (World-class standard school) เป็ นนวัตกรรมการจัดการศึกษาทีใช้เป็ นยุทธศาสตร์
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ในการขับเคลือนการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผูเ้ รี ยนมี
ศัก ยภาพและความสามารถทัด เที ย มกับ ผู เ้ รี ย นนานาประเทศ ซึ งการดําเนิ น งานของโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลจะประสบความสําเร็ จได้จะต้องมี ก ารพัฒนาหลายมิ ติ ไปพร้ อมกัน โดยจะต้อง
ดําเนินการทังระบบ คือ ด้านหลักสู ตร ด้านการจัดการเรี ยนการสอน และด้านการบริ หารจัดการเรี ยน
การสอน และด้านการบริ หารจัดการ มิใช่เป็ นการจัดการศึกษาเพียงบางส่ วนของโรงเรี ยน หรื อเพียง
จัด เป็ นแผนการเรี ย นมาตรฐานสากล การจัด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นมาตรฐานสากลจะต้องมี
จุดมุ่งหมายและทิ ศทางที ชัดเจน (สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขันพืนฐาน, 2555, หน้า 12 13) ดังนันเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารมี ค วามสําคัญ กับ การดําเนิ น งานของโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลเนืองจากเป็ นเครื องมือสําคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ผล และ
การนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ รวมถึงการบริ หารงานของโรงเรี ยนด้วย
จากเหตุผลและความสําคัญดังที กล่ าวข้างต้น ผู ว้ ิจยั จึงมี ค วามสนใจที จะนําเสนอแนว
ทางการบริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ย นมาตรฐานสากลในสั ง กัด
สํ า นัก งานเขตพื นที การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 3 จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา เพื อให้ โ รงเรี ย น
มาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
มีแนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารทีมีความเหมาะสม และมีความเป็ นไป
ได้ในการปฏิบตั ิ
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื อนําเสนอแนวทางการบริ หารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
โดยมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ยดังต่อไปนี
1. เพื อสร้ างแนวทางการบริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2. เพื อศึ กษาความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ข องแนวทางการบริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ความสํ าคัญของการวิจัย
1. ผลการวิจยั ครังนี ทําให้ได้แนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
เพือการบริ หารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
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2. สถานศึกษาสามารถนําผลการวิจยั เป็ นแนวทางในการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื อสารเพือการบริ หารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ขอบเขตของการวิจัย
1. หน่วยในการวิเคราะห์
หน่ ว ยในการวิเคราะห์ ข องงานวิจ ัย ครั งนี ได้แ ก่ โรงเรี ย นมาตรฐานสากลในสั ง กัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จํานวน 5 โรง
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครั งนี ผูว้ ิจยั กําหนดวิธีด าํ เนิ นการวิจยั แบ่ งเป็ น 2 ขันตอน โดยมีป ระชากรและ
กลุ่มตัวอย่างในแต่ละขันตอน ดังนี
ขันตอนที 1 สร้างแนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูเ้ ชี ยวชาญทีมีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขาวิชา
การบริ หารการศึกษา หรื อสาขาวิชาทีเกียวข้องกับการศึกษา และเป็ นผูท้ ีมีความรู ้และประสบการณ์
หรื อบริ หารงานทีเกียวข้องกับงานการจัดการเรี ยนการสอนภายในสถานศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
กลุ่ ม ตัวอย่างที ใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน 5 คน ด้วยการเลื อกแบบเจาะจง
(Purposive sampling)
ขันตอนที 2 ศึ ก ษาความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ ข องแนวทางการบริ หาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
ประชากรที ใช้ใ นการวิ จ ัย คื อ สถานศึ ก ษาในสั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ทีเข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล จํานวน 5 โรง
โดยผูใ้ ห้ ข ้อ มู ล คื อ ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น โรงเรี ย นละ 5 คน จํานวน 25 คน และผู้รับ ผิด ชอบด้า น
เทคโนโลยีและการสื อสาร โรงเรี ยนละ 15 คน จํานวน 75 คน รวม 100 คน
3. ตัวแปรทีศึกษา
3.1 แนวทางการบริ หารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3.2 ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของแนวทางแนวทางการบริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ผูว้ ิจยั กําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั การบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของ
โรงเรี ย นมาตรฐานสากล จากแนวคิ ด ของ วิ ฑู ร ย์ สิ มะโชคดี (2545, หน้ า 43 - 47) ; โกศล
ดี ศีลธรรม (2547, หน้า 41) ; ประกอบ พอดี (2549, หน้า 30) ; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน (2554, หน้า 4 - 5) ; เมลนิ ค และเดนซเลอร์ (Melnyk & Denzler) (อ้างถึ งใน เรื องวิท ย์
เกษสุ วรรณ, 2545, หน้า 98 - 99) และ วรรณชัย กุสลาศรัย (2552, หน้า 75) จึงสรุ ปได้ว่า การบริ หาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
คือ การวางแผน การดําเนิ นงาน การตรวจสอบและประเมินผล และ การปรับปรุ งและพัฒนา แสดง
ดังภาพประกอบ 1
การบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร ประกอบ 4 องค์ประกอบ ดังนี
องค์ประกอบที 1 ด้านการวางแผน
องค์ประกอบที 2 ด้านการดําเนินงาน
องค์ประกอบที 3 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล
องค์ประกอบที 4 ด้านการปรับปรุ งและพัฒนา

แนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
นิยามศัพท์เฉพาะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร หมายถึง การทํางานร่ วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์ มีความสามารถพืนฐานในด้านการบันทึกข้อมูล ทีเกิดขึนแล้ว นํามาประมวลผล จัดทํา
เป็ นรายงานต่ าง ๆ สามารถส่ งข้อ มู ล ผ่า นระบบโทรคมนาคมจากจุ ด บัน ทึ ก ข้อ มู ล มายังเครื อง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ ว เมือรวมทังสองเทคโนโลยีเข้าด้วยกันจึงเกิดประโยชน์มาก
แนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
หมายถึ ง วิธี ป ฏิ บ ตั ิ ที วางไว้เป็ นแนวทางการบริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารของ
โรงเรี ย นมาตรฐานสากลในสั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 3 จัง หวัด
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พระนครศรี อยุธยา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการดําเนิ นงาน ด้าน
การตรวจสอบและประเมินผล และ ด้านการปรับปรุ งและพัฒนา
ด้านการวางแผน หมายถึ ง การดําเนิ นงานโดยโรงเรี ยนวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นด้าน
สารสนเทศทีสามารถนําไปใช้ในการบริ หารโรงเรี ยน และการจัดการเรี ยนรู้ สู่ ความสําเร็ จ แต่งตัง
คณะกรรมการจัด ทําแผนปฏิ บ ตั ิ ป ระจําปี เพือการบริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสาร
จัดประชุ ม คณะกรรมการ เพื อรวบรวมข้อมูล และสารสนเทศของงานกลุ่ ม บริ ห ารวิช าการ กลุ่ ม
บริ หารงบประมาณ กลุ่มบริ หารงานบุคคล และกลุ่มบริ หารทัวไป จัดทําแผนปฏิบตั ิการทํางานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร วางแผนการจัดสรรทรัพยากรด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศที มีความจําเป็ น แต่งตังผูร้ ับผิดชอบในการจัด ทําระบบข้อมูลของแต่ละกลุ่ มงานตาม
แผนปฏิ บ ตั ิ การประจําปี และจัด ทําปฏิ ทิ น การดําเนิ น งานจัด ทําระบบข้อมู ล และติ ด ตามผลการ
ดําเนินงาน
ด้านการดําเนิ น งาน หมายถึ ง การดําเนิ น งานโดยโรงเรี ย นจัด ประชุ ม ชี แจง ให้ ค วามรู ้
เกียวกับวิธีการดําเนินงานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศกับครู แต่ละกลุ่มงาน มอบหมายครู ทีมีความรู ้
ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารเป็ นผู ด้ ู แ ลรั ก ษาอุ ป กรณ์ ฮาร์ ด แวร์
ซอฟต์แวร์ และระบบเครื อข่าย จัดหาอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ที ทัน สมัย และได้ม าตรฐาน
กําหนดให้ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทีถูกลิขสิ ทธิ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั โปรแกรมอืน ๆ ทีมี
อยูแ่ ล้ว มอบหมายครู แต่กลุ่มงานจัดทําเครื องมือเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกลุ่มงาน
มอบหมายให้กลุ่ม งานบริ หารงานบุ คคลรั บ ผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมู ล และสารสนเทศของ
นัก เรี ยนรายบุค คล (DMC) สารสนเทศครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา (EMIS) และการคัด กรอง
นักเรี ยนยากจน (CCT) มอบหมายให้ กลุ่ ม งานบริ ห ารงานวิช าการรั บ ผิ ด ชอบรวบรวม รายงาน
ข้อมูลและสารสนเทศเกียวกับผลการเรี ยนนักเรี ยนรายบุคคล (SGS) สารสนเทศโรงเรี ยนเรี ยนรวม
(SET) แบบสอบถามการศึกษาเพือปวงชน (EFA) ผลงานวิจยั ทีเกี ยวข้องทังภายในและภายนอก
การทําเบนช์ ม าร์ คกิ ง (Benchmarking) และการศึก ษาผลงานการปฏิ บ ัติที เป็ นเลิ ศ (Best practice)
จากโรงเรี ยน/สถาบันคู่ เทียบเคียง มอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารทัวไปรับผิดชอบรวบรวม รายงาน
ข้อมูลและสารสนเทศเกียวกับอาคารเรี ยนและสิ งก่อสร้าง (B-OBEC) ความต้องการ ความพึงพอใจ
และการร้องเรี ยนจากผูร้ ั บ บริ ก าร มอบหมายให้กลุ่ มงานบริ หารงบประมาณรับ ผิด ชอบ รายงาน
ข้อ มู ล และสารสนเทศเกี ยวกับ ครุ ภ ัณ ฑ์ ส ถานศึ ก ษา (M-OBEC) ผลการใช้ ง บประมาณ และ
มอบหมายแต่กลุ่มงานรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศผ่านระบบเครื อข่าย
ของโรงเรี ยน
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ด้านการตรวจสอบและประเมิ น ผล หมายถึ ง การดําเนิ น งานโดยผู อ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
มอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานบุคคลตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา
บุ ค ลากรเกี ยวกับ การใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสาร มอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนในแต่ละกลุ่มงานตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เครื องมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศของแต่ละกลุ่มงาน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ทนั ต่อระบบการวัดผล ระยะเวลาในการ
เก็บรวบรวมข้อมู ลให้เป็ นไปตามปฏิ ทิน การปฏิ บตั ิ งาน ข้อมู ลสารสนเทศของแต่ละกลุ่ มงานให้
ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั เชื อถือได้ ตรวจสอบ และประเมินผลการเผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศผ่านระบบ
เครื อข่าย มอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงบประมาณ ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้
งบประมาณในการดําเนิ น งานตามแผนปฏิ บ ตั ิ การ และผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมี การกํากับ นิ เทศ
ติดตามและตรวจสอบแผนการวัดผลการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
ด้านการปรั บปรุ งและพัฒนา หมายถึ ง การดําเนินงานโดยโรงเรี ยนแต่งตังคณะกรรมการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้รับจากการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน จัดลําดับความสําคัญของ
สภาพปั ญหา อุป สรรคที จะต้องปรั บ ปรุ งและพัฒ นา จัด ทําแผนปฏิ บ ตั ิ ก ารปรับ ปรุ งและพัฒ นา
เกี ยวกับ การบริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสาร ดําเนิ น การปรับ ปรุ งและพัฒ นาตาม
แผนปฏิบตั ิการ และ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี
ความเหมาะสมของแนวทางการบริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารของ
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล หมายถึง คะแนนทีได้จากการวัดความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และ
ผูร้ ับผิดชอบด้านเทคโนโลยีและการสื อสารในการประมาณความเหมาะสมทีจะสามารถนํามาเป็ น
แนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ไปสู่ การ
ปฏิบตั ิได้ ซึ งสอบวัดได้จากแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน
ความเป็ นไปได้ข องแนวทางการบริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารของ
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล หมายถึง คะแนนทีได้จากการวัดความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และ
ผูร้ ับผิดชอบด้านเทคโนโลยีและการสื อสารในการประมาณความเป็ นไปได้ทีจะสามารถนํามาเป็ น
แนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ไปสู่ การ
ปฏิบตั ิได้ ซึ งสอบวัดได้จากแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ทีผูว้ จิ ยั สร้างขึน
โรงเรี ย นมาตรฐานสากล หมายถึ ง โรงเรี ย น สั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษา
มัธ ยมศึ ก ษา เขต 3 จัง หวัด พระนครศรี อ ยุธ ยาที มี ก ารพัฒ นาหลัก สู ต รการจัด กิ จกรรมการเรี ยน
การสอน และการบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ทีมุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพเป็ นพล
โลก มีทกั ษะ ความรู้ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับเดียวกับมาตรฐานสากล
หรื อมาตรฐานของประเทศชันนําที มีคุณ ภาพการศึก ษาสู ง จํา นวน 5 โรง ได้แก่ โรงเรี ยนอยุธ ยา
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วิทยาลัย โรงเรี ยนจอมสุ รางค์อุปถัมภ์ โรงเรี ยนเสนา “เสนาประสิ ทธิ ” โรงเรี ยนบางปะอิน “ราชานุ
เคราะห์ 1” และโรงเรี ยนท่าเรื อ “นิตยานุกูล”
ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย น หมายถึ ง บุ ค คลที ดํารงตําแหน่ ง ผูอ้ าํ นวยการสถานศึ กษา และรอง
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึ ก ษา ของโรงเรี ย นมาตรฐานสากล ในสั งกัด สํานัก งานเขตพื นที การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ผูร้ ับผิดชอบด้านเทคโนโลยีและการสื อสาร หมายถึง บุคคลทีโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา แต่งตังให้เป็ น
ผูร้ ับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีและการสื อสาร
ผูเ้ ชี ยวชาญ หมายถึ ง บุ ค คลที มี วุฒิ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาเอก สาขาวิช าการบริ ห าร
การศึ กษา หรื อสาขาวิช าที เกี ยวข้องกับ การศึ ก ษา และเป็ นผูท้ ี มี ค วามรู้ และประสบการณ์ หรื อ
บริ หารงานทีเกียวข้องกับงานการจัดการเรี ยนการสอนภายในสถานศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี

บทที 2
เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง
การวิจยั เรื อง การนําเสนอแนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของ
โรงเรี ย นมาตรฐานสากลในสั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 3 จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยั ทีเกียวข้อง ดังต่อไปนี
1. แนวคิดเกียวกับการบริ หารคุณภาพวงจรเดมมิง
1.1 ความหมายของการบริ หารคุณภาพวงจรเดมมิง
1.2 องค์ประกอบของการบริ หารคุณภาพวงจรเดมมิง
1.3 ประโยชน์ของการบริ หารคุณภาพวงจรเดมมิง
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
2.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
2.2 ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
2.3 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารในโรงเรี ยน
2.4 รู ปแบบการจัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศ
2.5 นโยบายเทคโนโลยีและการสื อสารเพือการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ
3. โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
3.1 หลักการและเหตุผลของการจัดโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
3.2 การดําเนินงานของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
3.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
4. การบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
5. งานวิจยั ทีเกียวข้อง
5.1 งานวิจยั ในประเทศ
5.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
1. แนวคิดเกียวกับการบริหารคุณภาพวงจรเดมมิง
การบริ หารคุ ณ ภาพวงจรเดมมิ ง แนวคิ ดของวัฏจัก ร PDCA นี ดร.วอล์ท เดอร์ ชิ วฮาร์ ท
เป็ นผูพ้ ฒ
ั นาขึ นเป็ นคนแรกในปี ค.ศ. 1939 และต่อมา ดร.เอดวาร์ ด เดมมิ ง จึ งได้พฒั นามาเป็ น
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วงจรบริ หารคุณภาพของเดมมิง (PDCA) แห่ งการบริ หารคุณภาพ จุดมุ่งหมายทีแท้ของ PDCA ซึ ง
เป็ นกิจกรรมพืนฐานในการบริ หารคุณภาพนันมิใช่เพียงแค่การปรับแก้ผลลัพธ์ทีเบียงเบนออกไป
จากเกณฑ์มาตรฐานให้กลับมาอยูใ่ นเกณฑ์ทีต้องการเท่านัน แต่เพือก่อให้เกิดการปรับปรุ งในแต่ละ
รอบของ PDCA อย่างต่อเนืองอย่างเป็ นระบบ (แจ่ม ธาราวร, 2548) (อ้างถึงใน ไพฑูรย์ ศรี ดี, 2559,
หน้า 25) ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิดเกียวกับการบริ หารคุณภาพวงจรเดมมิงไว้โดยมีรายละเอียด ดังนี
1.1 ความหมายของการบริหารคุณภาพวงจรเดมมิง
มีนกั วิชาการให้ความหมายของการบริ หารคุณภาพวงจรเดมมิงไว้โดยมีรายละเอียดดังนี
วิฑูรย์ สิ มะโชคดี (2545, หน้า 43 - 47) กล่าวถึง วงจรคุ ณภาพ (PDCA) เป็ นกิ จกรรมทีจะ
นําไปสู่ การปรับปรุ งงานและการควบคุมอย่างเป็ นระบบอันประกอบด้วย การวางแผน (Plan) การนํา
แผนไปปฏิบตั ิ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุ งแก้ไข (Act)
บรรจง จันทมาศ (2546, หน้า 7 - 8) ได้กล่าวถึงวงจรเดมมิงว่าเป็ นขันตอนทีจําเป็ นต้อง
ปฏิบตั ิกนั อย่างต่อเนื องไม่สินสุ ด คือ Planning - Doing - Checking - Acting สําหรับรายละเอียดของ
การทํางานแต่ละขันตอน ดังนี เตรี ยมแผนงาน ลงมือปฏิ บตั ิตามแผนงาน ตรวจสอบผลการปฏิบตั ิงาน
และ ปรับปรุ งแก้ไขข้อบกพร่ อง
ธี ร ะ รุ ญเจริ ญ (2550, หน้ า 81) กล่ า วว่ า วงจรคุ ม คุ ณ ภาพเดมมิ ง หรื อ PDCA เป็ น
ปฏิ บตั ิงานทีประกอบด้วย 4 ขันตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนิ นตามแผน (Do) การตรวจสอบ
(Check) และการแก้ไขปรับปรุ ง (Act)
เดมมิ ง (Deming, 2004) (อ้า งถึ ง ใน เรื องวิ ท ย์ เกษสุ วรรณ, 2545, หน้ า 91) กล่ า วว่ า
การบริ หารคุณภาพวงจรเดมมิงเป็ นกระบวนการทีดําเนิ นการต่อเนื องเพือให้เกิดผลผลิตและบริ การ
ทีมีคุณภาพขึน โดยหลักการทีเรี ยกว่า วงจรคุณภาพงาน PDCA หรื อวงจรเดมมิง ซึงประกอบด้วย 4
ขันตอน คือ การวางแผน การปฏิบตั ิตามแผน การตรวจสอบและการปรับปรุ งแก้ไข
สรุ ปว่า การบริ หารคุ ณภาพวงจรเดมมิ ง หมายถึง กิ จกรรมทีประกอบด้วย การวางแผน
การนําแผนไปปฏิ บตั ิ การตรวจสอบ และการปรับปรุ งแก้ไข ซึ งการปรับปรุ งก็นาํ ไปสู่ การวางแผน
อีกครังหนึง วนเป็ นวงจรทีทําให้เกิดการพัฒนาขึนไปเรื อย ๆ
1.2 องค์ ประกอบของวงจรคุณภาพของเดมมิง
มีนกั วิชาการกล่าวถึงองค์ประกอบของวงจรคุณภาพของเดมมิงไว้โดยมีรายละเอียดดังนี
วิฑู รย์ สิ ม ะโชคดี (2545, หน้า 43 - 47) กล่ าวถึ ง วงจรคุ ณ ภาพของเดมมิ งไว้ว่า วงจร
คุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย การวางแผน การนําแผนทีวางไว้มาปฏิบตั ิ การตรวจสอบผลลัพธ์ที
ได้ และหากไม่ได้ผลลัพธ์ตามทีคาดหมายไว้ จะต้องทําการทบทวนแผนการโดยเริ มต้นใหม่อีกครัง
หนึ งและทําตามวงจรคุ ณภาพซําอีก เมือวงจรคุณภาพหมุนซําไปเรื อย ๆ จะทําให้เกิดการปรับปรุ ง
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งานและทําให้ระดับผลลัพธ์สูงขึนเรื อย ๆ ดังนัน การกระทําตามวงจรคุณภาพ จึงเท่ากับการสร้าง
คุณภาพทีน่ าเชือถือมากขึนโดยจุดเริ มต้นของวงจรคุณภาพอยูท่ ีการพยายามตอบคําถามให้ได้วา่ ทํา
อย่างไรจึงจะดีขึน โดยมีรายละเอียดดังนี
1. การวางแผน (Plan) ในบรรดาองค์ป ระกอบทัง 4 ประการของวงจรคุณภาพนัน ต้อง
ถื อว่าการวางแผนเป็ นเรื องทีสําคัญที สุ ด การวางแผนจะเป็ นเรื องทีทําให้กิจกรรมอื น ๆ ที ตามมา
สามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล เพราะถ้าแผนการไม่เหมาะสมแล้ว จะมีผลทําให้กิจกรรมอืน
ไร้ประสิ ทธิ ผลตามไปด้วย แต่ถา้ มีการเริ มต้นวางแผนทีดี จะทําให้มีการแก้ไขน้อย และกิจกรรมจะ
มีประสิ ทธิภาพมากขึน
2. การนําแผนไปปฏิบตั ิให้เกิ ดผล (Do) เพือให้มนใจว่
ั ามีการนําแผนการไปปฏิบตั ิอย่าง
ถู กต้องนัน เราจะต้องสร้างความมันใจว่าฝ่ ายทีรับผิดชอบในการนําแผนไปปฏิบตั ิได้รับทราบถึ ง
ความสําคัญและความจําเป็ นในแผนการนัน ๆ มีการติดต่อสื อสารไปยังฝ่ ายทีมีหน้าทีในการปฏิบตั ิ
อย่างเหมาะสม มีการจัดให้มีการศึกษาและการอบรมทีต้องการเพือการนําแผนการนัน ๆ มาปฏิบตั ิ
และมีการจัดหาทรัพยากรทีจําเป็ นในเวลาทีจําเป็ นด้วย
3. การตรวจสอบ (Check) การตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์ของการปฏิบตั ิตามแผน
ควรจะต้องมีการประเมินใน 2 ประการ คือ มีการปฏิบตั ิตามแผนหรื อไม่ หรื อตัวแผนการเองมีความ
เหมาะสมหรื อไม่ การทีไม่ประสบความสําเร็ จตามทีตังเป้าหมายไว้เป็ นเพราะไม่ปฏิบตั ิตามแผนการ
หรื อความไม่เหมาะสมของแผนการ หรื อจากทังสองประการรวมกัน เราจําเป็ นต้องหาว่าสาเหตุมา
จากประการไหน ทังนี เนื องจากการนําไปปฏิ บ ตั ิ ก ารปรั บ ปรุ งแก้ไ ขจะแตกต่างกัน อย่างสิ นเชิ ง
ถ้าความล้ม เหลวมาจากแผนการที จัดทําขึ นไม่ เหมาะสม อาจเป็ นผลมาจากสาเหตุ คือ 1) ความ
ผิดพลาดในการทําความเข้าใจกับสถานการณ์ ทีเป็ นอยู่ 2) เลือกเทคนิ คที ใช้ผิดเนื องจากมีข้อมู ล
ข่าวสารไม่เพียงพอและมีความรู ้ในขันตอนการวางแผนไม่เพียงพอ 3) ประเมินผลกระทบจากการ
ปฏิบตั ิตามแผนผิดพลาด และ 4) ประเมินความสามารถของบุคลากรทีต้องนําแผนมาใช้ผิดพลาด
และ ถ้าความล้ม เหลวมาจากการไม่ป ฏิ บ ตั ิ ต ามแผน อาจเป็ นผลมาจากสาเหตุ คื อ 1) ขาดความ
ตระหนักถึ งความจําเป็ นในการปรับปรุ ง 2) การติดต่อสื อสารทีไม่เหมาะสมและมีความเข้าใจใน
แผนไม่เพียงพอ 3) การให้การศึกษาและการฝึ กอบรมไม่เพียงพอ 4) ปั ญหาเกียวกับตัวผูน้ าํ และการ
ประสานงานระหว่างการปฏิบตั ิ และ 5) ประเมินทรัพยากรทีต้องใช้นอ้ ยเกินไป
4. ปฏิบตั ิการปรับ ปรุ งแก้ไข (Act) ถ้าความล้มเหลวมาจากการวางแผนที ไม่เหมาะสม
การทบทวนแผนการเท่ า นั นไม่ เพี ย งพอต่ อ การแก้ ปั ญ หา ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของ
กระบวนการวางแผนโดยการหาปัจจัยทีไม่เหมาะสม สาเหตุของการวางแผน และทําการปฏิบตั ิการ
แก้ไข ความก้าวหน้าของการปรับปรุ งจะเกิดขึนได้โดยการกําจัดสาเหตุ และขันตอนทีสําคัญ คือ
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การทบทวนแผนการที ต้อ งมี ก ารชี บ่ ง ถึ ง สาเหตุ แ ห่ ง ความล้ ม เหลวอย่า งถู ก ต้อ งและมี ก าร
เปลี ยนแปลงแผนเพือให้ส ามารถดําเนิ น กิ จกรรมไปได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ผลเพิ มขึ น ควรมีการวาง
แผนการปรับปรุ งคุณภาพเป็ นรายปี และมีการทบทวนทุกปี เพือให้มนใจว่
ั าแผนการดังกล่าวมีความ
เชื อถื อได้และเหมาะสม การนําวงจรคุ ณภาพไปปฏิ บตั ิ อย่างจริ งจัง และต่อเนื องในทุกระดับ ของ
องค์กร จะทําให้เราสามารถปรับปรุ งและเพิมคุณภาพงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเห็นผลลัพธ์ที
ชัดเจน เมือปัญหาเดิมหมดไปเราก็สามารถแก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้ดว้ ยวงจรคุณภาพต่อไป
โกศล ดี ศีลธรรม (2547, หน้า 41) กล่าวถึง วงจรคุณภาพของเดมมิงประกอบด้วยภารกิจ
หลัก 4 ขันตอน ดังนี
1. การวางแผน (Plan-P) จะช่ วยพัฒ นาความคิ ด ต่ าง ๆ เพื อนําไปสู่ รูป แบบที เป็ นจริ ง
ขึนมาในรายละเอียดให้พร้อมในการเริ มต้นลงมือปฏิบตั ิการวางแผน ดังนี
1.1 กําหนดขอบเขตของปัญหาให้ชดั เจน
1.2 กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
1.3 กําหนดวิธีการทีจะบรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายให้ชดั เจน ถูกต้องแม่นยํา
2. ปฏิบตั ิ (Do-D) ประกอบด้วยการทํางาน 3 ระยะ ดังนี
2.1 การวางแผนกําหนดการ ได้แก่ การแยกแยะกิ จกรรมต่ าง ๆ ทีต้องการกระทํา
การกําหนดเวลาทีคาดว่าต้องใช้ในกิจกรรมแต่ละอย่าง และ การจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ
2.2 การจัดการแบบแมทริ กซ์ (Matrix management) การจัดการแบบนี สามารถช่วย
ดึ งเอาผูเ้ ชี ยวชาญหลายแขนงจากแหล่งต่าง ๆ มาได้ และเป็ นวิธีการช่วยประสานงานระหว่างฝ่ าย
ต่าง ๆ
2.3 การพัฒนาขี ด ความสามารถในการทํางานของผูร้ ่ วมงาน ได้แก่ ให้ผูร้ ่ วมงาน
เข้าใจถึงงานทังหมดและทราบเหตุผลทีต้องทํา ให้ผูร้ ่ วมงานพร้อมในการใช้ดุลยพินิจทีเหมาะสม
และพัฒนาจิตใจให้รักการร่ วมมือกัน
3. การตรวจสอบ (Check-C) ทําให้รับรู ้สภาพการณ์ของงานทีเป็ นอยูเ่ ปรี ยบเทียบกับสิ งที
วางแผน ซึ งมีกระบวนการดังนี
3.1 กําหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
3.2 รวบรวมข้อมูล
3.3 พิ จารณากระบวนการทํา งานเป็ นตอน ๆ เพื อแสดงจํานวนและคุ ณ ภาพของ
ผลงานทีได้รับในแต่ละขันตอน เปรี ยบเทียบกับทีได้วางแผนไว้
3.4 การรายงานจะเสนอผลการประเมินรวมทังมาตรการป้ องกันความผิดพลาดหรื อ
ความล้มเหลว ได้แก่ รายงานเป็ นทางการอย่างสมบูรณ์ และรายงานแบบย่ออย่างไม่เป็ นทางการ
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4. การแก้ปัญหา (Action-A) ผลของการตรวจสอบ หากพบว่าเกิดข้อบกพร่ องขึน ทําให้
งานทีได้ไม่ตรงเป้ าหมายหรื อผลงานไม่ได้มาตรฐานให้ปฏิ บตั ิการแก้ปั ญหาตามลักษณะปั ญหาที
พบ ดังนี
4.1 ถ้าผลงานเบียงเบนไปจากเป้าหมายต้องแก้ไขทีต้นเหตุ
4.2 ถ้าพบความผิดปกติใด ๆ ให้สอบสวนค้นหาสาเหตุแล้วทําการป้ องกันเพือไม่ให้
ความผิดปกตินัน เกิ ดขึนซําอี กในการแก้ปัญหาเพือให้ผลงานได้มาตรฐานอาจใช้มาตรการการยํา
นโยบาย การปรับปรุ งระบบหรื อวิธีการทํางาน และ การประชุมเกียวกับกระบวนการทํางาน
ประกอบ พอดี (2549, หน้ า 30) ได้ ก ล่ า วถึ ง วงจรเดมมิ ง (Deming cycle) หรื อ วงจร
ควบคุมคุณภาพ (Quality control cricle : PDCA) ไว้ว่าประกอบด้วย 4 ขันตอน ได้แก่ การวางแผน
(Planning - P) การปฏิ บ ตั ิตามแผน (Doing - D) การตรวจสอบ (Checking - C) และ การปรับปรุ ง
แก้ไข (Acting - A) โดยมีรายละเอียดดังนี
1. การวางแผน เป็ นส่ วนประกอบของวงจรทีมีความสําคัญ เนื องจากการวางแผนเป็ น
จุดเริ มต้นของงานและเป็ นส่ วนสําคัญทีจะทําให้การทํางานในส่ วนอืน เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ผล
การวางแผนในวงจรเดมมิง เป็ นการหาองค์ประกอบของปั ญหา โดยวิธีการระดมความคิด การหา
สาเหตุของปั ญหา การหาวิธีการแก้ปัญหา การจัดทําตารางการปฏิบตั ิงาน หรื อปฏิทินการดําเนินงาน
การกําหนดวิธีดาํ เนินการ การกําหนดวิธีการตรวจสอบ และประเมินผล ซึ งมีการดําเนินการ ดังนี
1.1 ตระหนักและกําหนดปั ญหาทีต้องการแก้ไข หรื อปรับปรุ งให้ดีขึนโดยสมาชิ ก
แต่ ล ะคนร่ ว มมื อ และประสานกัน อย่ างใกล้ชิ ด ในการระบุ ปั ญ หาที เกิ ด ขึ น ในการดําเนิ น งาน
เพือทีจะร่ วมกันทําการศึกษาและวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขต่อไป
1.2 เก็บรวบรวมข้อมูล สําหรับการวิเคราะห์และตรวจสอบการดําเนิ นงาน หรื อหา
สาเหตุ ของปั ญ หา เพื อใช้ใ นการปรับ ปรุ ง หรื อ แก้ไ ขปั ญ หาที เกิ ด ขึ น ซึ งควรจะวางแผนและ
ดํา เนิ น การเก็ บ ข้อ มู ล ให้ เป็ นระบบระเบี ย บ เข้า ใจง่ าย และสะดวกต่ อ การใช้ง าน เช่ น ตาราง
ตรวจสอบ แผนภูมิ แผนภาพ หรื อแบบสอบถาม เป็ นต้น
1.3 อธิ บายปั ญหาและกําหนดทางเลือก วิเคราะห์ ปัญหา เพือใช้กาํ หนดสาเหตุ ของ
ความบกพร่ อง ตลอดจนแสดงสภาพปั ญหาทีเกิดขึน ซึ งนิ ยมใช้วิธีการเขียนและวิเคราะห์แผนภู มิ
หรื อแผนภาพ เช่น แผนภูมิกา้ งปลา แผนภูมิพาเรโต และแผนภูมิการควบคุม เป็ นต้น เพือให้สมาชิก
ทุ ก คน ในที ม งานคุ ณ ภาพเกิ ด ความเข้าใจในสาเหตุ แ ละปั ญ หาอย่างชัด เจน แล้ว ร่ ว มกัน ระดม
ความคิด (Brainstorming) ในการแก้ปัญหา โดยสร้ างทางเลื อกต่าง ๆ ทีเป็ นไปได้ ในการตัดสิ นใจ
แก้ปัญหา เพือมาทําการวิเคราะห์และตัดสิ นใจเลือกทีเหมาะสมทีสุ ดมาดําเนินงาน
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1.4 เลือกวิธีการแก้ไขปั ญหา หรื อปรับปรุ งการดําเนิ นงาน โดยร่ วมกันวิเคราะห์ และ
วิจารณ์ ทางเลือกต่าง ๆ ผ่านการระดมความคิด และการแลกเปลียนความคิดเห็นของสมาชิ ก เพือ
ตัดสิ นใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาทีเหมาะสมทีสุ ดในการดําเนินงาน ให้สามารถบรรลุตามเป้ าหมาย
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งอาจจะต้องทําวิจยั และหาข้อมูลเพิมเติม หรื อกําหนดทางเลื อกใหม่ทีมี
ความน่าจะเป็ นในการแก้ปัญหาได้มากกว่าเดิม
2. การปฏิบตั ิตามแผน เป็ นการลงมือปฏิบตั ิตามแผนทีกําหนดไว้ในตาราง การปฏิบตั ิงาน
ทังนี สมาชิ กกลุ่มต้องมีความเข้าใจถึงความสําคัญและความจําเป็ นในแผนนัน ๆ ความสําเร็ จของ
การนําแผนมาปฏิ บ ตั ิตอ้ งอาศัยการทํางานด้วยความร่ วมมื อเป็ นอย่างดี จากสมาชิ ก ตลอดจนการ
จัดการทรัพยากรทีจําเป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั ิงานตามแผนนัน ๆ ในขันตอนนี ขณะทีลงมือปฏิบตั ิ
จะมีการตรวจสอบไปด้วย หากไม่เป็ นไปตามแผนอาจจะต้องมีการ ปรับแผนใหม่และเมือแผนนัน
ใช้งานได้ก็นาํ ไปใช้เป็ นแผนและถือปฏิบตั ิต่อไป
3. การตรวจสอบ หมายถึง การตรวจสอบดูวา่ เมือปฏิบตั ิงานตามแผน หรื อการแก้ปัญหา
งานตามแผนแล้ว ผลลัพธ์เป็ นอย่างไร สภาพปั ญหาได้รับการแก้ไขตรงตามเป้ าหมายทีกลุ่ มตังใจ
หรื อไม่ การไม่ประสบผลสําเร็ จอาจจะเกิดจากสาเหตุหลายประการ เช่น ไม่ปฏิบตั ิตามแผน ความ
ไม่เหมาะสมของแผน การเลือกใช้เทคนิคทีไม่เหมาะสม เป็ นต้น
4. การดําเนิ น การให้เหมาะสม เป็ นการกระทําภายหลังที กระบวนการ 3 ขันตอน ตาม
วงจรได้ดาํ เนินการเสร็ จแล้ว ขันตอนนี เป็ นการนาเอาผลจากขันการตรวจสอบ(C) มาดําเนิ นการให้
เหมาะสมต่อไป
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2554, หน้า 4 - 5) กล่ าวถึ ง การบริ หาร
คุณภาพวงจรเดมมิ งไว้ว่า กระบวนการทํางานเชิ งระบบ (PDCA) ถื อเป็ นวงจรบริ หารงานคุณภาพ
ซึ งในการบริ ห ารได้น ําวงจรการทํางานเชิ งระบบ (PDCA) นี มาประยุกต์ใช้เพือการปรับปรุ งงาน
อย่างต่อเนือง ทุกครังทีวงจรหมุนครบรอบก็จะเป็ นแรงส่ งให้หมุนในรอบต่อไป วิธีการใหม่ ๆทีทํา
ให้เกิดการปรับปรุ งก็จะถู กจัดทําเป็ นมาตรฐานการทํางานซึ งจะทําให้การทํางานมีการพัฒนาอย่าง
ไม่สินสุ ด ทังนี อาจเริ มด้วยการปรับ ปรุ งเล็ ก ๆ น้อย ๆ ก่อนที จะก้าวไปสู่ การปรับ ปรุ งที มีความ
ซับซ้อนมากยิงขึ น ประกอบด้วย 4 ขันตอน คือ การวางแผน การปฏิ บตั ิ ตามแผน การตรวจสอบ
และ การปรับปรุ งและพัฒนา ซึ งมีรายละเอียดดังนี
1. ขันตอนการวางแผน (Plan)
การวางแผนที ดี ช่วยให้ส ามารถคาดการณ์ สิ งที เกิ ด ขึ นในอนาคตช่ วยลดความสู ญ เสี ย
ต่าง ๆ ทีอาจเกิดขึนได้ ทังในด้านแรงงาน วัตถุดิบชัวโมงการทํางาน เงิน เวลา ฯลฯ และช่วยให้รับรู ้
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สภาพปั จจุบนั พร้ อมกับกําหนดสภาพทีต้องการให้เกิดขึนในอนาคต ด้วยการผสานประสบการณ์
ความรู ้และทักษะอย่างลงตัว การวางแผนทีดีสามารถทําให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ควรมีลกั ษณะดังนี
1.1 ครอบคลุมถึงการกําหนดกรอบหัวข้อทีต้องการปรับปรุ งเปลียนแปลงซึ งรวมถึ ง
การพัฒนาสิ งใหม่ ๆ สามารถแสดงถึงการแก้ปัญหาทีเกิดขึนจากการปฏิบตั ิงาน ฯลฯ
1.2 พร้ อมสู่ ก ารพิ จารณาว่ามี ค วามจําเป็ นต้อ งใช้ข้อ มู ล ใดบ้างเพื อการปรั บ ปรุ ง
เปลียนแปลงนันโดยระบุวธิ ีการเก็บข้อมูลให้ชดั เจน
1.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลทีรวบรวมได้
1.4 กําหนดทางเลือกในการปรับปรุ งเปลียนแปลงดังกล่าว
2. ขันตอนการปฏิบตั ิ/การดําเนินงาน (DO)
ขันตอนการปฏิ บตั ิตามแผนหรื อการดําเนิ นงานเป็ นการลงมือปรับปรุ งเปลี ยนแปลงตาม
ทางเลือกทีได้กาํ หนดไว้ในขันตอนการวางแผน ในขันนีต้องตรวจสอบระหว่างการปฏิบตั ิดว้ ยว่าได้
ดําเนินไปในทิศทางทีตังใจหรื อไม่พร้อมกับสื อสารให้ผทู ้ ีเกียวข้องรับทราบด้วยไม่ควรปล่อยให้ถึง
วินาทีสุดท้ายเพือดู ความคืบหน้าทีเกิดขึนหากเป็ นการปรับปรุ งในหน่ วยงานผูบ้ ริ หารย่อมต้องการ
ทราบความคืบหน้าอย่างแน่นอนเพือจะได้มนใจว่
ั าโครงการปรับปรุ งเกิดความผิดพลาดน้อยทีสุ ด
3. ขันตอนการตรวจสอบและประเมินผล (Check)
การตรวจสอบและการประเมินผลเป็ นขันตอนทีทําให้เราทราบว่าการปฏิบตั ิในขันทีสอง
สามารถบรรลุ เป้ า หมายหรื อ วัต ถุ ป ระสงค์ที ได้ก ําหนดไว้ห รื อ ไม่ สิ งสํ า คัญ ก็ คื อ ต้อ งรู ้ ว่า จะ
ตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครังแค่ไหน ข้อมูลที ได้จากการตรวจสอบจะเป็ นประโยชน์สําหรั บ
ขันตอนถัดไป กรอบและแนวทางการตรวจสอบและประเมินผล สรุ ปได้ดงั นี
3.1 ตรวจสอบและประเมินผลขันตอนการดําเนิ นงาน ได้แก่ 1) ขันการศึกษาข้อมูล
มี ก ารศึ ก ษาข้อ มู ล ได้ค รบถ้ว น 2) ขันการเตรี ยมงาน การเตรี ย มงานตามแผนงานมี ค วามพร้ อม
หรื อไม่ 3) ขันดําเนิ นงาน มีบุคลากรและทรัพยากรหรื อไม่ และ 4) ขันตอนการประเมิน มีเครื องมี
และขันตอนการประเมินผลทีเหมาะสม
3.2 ตรวจสอบประเมิน ผลงานตามเกณฑ์ทีกําหนด เช่น เกณฑ์ก ารประเมิ น (Delta
principle)
3.3 ตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ ซึ งสามารถตรวจสอบได้
จากข้อมูลการรับบริ การหรื อการให้คาํ แนะนําจากผูร้ ับบริ การโดยตรง
3.4 ตรวจสอบและประเมิ น คุ ณภาพทัวทังองค์กร ได้แก่ 1) บุ ค ลากรมี คุ ณสมบัติ
เหมาะสมกับงานหรื อไม่ เพียงใด 2) วัสดุอุปกรณ์ สํานักงานหรื อเครื องใช้ว่ามีขีดความสามารถที
เหมาะสมและสร้างผลผลิตทีมีคุณภาพเพียงใด 3) ระบบการทํางาน เช่น ระบบการให้บริ การระบบ
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การสื อสารภายในองค์กร มีความเหมาะสมมากพอกับการบรรลุเป้าหมายคุณภาพหรื อไม่ 4) ระบบ
การบริ หารงาน ประกอบด้วย โครงสร้ าง องค์กร การบริ หารด้านการผลิ ตและกําหนดเป้ าหมาย
หรื อไม่ อย่างไร 5) ความต้องการของผูร้ ั บบริ การเป็ นอย่างไร 6) งบประมาณ ทีใช้ลงทุน มีความ
จําเป็ นและเพียงพอกับการสร้ างคุณภาพหรื อไม่ 7) ทัศนคติ ของบุ คลากร มีความกระตื อรื อร้ นต่อ
การทํางาน สามารถสร้างงานทีมีคุณภาพหรื อไม่ อย่างไร และ อืน ๆ
เมื อดํา เนิ น งานตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพแล้ว ควรมี ก ารจัด ทํา รายงานผลการ
ตรวจสอบและประเมินผลต่อฝ่ ายบริ หาร เพือนําไปสู่ การปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
4. ขันตอนการปรับปรุ งและพัฒนา (Act)
ขันตอนการดําเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลทีได้จากการตรวจสอบ ซึ งมีอยู่ 2 กรณี
ดังนี
กรณีที 1 ผลที เกิ ด ขึ นเป็ นไปตามแผนที ได้ว างไว้ ก็ ใ ห้ น ําแนวทางหรื อ กระบวนการ
ปฏิบตั ินนมาจั
ั
ดทําให้เป็ นมาตรฐานพร้อมทังหาวิธีการทีจะปรับปรุ งให้ดียงขึ
ิ นไปอีกซึงอาจหมายถึ ง
สามารถบรรลุเป้ าหมายได้เร็ วกว่าเดิมหรื อเสี ยค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิมหรื อทําให้คุณภาพดียงขึ
ิ นก็ได้
กรณีที 2 ผลที เกิ ด ขึ นไม่ เป็ นไปตามแผนที ได้ว างไว้ ควรนําข้อ มู ล ที รวบรวมไว้ม า
วิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะดําเนิ นการอย่างไร เช่ น มองหาทางเลือกใหม่ทีน่ าจะเป็ นไปได้ ใช้
ความพยายามให้มากขึนกว่าเดิม ขอความช่วยเหลือจากผูร้ ู ้ หรื อเปลียนเป้าหมายใหม่
เมลนิ ค และเดนซเลอร์ (Melnyk & Denzler) (อ้างถึ งใน เรื องวิท ย์ เกษสุ ว รรณ, 2545,
หน้า 98 - 99) กล่าวถึง วงจรคุณภาพของเดมมิง ว่าประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ การวางแผน (P)
การปฏิบตั ิตามแผน (D) การตรวจสอบ (C) และ การปรับปรุ งแก้ไข (A) แสดงดังภาพประกอบ 2

A

P

C

D

การปรับปรุงไม่มีวนั สิ นสุด

ภาพประกอบ 2 วงจรคุณภาพของเดมมิง
ทีมา : เรื องวิทย์ เกษสุ วรรณ, 2545, หน้า 99
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จากภาพประกอบ 2 วงจรคุณภาพของเดมมิง ประกอบด้วย 4 ขันตอน ดังนี
1. การวางแผน (Plan) หมายถึง วางแผนโดยใช้ขอ้ มูลทีมีอยู่หรื ออาจเก็บรวบรวมขึนมา
ใหม่ นอกนันอาจทดสอบเพือเป็ นการนําร่ องก่อนก็ได้
2. การทํา (Do) หรื อลงมือทํา หมายถึง ลงมือเอาแผนไปทํา ซึ งอาจทําในขอบข่ายเล็ก ๆ
เพือทดลองดูก่อน
3. การตรวจสอบ (Check) หมายถึ ง การตรวจสอบ หรื อ สั งเกตสิ งที เกิ ด ขึ นว่า มี ก าร
เปลียนแปลงมากน้อยเพียงใดและเป็ นไปในทางใด
4. การแก้ไข (Act) หรื อลงมื อแก้ไ ข (Corrective action) หมายถึ ง หลัง จากที ได้ศึก ษา
ผลลัพธ์ดูแล้ว อาจไม่เป็ นไปตามที ต้องการหรื อมี ปัญหาทีต้องแก้ไข ก็ตอ้ งดําเนิ นการแก้ไขตามที
จําเป็ น หลังจากนันสรุ ปเป็ นบทเรี ยนและพยากรณ์เพือเป็ นพืนฐานในการคิดหาวิธีการใหม่ ๆ ต่อไป
สรุ ป ได้ว่า วงจรคุ ณ ภาพของเดมมิ งประกอบด้วย 4 ขันตอน คื อ การวางแผน (P) การ
ดําเนินงาน (D) การตรวจสอบ (C) และ การปรับปรุ งแก้ไข (A) โดยมีรายละเอียด แต่ละองค์ประกอบ
สรุ ปได้วา่
การวางแผน (P) หมายถึ ง การปฏิ บ ตั ิงานโดยการวิเคราะห์ ปั จจัยในการดําเนิ นงาน การ
แต่งตังผูร้ ับผิดชอบ การจัดประชุ ม การจัดทําแผน การจัดหาทรัพยากร และการจัดทําปฏิ ทิ นการ
ดําเนินงาน
การดําเนินงาน (D) หมายถึง การปฏิบตั ิงานโดยจัดประชุม มอบหมายงานให้ผรู ้ ับผิดชอบที
เหมาะสม จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพือให้งานเป็ นไปตามแผนทีกําหนด
การตรวจสอบ (C) หมายถึง การปฏิบตั ิงานโดยตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลบุคลากร
การใช้เครื องมือ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะเวลา งบประมาณ เพือจะทราบว่าต้องปรับปรุ งแก้ไข
อย่างไร
การปรับปรุ งและพัฒนา (A) หมายถึ ง การปฏิบตั ิงานโดยแต่งตังผูร้ ับผิดชอบการวิเคราะห์
ข้อ มู ล จัด ลํา ดับ ความสํ าคัญ ของสภาพปั ญ หา อุ ป สรรคที จะต้อ งปรั บ ปรุ ง และพัฒ นา จัด ทํา
แผนปฏิบตั ิการปรับปรุ ง ดําเนินการปรับปรุ งและพัฒนา และจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
1.3 ประโยชน์ ของการบริหารคุณภาพวงจรเดมมิง
มีนกั วิชาการ และหน่ วยงาน กล่าวถึงประโยชน์ของการใช้วงจรเดมมิงในการบริ หารไว้
ดังนี
เอกวินิต พรหมรักษา (2555, เว็บไซต์) กล่าวถึง ประโยชน์ของการใช้วงจรเดมมิง ดังนี
1. การวางแผนงานก่อนการปฏิบตั ิงาน จะทําให้เกิดความพร้อมเมือได้ปฏิบตั ิงานจริ งการ
วางแผนงานควรวางให้ครบ 4 ขันดังนี
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ขันการศึ กษา คือ การวางแผนศึ กษาข้อมูล วิธี การ ความต้องการของตลาด ข้อมู ลด้าน
วัตถุดิบ ด้านทรัพยากรทีมีอยูห่ รื อเงินทุน
ขันเตรี ยมงาน คือ การวางแผนการเตรี ยมงานด้านสถานที การออกแบบผลิ ตภัณฑ์ ความ
พร้อมของพนักงาน อุปกรณ์ เครื องจักร วัตถุดิบ
ขันดําเนินงาน คือ การวางแนวทางการปฏิบตั ิงานของแต่ละส่ วนแต่ละฝ่ าย เช่น ฝ่ ายผลิ ต
ฝ่ ายขาย
ขันการประเมินผล คือ การวางแผนหรื อเตรี ยมการประเมินผลงานอย่างเป็ นระบบ เช่ น
ประเมินจากยอดการจําหน่ าย ประเมิ นจากการติ ชมของลูกค้า เพือให้ผลทีได้จากการประเมิ นเกิ ด
การเทียงตรง
2. การปฏิ บตั ิตามแผนงาน ทําให้ทราบขันตอน วิธีการ และสามารถเตรี ยมงานล่วงหน้า
หรื อทราบอุปสรรคล่วงหน้าด้วย ดังนัน การปฏิบตั ิงานก็จะเกิดความราบรื น และเรี ยบร้อย นําไปสู่
เป้าหมายทีได้กาํ หนดไว้
3. การตรวจสอบ ให้ได้ผลทีเทียงตรงเชือถือได้ ประกอบด้วย
3.1 ตรวจสอบจากเป้าหมายทีได้กาํ หนดไว้
3.2 มีเครื องมือทีเชือถือได้
3.3 มีเกณฑ์การตรวจสอบทีชัดเจน
3.4 มีกาํ หนดเวลาการตรวจทีแน่นอน
3.5 บุคลากรทีทําการตรวจสอบต้องได้รับ การยอมรับจากทุกหน่วยงานทีเกี ยวข้อง
เมือการตรวจสอบได้รับการยอมรับ การปฏิบตั ิงานขันต่อไปก็ดาํ เนินงานต่อไปได้
4. การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ข้อ บกพร่ อ งที เกิ ด ขึ น ไม่ ว่า จะเป็ นขันตอนใดก็ ต าม เมื อมี
การปรับปรุ งแก้ไขคุณภาพก็จะเกิดขึน ดังนัน วงจร PDCA จึงเรี ยกว่า วงจรการบริ หารงานคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2558, เว็บไซต์) กล่าวถึง ประโยชน์ของการใช้
วงจรเดมมิงในการบริ หารงานไว้ ดังนี
1. เพื อป้ องกัน โดย 1) การนําวงจร PDCA ไปใช้ ท ําให้ ผู ้ป ฏิ บ ัติ มี ก ารวางแผน ซึ งการ
วางแผนทีดี ช่วยป้ องกันปั ญหาทีไม่ควรเกิด ช่วยลดความสับสนในการทํางาน ลดการใช้ทรัพยากร
มากหรื อน้อยเกินความพอดี และลดความสู ญเสี ยในรู ปแบบต่าง ๆ 2) การทํางานทีมีการตรวจสอบ
เป็ นระยะ ทําให้การปฏิบตั ิงานมีความรัดกุมขึนและแก้ไขปั ญหาได้อย่างรวดเร็ วก่อนทีปัญหานันจะ
ลุกลาม และ 3) การตรวจสอบทีนําไปสู่ การแก้ไขปรับปรุ ง ทําให้ปัญหาทีเกิดขึนแล้วไม่เกิดซําหรื อ
ลดความรุ นแรงของปั ญหา ถือเป็ นการนําความผิดพลาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์
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2. เพือแก้ไขปั ญหา โดย 1) ถ้าเราประสบสิ งที ไม่เหมาะสม ไม่สะอาด ไม่สะดวก ไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพ ไม่ ป ระหยัด เราควร แก้ปั ญ หา และ 2) การใช้ PDCA เพื อการแก้ปั ญ หา ด้วยการ
ตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างที เป็ นปั ญ หา เมื อหาปั ญ หาได้ ก็นํามาวางแผนเพื อดําเนิ น การตามวงจร
PDCA ต่อไป
3. เพื อปรั บ ปรุ ง โดยไม่ ต้องรอให้ เกิ ด ปั ญ หา แต่ เราต้อ งเสาะแสวงหาสิ งต่าง ๆ หรื อ
วิธีการทีดี กว่าเดิมอยูเ่ สมอ เพือยกระดับคุณภาพของการดําเนินงาน ของหน่วยงาน เมือเราคิ ดว่าจะ
ปรับปรุ งอะไร ก็ให้ใช้วงจร PDCA เป็ นขันตอนในการปรับปรุ ง
สรุ ปได้วา่ การใช้วงจรเดมมิงในการบริ หารมีประโยชน์ในการป้ องกันปัญหาทีจะเกิดขึน
เนื องจาก การวางแผนนันจะทําให้เกิ ดความพร้ อมเมือได้ปฏิบตั ิงาน ทําให้ทราบกระบวนการต่าง ๆ
ล่วงหน้าแล้ว มีการตรวจสอบทีเชื อถือได้ จนนําไปสู่ การแก้ไขปัญหาซึ งจะเป็ นกระบวนต่อเนื องไม่
มีทีสิ นสุ ด ทําให้เกิดการพัฒนางานอย่างต่อเนือง
2. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาแนวคิดเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารไว้โดยมีรายละเอียด
ดังนี
2.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มีนกั วิชาการให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารไว้ดงั นี
กิ ดานันท์ มลิ ทอง (2548, หน้า 12) กล่ าวว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร เป็ น
ส่ วนผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี 2 ประเภท คือ 1) เทคโนโลยีสารสนเทศ คือการทํางานร่ วมกัน
ระหว่างฮาร์ ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ ในการประมวล จับ เก็บ เข้าถึ ง สื บ ค้น นําเสนอ และเผลแพร่
สารสนเทศด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ สําหรับคอมพิวเตอร์ ทีมีสมรรถนะสู งมาก สามารถทํางาน
นอกเหนื อจากการประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลธรรมดามาเป็ นสื อในการสร้างภาพ 3 มิติ การตัด
ต่อภาพยนตร์ การผสมเสี ยง และเป็ นตัวกลางในการนําเสนอสารสนเทศรู ปลักษณ์ต่าง ๆ ตัวอย่าง
ของฮาร์ ดแวร์ ได้แก่ อุปกรณ์ใด ๆ ทีมีชิพคอมพิวเตอร์ เป็ นส่ วนประกอบ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้อง
ถ่ายภาพดิจิตอล โทรศัพ ท์เซลลูลาร์ และรวมถึงวัสดุ เช่น สมาร์ ตการ์ ด ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ เช่น
โปรแกรมประมวลคํา โปรแกรมกราฟิ ก โปรแกรมตัดต่อภาพเคลือนไหวเป็ นต้น 2) เทคโนโลยีการ
สื อสาร คื อ อุ ป กรณ์ แ ละวิธี ก ารในการสื อสารโทรคมนาคมเพื อการเข้า ถึ ง ค้น หา และรั บ ส่ ง
สารสนเทศด้วยความรวดเร็ ว ตัวอย่างเช่นโมเด็ม การส่ งสัญญาณผ่านดาวเทียม การประชุมทางไกล
เป็ นต้น
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ครรชิ ต มาลัยวงศ์ (2548, หน้า 16) ได้ให้ความหมายคําว่า เทคโนโลยีส ารสนเทศ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร หมายถึง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื อสาร
โทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นนมี
ั ความสามารถพืนฐานในด้านการบันทึกข้อมูลทีเกิดขึน
แล้ว นํามาประมวลผล จัดทําเป็ นรายงานต่าง ๆ เช่นในงานบัญชี เราก็ใช้คอมพิวเตอร์ บนั ทึกรายการ
สังซื อของลูกค้า แล้วคํานวณยอดรวม คํานวณส่ วนลด คํานวณภาษี คํานวณค่าส่ งสิ นค้า แล้วจัดทํา
ใบส่ งของและใบแจ้งหนีเพือส่ งให้ลูกค้า ข้อมูลเหล่านีเมือครบเดื อนก็นาํ มาคํานวณเป็ นรายงานภาษี
ยืนต่อกรมสรรพากร ใช้เพื อตรวจสอบการชําระหนี ของของลู ก ค้าได้อย่างรวดเร็ ว สําหรั บ การ
สื อสารโทรคมนาคมนัน เข้ามามี ส่ ว นร่ ว มด้วย ตรงที การบัน ทึ ก ข้อ มู ล นัน อาจเกิ ด ณ จุ ด ที อยู่
ห่ างไกลจากเครื องคอมพิวเตอร์ แต่ส ามารถส่ งข้อมูลผ่านระบบโทรคมนาคมจากจุดบันทึกข้อมูล
มายังเครื องคอมพิวเตอร์ ได้อย่างรวดเร็ วหากมีแต่เครื องคอมพิวเตอร์ โดยไม่มีระบบโทรคมนาคม
ก็เกิดความยุง่ ยากทีจะต้องให้คนถือข้อมูลมาส่ งให้พนักงานคอมพิวเตอร์ เมือรวมทังสองเทคโนโลยี
เข้าด้วยกันจึงเกิดประโยชน์
ธันวา อ่วมมณี (2548, หน้า 23) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร หมายถึ ง การนํา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในกระบวนการจัดการในโรงเรี ยน ประกอบด้วย สิ งทีเป็ น
คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต และรวมถึงโทรทัศน์ เครื องเล่นวีซีดี วีดิทศั น์ วิทยุ เทปเสี ยง การ บูรณา
การเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การกระจายเสี ยงและโทรศัพท์เข้าด้วยกัน ช่ วยให้การดําเนิ นงานการ
สื อสารเป็ นไปได้ง่ายโดยใช้สือต่าง ๆ เช่น อินเทอร์ เน็ต โทรทัศน์ วีดิทศั น์ และเครื องเสี ยง สามารถ
เข้าถึ งข้อ มู ล ที หลากหลายมากขึ น เช่ น การใช้ซ อฟต์แ วร์ ห้ อ งสมุ ด อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็ นต้น
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2548, หน้า 7) ได้ให้ความหมายของคําว่า
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสาร หมายถึ ง เทคโนโลยีที ประกอบขึนด้วยระบบจัดเก็ บและ
ประมวลผลข้อมูลระบบสื อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิ บตั ิงานด้านสารสนเทศ
ทีมีการวางแผนจัดการ และใช้งานร่ วมกันอย่างมีประสิ ทธิภาพ เราจะเห็นว่าความหมายดังกล่าวเป็ น
ความหมายที กว้า งและไม่ ได้ก าํ หนดรายละเอี ย ดที ชัดเจน เนื องจากการพลวัต ของเทคโนโลยีที
รวดเร็ ว ส่ งผลให้เราไม่สามารถกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง
ชฎาภรณ์ สงวนแก้ว (2549, หน้า 18) ได้ให้ความหมายของคําว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื อสาร คือ การผสมผสานเทคโนโลยีส ารสนเทศเข้ากับ ระบบสื อสารโทรคมนาคม ที
ครอบคลุมระบบสื อสาร ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ เครื องมือสื อสารอืน ๆ กับระบบ
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูลและบริ หารสารสนเทศ ตลอดจนระบบเครื อข่ายโทรคมนาคม
จํานวนมากทีเชือมโยงติดต่อและใช้ร่วมกัน
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กระทรวงศึกษาธิการ (2553, หน้า 1 - 2) ให้ความหมายไว้วา่ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื อสาร หมายถึง เทคโนโลยีทีเกี ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบซอฟต์แวร์ ระบบข้อมูล
สารสนเทศ ระบบเครื อข่าย ระบบโทรคมนาคมวิทยุและโทรทัศน์
สรุ ปได้ว่า เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสาร หมายถึง การทํางานร่ วมกันระหว่าง
ฮาร์ ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ มีความสามารถพืนฐานในด้านการบันทึ กข้อมูล ที เกิ ดขึ นแล้ว นํามา
ประมวลผล จัดทําเป็ นรายงานต่าง ๆ สามารถส่ งข้อมูลผ่านระบบโทรคมนาคมจากจุดบันทึกข้อมูล
มายังเครื องคอมพิวเตอร์ ได้อย่างรวดเร็ ว เมือรวมทังสองเทคโนโลยีเข้าด้วยกันจึงเกิดประโยชน์มาก
2.2 ความสํ าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
มี นัก วิช าการและหน่ วยงานกล่ าวถึ งความสําคัญ ของเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื อสารไว้ดงั นี
นวพร ไชยทองศรี (2549, หน้า 19) กล่าวถึง ความสําคัญของสารสนเทศ ไว้วา่ สารสนเทศ
มีความสําคัญดังนี
1. สารสนเทศมีความสําคัญต่อวงการศึกษา และวิจยั ผูส้ อนสามารถใช้สารสนเทศเพือ
เตรี ยมการสอน เพิมพูนความรู ้ในสาขาวิชาให้กว้างขวางและลึกซึ งยิงขึน
2. สารสนเทศมีความสําคัญต่อการประกอบอาชี พ ซึงผูป้ ระกอบอาชีพต่าง ๆ สามารถนํา
สารสนเทศทีได้รับมาประยุกต์ใช้เพือพัฒนาอาชีพ
3. สารสนเทศมีค วามสําคัญ ต่อวงการธุ รกิ จ เนื องจากสารสนเทศเป็ นปั จจัยสํ าคัญต่อ
ความสําเร็ จในการดําเนินงานประจําวันของโลกธุ รกิจ ช่วยในการตัดสิ นใจ คาดการณ์ในอนาคต
4. สารสนเทศมีความสําคัญ ต่อรัฐบาล เนื องจากความต้องการสารสนเทศทีทันสมัยมา
ประกอบการวินิจฉัย สังการ และวางแผนเพือพัฒนาประเทศ
5. สารสนเทศมีความสําคัญต่อบุคคลทัวไป ซึงนํามาใช้เพือศึกษาเรื องราวต่าง ๆ ทีสนใจ
และเพือความบันเทิง
ศิริสุภา เอมหยวก (2549, หน้า 5) กล่าวถึง ความสําคัญของสารสนเทศ ไว้วา่ สารสนเทศ
เป็ นบันทึกเรื องราวความรู ้ของมนุ ษ ย์ทีพยายามคิดค้นแสวงหาอยู่ตลอดเวลา หากผูใ้ ช้ส ารสนเทศ
รู้จกั เลือกใช้ให้ตรงกับความต้องการ ตามความสนใจของตนเอง ใช้สารสนเทศไปในทางทีถูกทีควร
และใช้ไปในการพัฒนาสร้างสรรค์คุณภาพของชีวิตและสังคม ปั จจุบนั สารสนเทศเป็ นปั จจัยสําคัญ
ในดํารงชี วิตของมนุ ษย์ เพราะว่าในแต่วนั เราทุ กคนต้องใช้สารสนเทศเพือประกอบการตัดสิ นใจ
การทํางาน การลงทุน และ อืน ๆ เช่น อายุ เพศ วัย อาชี พ สิ งแวดล้อมทางสังคม ซึ งแต่ละกลุ่มจะมี
ความต้องการใช้สารสนเทศไม่ เหมือนกัน เช่น นักศึ กษาก็ ตอ้ งการสารสนเทศทีเกี ยวข้องกับ การ
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เรี ยนการสอนเพือนําไปประโยชน์ในการเรี ยนการสอน จึงจําแนกความสําคัญของสารสนเทศต่อ
มนุษย์ในยุคปัจจุบนั ได้ดงั นี
1. ความสําคัญต่อชีวิตประจําวัน ผูบ้ ริ โภคสามารถใช้สารสนเทศในการดํารงชีวิตได้จาก
เทคโนโลยีโทรคมนาคมต่าง ๆ ทีมีอยู่บา้ นพักอาศัยโดยทัวไป เช่น วิท ยุ โทรทัศน์ สิ งพิมพ์ต่าง ๆ
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ โทรสาร เป็ นต้น โดยการนําสารสนเทศจากสื อดังกล่าวเป็ นเครื องมือในการ
ตัดสิ นใจในการดํารงชีวิตประจําวันและในการประกอบอาชีพ
2. ความสําคัญต่อการประกอบอาชี พ ในปั จจุบนั นี เป็ นยุคแห่ งโลกไร้พรมแดน มนุ ษย์ที
อยูท่ ุกมุมโลกสามารถทีจะทราบข้อมูลสารสนเทศได้พร้อม ๆ กัน ด้วยระบบการสื อสารส่ วนบุคคล
เช่น โทรศัพท์เคลือนที วิทยาติ ดตามตัว คอมพิวเตอร์ ทีมีความสามารถในการสื อสารทังแบบมีสาย
และไร้สาย เป็ นต้น เมือผูบ้ ริ โภคได้รับข้อมูลสารสนเทศได้รวดเร็ วก็สามารถทีจะตัดสิ นใจได้อย่าง
ถูกต้อง ทําให้เกิดความเจริ ญก้าวหน้าในวิชาชีพ
3. ความสําคัญต่อการศึกษา การศึกษาทุ กระดับไม่ว่าในระบบหรื อนอกระบบโรงเรี ยน
จําเป็ นต้องใช้สารสนเทศในการศึกษาค้นคว้า โดยเฉพาะการศึกษาวิจยั ในขันสู ง ถ้าสามารถเข้าถึ ง
และได้รับสารสนเทศทีมีคุณค่า จะก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการศึกษาและต่อเนื องไปสู่ การพัฒนา
ประเทศต่อไป จะเห็นได้ว่าประเทศใดทีประชาชนได้รับการศึกษาสู งประเทศนันจะพัฒนาตามไป
ด้วย
4. ความสํ า คัญ ต่ อ การอนุ รั ก ษ์แ ละถ่ า ยทอดมรดกทางวัฒ นธรรม สารสนเทศทาง
วัฒนธรรมเป็ นสื อในการอนุ รักษ์ พัฒนา ถ่ ายทอดสภาพสังคมมนุ ษย์จากอดี ตมาจนกระทังปั จจุบนั
ให้มนุษย์เข้าใจวัฒนธรรมซึงกันและกัน แม้วา่ จะอยูใ่ นสภาพสังคมทีแตกต่างกันและวัฒนธรรมของ
แต่ละชุมชนเป็ นเครื องหล่อหลอมจิตใจของมนุษย์ทีอยูใ่ นสังคมเดียวกัน เข้าใจวัฒนธรรมของมนุ ษย์
ต่างสังคมกัน จนก่อให้เกิดการแลกเปลียนวัฒนธรรมซึ งกันและกัน ทําให้สังคมมนุษย์เกิดความสงบ
สุ ขและเจริ ญงอกงามทางด้านจิตใจได้
5. ความสํ า คัญ ต่ อ การพัฒ นาวิ ท ยาการ ปั จ จุ บ ัน วิ ท ยาการพัฒ นาไปอย่ า งรวดเร็ ว
โดยเฉพาะวิท ยาการทางด้านเทคโนโลยีทีเอื อต่อศาสตร์ ด้านต่าง ๆ ถ้าสังคมใดพัฒนาวิท ยาการ
ก้าวหน้าทําให้การใช้เทคโนโลยีของสังคมนันเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว มีบทบาทต่อการปฏิบตั ิงานได้สูง
อันเป็ นแนวทางไปสู่ ความเจริ ญก้าวหน้ายิง ๆ ขึนไป ทุก ๆ ด้าน ได้แก่ ทางด้านอุตสาหกรรม การ
สื อสาร เศรษฐกิจ การเงิน การธนาคาร การเมืองการปกครอง เป็ นต้น
ชัย ภัก ดิ นิ ล ดี (2554, หน้ า 17) กล่ า วถึ ง ความสํ า คัญ ของเทคโนโลยี ส ารสนเทศว่ า
เทคโนโลยีเป็ นสิ งที มี ความสําคัญ เพราะการที ผูบ้ ริ หารกิ จการและผูบ้ ริ หารประเทศจะสามารถ
แข่งขันกับผูอ้ ืนได้ไม่ว่าจะเป็ นด้านการพาณิ ชย์ การดําเนิ นธุ รกิ จ การอุตสาหกรรม หรื อแม้แต่ใน
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ด้านการจัดการศึ กษา จําเป็ นที จะต้องมีข้อมู ลและสารสนเทศที ถู กต้อง และเป็ นปั จจุบ นั สําหรับ
เอาไว้ช่วยในการตัดสิ นใจและการจัดการ ปั จจุบนั นี เป็ นไปไม่ได้แล้วทีผูบ้ ริ หารจะตัดสิ นใจ โดย
การเดาสุ่ ม หรื อคิ ด เอาเอง จากลางสั งหรณ์ ว่า หากตัดสิ น ใจแบบใดแบบหนึ งแล้ว เหตุก ารณ์ จะ
เกิดขึนเช่ นนันเช่ นนี นอกจากนี ยังสามารถลดต้นทุนหรื อค่าใช้จ่าย เพิมผลผลิต ปรับปรุ งคุณภาพ
การบริ ก าร เพิ มประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงาน การจัด การและการปฏิ บ ัติ ก ารเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าไปมี ส่วนสําคัญในการบริ หาร ผลักดันให้เกิ ดการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าทังในแง่
ทรัพยากรมนุษย์ วัสดุอุปกรณ์ให้มีประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
อังคณา แวซอเหาะ (2554, หน้า 6) ได้จาํ แนกความสําคัญของสารสนเทศที มีต่อบุคคล
และความสําคัญต่อสังคม ดังนี
1. ความสําคัญของสารสนเทศต่อบุคคล เมือบุคคลใช้สารสนเทศถูกต้อง กับกาลเวลาทํา
ให้เกิดผลดังนี
1.1 ทําให้ต่อสู ้ได้ดีกบั สิ งแวดล้อมซึงรู ้จกั และอาจเป็ นอันตรายถึงชีวิต
1.2 ทําให้สามารถต่อสู ้กบั ความไม่รู้ของตนเองในเรื องทีจําเป็ นต้องรู ้
1.3 ทําให้สามารถเผชิญกับปั ญหาต่าง ๆ ตัดสิ นใจในการแก้ปัญหา
1.4 ทําให้เกิดความเจริ ญทางจิตใจ
2. ความสําคัญของสารสนเทศต่อสังคม
2.1 ก่อให้เกิดการศึกษาซึ งจําเป็ นต่อการพัฒนาทางสังคม
2.2 รักษาไว้และถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม
2.3 เสริ มสร้างความรู ้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์ ธุ รกิจ การ
พาณิ ชย์ และความรู้อืน ๆ ทีเป็ นพืนฐานจําเป็ นต่อการพัฒนาสังคม
ฉัตร์ มงคล สนพลาย (2558, หน้า 23 - 24) กล่าวถึง ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื อสารไว้วา่ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารเพือการเรี ยนรู ้มีความสําคัญและมีความ
จําเป็ นในการนํามาใช้ในกระบวนการศึกษาด้วยเหตุผล ดังนี
1. ความเจริ ญอย่างรวดเร็ วทางด้านวิชาการ วิทยาการใหม่ ๆ และสิ งประดิษฐ์ต่าง ๆ ได้
ถู ก ค้น คิ ด ประดิษ ฐ์ขึนมาใช้ในสั งคมมากมาย ซึ งมี ผลโดยตรงต่อ การเปลี ยนแปลงและปรั บ ตัว
ทางด้านหลักสู ตรการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน จึงมีความจําเป็ นต้องใช้เครื องมือทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที เหมาะสมกับ สถานการณ์ เข้ามาช่ วย เช่ น การเสนอข้อมู ล ทางวิชาการโดยเทป
บัน ทึ ก เสี ยง เทปบัน ทึ ก ภาพ ไมโครฟอร์ ม และแผ่น เลเซอร์ การแนะแนวการเรี ยนโดยระบบ
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
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2. การเปลี ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของสังคม ซึ งเป็ นผลกระทบมาจากพัฒนาการทางด้าน
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ส่ งผลต่ อ การดํา รงชี วิต การปรั บ ตัว และพัฒ นาการของนัก เรี ย น
จําเป็ นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีเหมาะสมกับสถานการณ์นนั ๆ
3. ลัก ษณะสั งคมข้อ มูล ข่ าวสาร ซึ งเป็ นผลมาจากพัฒ นาการทางด้านอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
คอมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี โ ทรคมนาคม ทํ า ให้ ข่ า วสารทุ ก รู ปแบบ คื อ เสี ยง ภาพนิ ง
ภาพเคลื อนไหว กราฟิ ก และข้อมู ล คอมพิวเตอร์ ส ามารถถ่ ายทอดและส่ งถึ งกัน ได้อย่างรวดเร็ ว
สังคมในปัจจุบนั และอนาคตจะเป็ นสังคมทีท่วมท้นด้วยกระแสข้อมูลและข่าวสาร
4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารเพือการเรี ยนรู ้ ทีใช้ในการเรี ยนการสอนเพือให้
เป็ นไปตามลักษณะการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 3) พ.ศ. 2553 ประกอบด้วยโครงสร้ างพืนฐานด้านช่ องทางและสื อ ดังนี
1) เทคโนโลยีอิเล็ กทรอนิ กส์ โทรคมนาคม (E-communication) ได้แ ก่ การสื อสาร ผ่านดาวเที ยม
เครื อข่ายกระจายสารโลก เครื อข่ายเส้น ใยนําแสง เครื อข่ ายคอมพิวเตอร์ 2) ระบบการสอนผ่าน
จอภาพ (On-screen interactive instruction) ทีสําคัญ ได้แก่ การสอนด้วยคอมพิวเตอร์ การสอนด้วย
โทรทัศน์ปฏิสัมพันธ์ การสอนด้วยการประชุมทางไกล การสอนด้วยเครื อข่ายโลก 3) ระบบสื อตาม
ต้อ งการ (Media on demand) เช่ น สั ญ ญาณภาพ เสี ยงและบทเรี ย นตามต้อ งการ เป็ นต้น และ
4) ระบบฐานความรู้ (Knowledge-based system) เป็ นระบบที พัฒ นามาจากระบบฐานข้อ มู ล ซึ ง
รวบรวมและจัดเรี ยงเนือหาข้อมูลตามลําดับทีมีกฎเกณฑ์ตายตัวโดยใช้คาํ ไข (Key word) เป็ นตัวค้น
และตัวเรี ยกข้อมูล ส่ วนฐานความรู ้จะจัดข้อมูลไว้หลากหลาย เช่น ตามประเภทของหลักสู ตร ตาม
กลุ่ มอายุข องผูใ้ ช้ ตามประเภทของวัตถุ ป ระสงค์ข องการใช้ เป็ นต้น การทํางานของฐานความรู ้
จะต้องทํางานประสานกันอย่างน้อย 3 ระบบ ได้แก่ ระบบสื อสาร ระบบสารสนเทศ และระบบ
เหตุผล เพือให้สามารถสื บค้น เรี ยกข้อมูล และความรู ้ ทีตรงกับอายุ ความต้องการ วัตถุประสงค์ของ
การใช้และปัญหาของผูเ้ รี ยกใช้
เลาดอน และเลาดอน (Laudon, & Laudon, 1998, p.6) ได้ ก ล่ า วถึ ง ความสํ า คัญ ของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปนี
1. เทคโนโลยีส ารสนเทศมี อิ ท ธิ พ ลในโลกยุค ปั จ จุ บ ัน ทังด้านธุ รกิ จ เศรษฐกิ จ และ
การศึกษาด้านต่าง ๆ
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็ นทีต้องการขององค์การเทคโนโลยีสารสนเทศจะมี
บทบาทอย่างยิงต่อ องค์ก าร และผูม้ ี ค วามสามารถในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ จะประสบ
ผลสําเร็ จในการทํางาน
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3. ถ้ามี วิสัยทัศน์กว้างไกล ก็จะตระหนักว่า เทคโนโลยีส ารสนเทศมี ศกั ยภาพต่อความ
เปลียนแปลงควบคุมสภาพแวดล้อม แก้ปัญหา เพิมผลผลิตและเปลียนพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การได้
สรุ ป เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารมีความสําคัญและเป็ นความจําเป็ นต่อการจัด
การศึกษา เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถอํานวยประโยชน์มากมายทังการจัดระบบข่าวสาร
เพิ มประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สารสนเทศ เก็ บ สารสนเทศในรู ป ที สามารถเรี ย กใช้ได้ทุ ก ครังอย่าง
สะดวก จัดระบบอัตโนมัติเพือการจัดเก็บประมวลผลและเรี ยกใช้ได้อย่างรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ
มาก ช่วยในการสื อสารระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ ว ลดอุปสรรคเกียวกับเวลา และระยะทาง โดยการ
ใช้ระบบโทรศัพท์และอืน ๆ
2.3 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารในโรงเรียน
สํานักทดสอบทางการศึกษา (2553, หน้า 13 - 17) กล่ าวว่า ในโรงเรี ยนมี ข ้อมู ล มากมาย
กระจัดกระจายอยู่ในส่ วนต่าง ๆ ตามภาระหน้าที ความรับผิดชอบของครู บุคลากรในโรงเรี ยนและผู ้
ทีเกียวข้อง หากไม่มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารให้เป็ นระบบระเบียบแล้ว
จะเกิ ดความไม่ส ะดวกหรื อเกิ ดความยุ่งยากในการนําไปใช้ หรื อมีข้อมูล สารสนเทศทีไม่ตรงกับ
ความต้องการของผู ใ้ ช้ ซึ งไม่ เกิ ดประโยชน์ต่ อการพัฒ นาคุ ณ ภาพของโรงเรี ยน สารสนเทศของ
โรงเรี ยนเกิ ดจากการนําข้อมู ลต่าง ๆ ที เกิ ดจากการปฏิ บ ัติงานตามหน้าที ความรับ ผิดชอบของครู
บุคลากรในโรงเรี ยนและผูท้ ีเกี ยวข้อง มาจัดกระทํา/ประมวลผลหรื อวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการต่าง ๆ เช่ น
การจัด หมวดหมู่ การเรี ย งลํา ดับ การแจงนั บ การวิเ คราะห์ ฯลฯ ตลอดจนการใช้ สู ตรทาง
คณิ ตศาสตร์ต่าง ๆ (คํานวณหาค่าร้อยละค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าความแปรปรวน ฯลฯ)
ผลที ได้จากการจัดกระทําด้วยวิธี การต่าง ๆ จะเป็ น ในส่ วนของระบบสารสนเทศนัน จากข้อมู ล
สารสนเทศทีมีอยูม่ ากมายในโรงเรี ยน ต้องมีกระบวนการหรื อขันตอนการจัดระบบสารสนเทศทีดี
จึงจะได้สารสนเทศทีมีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้
โรงเรี ยนที มี ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศที สมบู รณ์ ครบถ้วน เป็ นปั จจุ บ นั เรี ยกใช้ได้
สะดวกและตรงตามความต้องการ จะช่วยให้โรงเรี ยนสามารถดําเนิ นงานพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิ ทธิ ผล เป็ นการสร้างความมันใจทีตังอยู่บนรากฐานของหลัก
วิช า หลัก ฐานข้อเท็ จ จริ งที สามารถตรวจสอบได้ มี ก ระบวนการวิเคราะห์ ประมวลผลที เป็ น
วิทยาศาสตร์ มีความสมเหตุสมผล เพราะสารสนเทศทังหลายนันนอกจากจะใช้ในการวางแผนการ
ดําเนิ นงานและประกอบการตัดสิ นใจแล้ว ยังนําไปสู่ การพัฒนาแนวความคิด และสร้างทางเลื อก
ใหม่ ๆ ในการดําเนินการต่าง ๆ ด้วย (สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2553, หน้า 15)
สํานักทดสอบทางการศึกษา (2553, หน้า 24) กล่ าวว่า ปั จจุบนั ในการจัดเก็บข้อมูล และ
การประมวลผลหรื อการวิเคราะห์ขอ้ มูล มักมีการใช้เทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ เป็ นเครื องมือทีจะ
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ให้การดําเนินการดังกล่าวสามารถกระทําได้รวดเร็ วและถูกต้อง ทังนี การประมวลผล อาจจัดกระทํา
ในลักษณะของข้อมู ลเชิ งคุ ณภาพ ตามกระบวนการวิจยั เชิงคุ ณภาพก็ได้เทคโนโลยีสารสนเทศจึง
เป็ นส่ วนหนึ งที เข้ามามี บทบาทในการจัดการระบบสารสนเทศในโรงเรี ยนในรู ป ของโปรแกรม
ประยุกต์ ซึ งพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน มีรายละเอียดและแนวปฏิบตั ิ
จําแนกรายโปรแกรม ดังนี
1. O-BEC เป็ นโปรแกรมเพื อการจัด เก็ บ บั น ทึ ก ประมวลผล และรายงานข้อ มู ล
สารสนเทศทางการศึ กษา ณ วันที 10 มิ ถุน ายน เน้นการจัดเก็ บข้อมูลที เป็ นความต้องการในการ
บริ หารจัดการศึกษา การจัดตัง การจัดสรรงบประมาณ การวางแผนทางการศึกษา และการเชื อมโยง
ข้อมูลกับโปรแกรม B-OBEC M-OBEC P-OBEC และโปรแกรมอืน ๆ การดําเนินการกําหนดเป็ น
2 ระยะ ได้แก่ ระยะที 1 ข้อมูลต้นปี การศึกษา ระยะที 2 ข้อมูลสิ นปี การศึกษา
2. SMIS เป็ นโปรแกรมระบบบริ ห ารจัด การข้อมู ล สารสนเทศของโรงเรี ยน (School
management information system : SMIS) พั ฒ น าขึ น เพื อ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ใน ระ ดั บ โรงเรี ยน
ประกอบด้วยทะเบียนโรงเรี ยน ข้อมูลนักเรี ยนรายบุ คคล ข้อมูลบุคลากรรายบุ คคล และข้อมูลงาน
วิช าการ กําหนดจัด เก็ บ เป็ น 2 ระยะ ได้แ ก่ ข้อ มู ล ณ วัน ที 10 มิ ถุ น ายน และข้อมู ล ณ วัน ที 10
พฤศจิกายน
3. M-OBEC เป็ นโปรแกรมเพื อบัน ทึ ก ประมวลผล และรายงานข้อ มู ล ครุ ภ ัณ ฑ์ ราย
โรงเรี ย น โดยให้ โรงเรี ย นหรื อสํ านัก งานเขตพื นที การศึ ก ษา เป็ นผู้บ ัน ทึ ก ปรั บ ปรุ ง ข้อ มู ล ทุ ก
ปี งบประมาณ
4. B-OBEC เป็ นโปรแกรมเพื อบัน ทึก ประมวลผล และรายงานข้อมู ลสิ งก่อสร้ างราย
โรงเรี ยน โดยให้โรงเรี ยนหรื อสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา เป็ นผูบ้ นั ทึ กข้อมูล ปรับปรุ งข้อมูลทุก
ปี งบประมาณ Data on web เป็ นการรายงานข้อมู ลจํานวนนักเรี ยนและบุ คลากรในโรงเรี ยนผ่าน
เว็บ ไซต์ข อง สพฐ. www.obec.go.th ซึ งกําหนดรายงานข้อมู ล เป็ นระยะ ได้แ ก่ ครังที 1 ข้อมู ล ณ
วันที 16 พฤษภาคม ครังที 2 ข้อมูล ณ วันที 10 มิถุนายน และอัพเดตข้อมูลในทุกวันที 10 ของเดือน
P-OBEC เป็ นโปรแกรมเพือบันทึก ประมวลผล และรายงานข้อมูลเกี ยวกับบุ คลากรในสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษา กลุ่มบริ หารงานบุคคล สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาเป็ นผูบ้ นั ทึกข้อมูล
5. ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ (GIS) เป็ นระบบที นํา เอาระบบแผนที กราฟิ ก
(Geographic) มาทํางานร่ ว มกับ ฐานข้อ มู ล (Database) ที มี ค วามสามารถในการจัด เก็ บ แก้ไ ข
ปรับปรุ ง สื บค้น จัดการวิเคราะห์ แสดงผลและรายงานผลข้อมูลเชิ งพืนทีด้วยระบบคอมพิวเตอร์
โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์ เป็ นตัวเชือมโยงความสัมพันธ์กบั ข้อมูลอืน ๆ
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ข้อมูลสารสนเทศทีทันสมัยด้วยแล้วผูบ้ ริ หารทีดี จึงจําเป็ นอย่างยิงทีต้องมีความรู้ มีทกั ษะ
ในการนําข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริ หารงานในโรงเรี ยนตามโครงสร้างการบริ หารโรงเรี ยน
ในปั จจุบ นั ได้แบ่งงานออกเป็ น 4 ด้านดังนี การบริ หารงานวิชาการ การบริ หารงานบุคลากร การ
บริ หารงานทัวไป และการบริ ห ารงบประมาณ ซึ งงานแต่ละงานมีความสําคัญต้องดําเนิ น การให้
ถูกต้องและรวดเร็ ว เป็ นปั จจุบนั และในแต่ละงานก็ยงั ใช้ขอ้ มูลสารสนเทศจากโปรแกรมทีแตกต่าง
กัน การบริ ห ารงานทัวไป และการบริ ห ารงานบุ ค ลากรจะใช้โปรแกรม Smis ในการจัดทํา ข้อมู ล
พืนฐานของโรงเรี ยน โปรแกรม e-office ด้านงานธุรการ การบริ หารงานการเงินใช้โปรแกรมต้นทุน
ผลผลิต และการบริ หารงานวิชาการจะใช้โปรแกรม Student 44 ในด้านงานทะเบียนและวัดผล ซึ ง
ข้อมูลสารสนเทศทีจัดทําขึนจะต้องนําไปใช้ในการให้บริ การหน่วยงานอืนและผูข้ อรับบริ การจาก
โรงเรี ยน
2.4 รู ปแบบการจัดเก็บระบบข้ อมูลสารสนเทศ
การปฏิ บ ัติ ง านตามภาระหน้าที ความรั บ ผิดชอบของครู บุ ค ลากรในโรงเรี ยนและผู ท้ ี
เกียวข้อง อันส่ งผลต่อคุณภาพผูเ้ รี ยน ในการประเมินคุณภาพผูเ้ รี ยนเพือจัดทําข้อมูลสารสนเทศ นัน
โรงเรี ยนควรจัดเก็บผลการดําเนิ นงานของโรงเรี ยนให้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของโรงเรี ยน
และควรจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี ซึ งจะทําให้ได้ขอ้ มูลสารสนเทศทีสมบูรณ์
มีความเป็ นอัตลักษณ์ ของโรงเรี ยน นําไปสู่ ป ระโยชน์ในการพัฒ นาคุ ณภาพโรงเรี ยน และเตรี ยม
ความพร้อมในการรองรับการประเมิ นคุ ณ ภาพภายนอกอย่างแท้จริ ง โดยไม่แยกส่ วนจากภารกิ จ
ประจํา หรื อเพิ มภาระงาน ทังนี โรงเรี ย นต้องเริ มต้น จากการนําผลประเมิ น ของการเรี ย นรู ้ ต าม
หลักสู ตรโรงเรี ยน ผลการดําเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี และผลการดําเนิ นงานโครงการ/
กิ จกรรมตามนโยบายพิเศษมาวิเคราะห์ ห าจุด เด่น จุ ดควรพัฒนา ทังนี ลัก ษณะหรื อรู ป แบบการ
จัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศอาจจัดทําได้หลายรู ปแบบ ดังนี (สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2553,
หน้า 42)
รู ปแบบที 1 จัดระบบตามลักษณะข้อมูล ดังนี
1. ข้อมูลพื นฐานของโรงเรี ยน ได้แก่ ข้อมูลทัวไปของโรงเรี ยน สภาพการบริ หารและ
การจัดการตามโครงสร้างการบริ หารและภารกิจ ศักยภาพของโรงเรี ยน ความต้องการของโรงเรี ยน
แนวโน้มในการพัฒนาท้องถินแนวทางการจัดการศึกษา การมีส่วนร่ วมของคณะกรรมการโรงเรี ยน/
ชุ มชน/คณะนักเรี ยน
2. ข้อมูลสารสนเทศทีเกิดจากการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรโรงเรี ยน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยน สุ ขภาพอนามัยของผูเ้ รี ยน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน ผลการ
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ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ผลงานและการแสดงออกของผูเ้ รี ยนและรู ปแบบการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
3. ข้อมูลสารสนเทศทีเกิดจากการดําเนิ นงานตามแผนปฏิ บตั ิการประจําปี ได้แก่ ผลการ
ดําเนิ นงานตามเป้ าหมายของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ผลการประเมิ นคุณภาพภายในของโรงเรี ยน
(SAR) เป็ นต้น
รู ปแบบที 2 จัดระบบเพือเตรี ยมพร้อมรับการประเมินภายนอก ดังนี
1. ผลการประเมินคุณ ภาพภายในของโรงเรี ยน (ผลจากรายงานประจําปี ของโรงเรี ยน
ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี ติดต่อกัน)
2. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี ย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี ติดต่อกัน
3. ผลการจัดการเรี ยนรู ้ตามหลักสู ตรโรงเรี ยนย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี ติดต่อกัน
รู ป แบบที 3 จัด ระบบตามลัก ษณะข้อ มู ล สารสนเทศที จําเป็ นเพื อการพัฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา
1. ข้อมู ล สารสนเทศพืนฐานของโรงเรี ยน ได้แก่ ข้อมู ลทัวไปของโรงเรี ยนสภาพการ
บริ หารและการจัดการตามโครงสร้างการบริ หารและภารกิ จศักยภาพของโรงเรี ยน ความต้องการ
ของโรงเรี ย น แนวโน้ม ในการพัฒ นาท้อ งถิ น แนวทางการจัด การศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของ
คณะกรรมการโรงเรี ยน/ชุมชน/คณะนักเรี ยน
2. ข้อมู ล สารสนเทศที เกี ยวข้องกับ ผูเ้ รี ยน ได้แ ก่ ผลสั ม ฤทธิ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ย น
คุ ณลักษณะทีพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยน ผลงานและการแสดงออกของนักเรี ยนรู ปแบบการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน
3. ข้อมูลสารสนเทศเพือการบริ หารงานวิชาการ ได้แก่ หลักสู ตรโรงเรี ยนและการจัดการ
เรี ยนการสอน การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ การจัดกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน การจัดกิจกรรมแนะ
แนว การวิจยั ในชันเรี ยน
4. ข้อมู ล สารสนเทศเพื อการบริ ห ารจัด การ ได้แ ก่ สภาพและบรรยากาศการเรี ย นรู ้
ทรัพ ยากรและสิ งอํานวยความสะดวก การพัฒ นาบุ ค ลากร ความสั ม พัน ธ์ ระหว่างโรงเรี ย นกับ
ผูป้ กครองและชุมชน
5. ข้อมูลสารสนเทศเพือการรายงาน ได้แก่ คุ ณภาพผูเ้ รี ยน คุ ณภาพด้านการจัดการเรี ยน
การสอน คุณภาพด้านการบริ หารจัดการ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน
รู ป แบบที 4 จัด ระบบตามภารกิ จ การบริ ห ารและการจัด การศึก ษาของโรงเรี ย นและ
บุคลากร
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1. งานวิชาการ ข้อมูลทีสําคัญ ได้แก่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านวิชาการ การพัฒนา
หลัก สู ต รของโรงเรี ย น แหล่ ง เรี ย นรู ้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ น การพัฒ นาการเรี ย นรู ้ การวัด และ
ประเมินผล การวิจยั ในชันเรี ยน การนิเทศการเรี ยนการสอน การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึ ก ษา การพัฒนาสื อ เทคโนโลยีเพือการศึก ษา การพัฒนางานวิชาการ ข้อมู ล
เกี ยวกับผูเ้ รี ยนทุกด้าน (สรุ ปรวบรวมมาจากครู ประจําชัน/กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้) รายงานโครงการ/
กิจกรรม เป็ นต้น
2. งานบุ คลากร ข้อมูลที สําคัญ ได้แก่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านบุ คลากร ข้อมูล
ทุกด้านของครู เช่น อายุตวั อายุราชการ วุฒิการศึกษา การศึกษาต่อการพัฒนาวิชาชี พ การศึกษาต่อ
การเข้ารับการพัฒนาหรื อฝึ กอบรม รายงานโครงการ/กิจกรรม เป็ นต้น
3. งานงบประมาณ ข้อ มู ล ที สํ าคัญ ได้แก่ แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมด้านแผนและ
งบประมาณ การจัด สรรงบประมาณ การดํา เนิ น งานตามแผน รายงานการเบิ ก -จ่ า ยหรื อใช้
งบประมาณ การจัดซื อจัดจ้าง การเบิกจ่ายพัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดทําบัญชี รายงานประจําปี เป็ นต้น
4. งานบริ หารทัวไป ข้อมูลที สําคัญ ได้แก่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านงานบริ หาร
ทัวไป ระบบและเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศ ระบบการบริ ห ารและพัฒ นาองค์กร ข้อมู ลเกี ยวกับ
อาคาร สถานที สิ งอํา นวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม งานกิจการนักเรี ยน ข้อมูล ระบบสาร
บรรณ ข้อมูลเกียวกับคณะกรรมการโรงเรี ยน การบันทึกการประชุ มของโรงเรี ยน รายงานโครงการ/
กิจกรรม เป็ นต้น
5. งานจัดการเรี ยนการสอนของครู ผสู้ อน ข้อมูลทีสําคัญ ได้แก่ ข้อมูลนักเรี ยนทุกด้าน
รายภาค/รายปี (ผลสัมฤทธิ ทางการเรี ยน สุ ขภาพอนามัย คุ ณลักษณะอันพึ งประสงค์ การอ่านคิ ด
วิเคราะห์และเขียน กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน สถิติการมาเรี ยน) แหล่งเรี ยนรู ้และภูมิปัญญาท้องถิน การ
จัดทํา/จัดหาสื อ เทคโนโลยี การตรวจสอบและประเมินผล รายงานวิจยั ในชันเรี ยน เป็ นต้น
สรุ ปได้ว่า รู ปแบบการจัดเก็บระบบข้อมูลสารสนเทศทีกล่าวข้างต้นนี เป็ นเพียงแนวทาง
หนึ งในการดําเนิ นการเท่านัน โรงเรี ยนสามารถนําไปพิจารณาจัดทําหรื อจัดหมวดหมู่แบบใดก็ได้
นอกเหนือจากรู ปแบบทีกล่าวข้างต้น ตามทีเห็นว่าสะดวกและเหมาะสมกับสภาพของโรงเรี ยน
2.5 นโยบายเทคโนโลยีและการสื อสารเพือการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารเพือการศึก ษาที ใช้ในการเรี ยนการสอนเพื อให้
เป็ นไปตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที แก้ไ ขเพิ มเติ ม
(ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 ประกอบด้วยโครงสร้างพืนฐานด้านช่องทางและสื อ ดังต่อไปนี
1. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์ โทรคมนาคม ได้แก่ การสื อสาร ผ่านดาวเทียม เครื อข่าย
กระจายสารโลก เครื อข่ายเส้นใยนําแสง เครื อข่ายคอมพิวเตอร์
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2. ระบบการสอนผ่านจอภาพที สําคัญ ได้แก่ การสอนด้วยคอมพิวเตอร์ การสอนด้วย
โทรทัศน์ปฏิสัมพันธ์ การสอนด้วยการประชุมทางไกล การสอนด้วยเครื อข่ายโลก
3. ระบบสื อตามต้องการ เช่น สัญญาณภาพ เสี ยงและบทเรี ยนตามต้องการ เป็ นต้น
4. ระบบฐานความรู้ เป็ นระบบทีพัฒนามาจากระบบฐานข้อมูล ซึ งรวบรวมและจัดเรี ยง
เนื อหาข้อมูลตามลําดับทีมีกฎเกณฑ์ตายตัวโดยใช้คาํ ไข (Key word) เป็ นตัวค้น และตัวเรี ยกข้อมูล
ส่ วนฐานความรู ้จะจัดข้อมู ลไว้หลากหลาย เช่ น ตามประเภทของหลักสู ตร ตามกลุ่มอายุของผูใ้ ช้
ตามประเภทของวัต ถุ ป ระสงค์ข องการใช้ เป็ นต้น การทํางานของฐานความรู ้ จ ะต้อ งทํา งาน
ประสานกัน อย่างน้อย 3 ระบบ ได้แก่ ระบบสื อสาร ระบบสารสนเทศ และระบบเหตุผล เพือให้
สามารถสื บค้น เรี ยกข้อมูล และความรู ้ ทีตรงกับอายุ ความต้องการ วัตถุ ประสงค์ของการใช้และ
ปัญหาของผูเ้ รี ยกใช้
การศึ ก ษาในยุค สั ง คมข้อ มู ล ข่ า วสาร ตามเจตนารมณ์ ข องพระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ. 2545 มีลกั ษณะสําคัญ ดังต่อไปนี
1. การเรี ยนรู้คือชีวติ ชี วติ คือการเรี ยน กิจกรรมการเรี ยนรู ้จะดําเนินไปตลอดชี วติ
2. การเรี ยนรู ้เกิดขึนได้ทุกสถานทีในชุ มชนและทุกมุมโลก การเรี ยนรู ้จะไม่จาํ กัดอยูใ่ น
สถานทีเฉพาะอีกต่อไป
3. ประชาชนจะสามารถควบคุมระบบความรู ้และเครื องมือ ทีมีผลกระทบต่อชี วิต และ
สามารถเลือกเรี ยนรู ้สิงทีตนต้องการจากผูเ้ ชียวชาญเฉพาะด้านได้ทุกเมือสถานทีทุกเวลา จากแหล่ง
การเรี ยนรู ้และสื อประเภทต่าง ๆ
4. การศึกษาคือกระบวนการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต กระบวนการศึกษาจะต้องออกแบบ เพือ
ตอบสนองความจําเป็ นและความต้องการของปั จเจกบุคคล ผูเ้ รี ยนสามารถออกแบบระบบการศึกษา
ของตนเองได้
5. ประชาชนในสังคมข้อมูลข่าวสารจะสามารถเรี ยนรู ้สิงที ตนต้องการได้ทุกเวลาและ
สถานทีโดยการมีปฏิสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อมในชีวติ ประจําวันของตน
6. สาขาวิชาต่าง ๆ จะมีความสําคัญสําหรับแต่ละบุคคลแตกต่างกัน บุคคลจะเรี ยนได้ดี
ทีสุ ด ถ้ามีอิสระในการเลือกเรี ยนสิ งทีมีความจําเป็ นและตรงกับความสนใจและโดยวิธีการของเขา
เอง สังคมข้อมูลข่าวสารจะมีแหล่งบริ การวิทยาการและสารสนเทศหลากหลายทังเนือหาสาระและ
วิธีการ บุคคลสามารถเลือกสิ งทีเหมาะสมทีสุ ดสําหรับตนเองได้
นอกจากนี แผนแม่ บ ท เท คโนโลยี ส ารสน เทศและการสื อส ารเพื อการศึ ก ษ า
กระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2557 - 2559) ได้กาํ หนดวิสัยทัศน์ไว้วา่ “ประชาชนได้รับโอกาสในการ
เรี ยนรู ้ ต ลอดชี วิต อย่างมี คุ ณ ภาพ ด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารเพื อ
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การศึกษา” เพือให้บรรลุซึงวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสารเพือการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กาํ หนดแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสารเพือการศึกษา พ.ศ. 2557 - 2559 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ หลัก 5 ด้าน ซึงกระทรวงศึกษาธิ การ
มีพนั ธกิ จร่ วมกันในการดําเนิ น การนําเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารเพื อการศึกษามาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเพิมสมรรถนะให้มีวฒั นธรรมการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรมวิจารณญาณ และรู ้เท่าทัน ด้วยกระบวนการ
สร้างนวัตกรรมการเรี ยนรู ้ การบริ หารจัดการอย่างบูรณาการ ร่ วมกับการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื อสร้ างการศึ ก ษาแห่ ง อนาคต
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2557, หน้า 2 - 4) ดังนี
ยุทธศาสตร์ ที 1 ยกระดับความสามารถของผูส้ อนและบุคลากรทางการศึกษา ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารเพือการศึกษา
เป้ า ประสงค์ ผู้ส อนและบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาได้รั บ การพัฒ นาศัก ยภาพในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารเพือการศึกษา
มาตรการในยุทธศาสตร์ที 1
1. ส่งเสริ มสนับสนุนและจัดให้ผสู ้ อนและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาและใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารทีทันสมัยในการปฏิบตั ิงาน
2. ส่ งเสริ ม สนับ สนุ น และจัด ให้มี ก ารศึ ก ษา อบรม และศึ ก ษาดู งานด้านเทคโนโลยีที
ทันสมัย
3. สร้างแรงจูงใจและโอกาสความก้าวหน้าในสายงาน (Career path) ทีเหมาะสม ให้แก่ผู ้
ทีปฏิบตั ิงานด้านการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
4. ส่งเสริ มสนับสนุนและจัดให้ผสู ้ อนมีการพัฒนาและใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสารทีทันสมัยในการเรี ยนการสอน
5. สร้างกลไกความร่ วมมือกับภาคเอกชนในการผลิตและพัฒนากําลังคนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร เพือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน หรื อสร้างนวัตกรรม
6. ส่ งเสริ ม สนับ สนุ น ให้ มี ก ารพัฒ นาและใช้งานซอฟต์แ วร์ แ บบเปิ ดเผยรหัส (Open
source) รวมทังการใช้ซอฟต์แวร์ แบบมีลิขสิ ทธิทีถูกต้องตามกฎหมาย
7. ผลักดันการบริ หารจัดการเรื องลิ ขสิ ท ธิ ในการพัฒนาตลอดจนถึ งการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร ให้เป็ นของกระทรวงศึกษาธิการ
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ยุทธศาสตร์ที 2 ส่งเสริ มสนับสนุนระบบการเรี ยนรู ้แบบอิเล็กทรอนิกส์
เป้ าประสงค์ มีสือเนื อหาสาระการเรี ยนรู ้แบบอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการเรี ยนการสอน
อย่างเหมาะสมตามหลักสู ตร
มาตรการในยุทธศาสตร์ที 2
1. ส่ งเสริ ม สนับ สนุ น และจัดให้ มี การผลิ ตสื อการเรี ยนรู ้ ในทุ กระดับ และทุ กประเภท
การศึกษาทีสามารถใช้กบั เครื องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทีทันสมัย
2. ส่ งเสริ มสนับสนุนและจัดให้มีการผลิตสื อการเรี ยนรู ้ ทีสามารถใช้ร่วมกันได้ระหว่าง
คนพิการและบุคคลทัวไป (Universal design)
3. กําหนดให้มีหรื อใช้มาตรฐานทีจาเป็ นต่อการพัฒนาสื อการเรี ยนรู ้
4. จัดให้มีกระบวนการรับรองมาตรฐานสื อการเรี ยนรู ้ รวมทังมีการทบทวนและเผยแพร่
ให้เหมาะสมต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
5. ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น และจัด ให้มี ก ารสร้ า งความร่ วมมื อกับ องค์ก รที ดู แ ลคนพิ ก าร
ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูส้ ู งอายุ ในการจัดทาหลักสู ตรและอบรมความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสาร
6. ส่ งเสริ มสนับสนุนและจัดให้มีการใช้ระบบการเรี ยนรู ้ทางไกลผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร
7. พัฒนาระบบบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้ (Learning management system : LMS)
8. พัฒ นาระบบจัด การองค์ค วามรู ้ (Knowledge management : KM) ภายในหน่ วยงาน
ตลอดจนถึงการถ่ายทอด เผยแพร่ ความรู ้ทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ ประชาชน
9. พัฒ นาคุ ณ ภาพเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึ ก ษา ให้ มี ค วามทั น สมั ย ทั น
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
10. บูรณาการระบบการเผยแพร่ สือการเรี ยนรู ้และผลงานการวิจยั รวมทังจัดตังศูนย์กลาง
การบูรณาการสื อการเรี ยนรู ้แห่งชาติ (National learning center)
ยุทธศาสตร์ที 3 พัฒนาโครงสร้างพืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร เพือ
ขยายโอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาและการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
เป้ าประสงค์ มีการจัดสรรคลืนความถีและโครงสร้างพืนฐานในการส่ งวิทยุกระจายเสี ยง
วิทยุโทรทัศน์ ตลอดจนถึ งเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร (Network) ที สามารถ
ให้บริ การเพือการศึกษาได้อย่างทัวถึงและมีเครื องมืออุปกรณ์ทีเพียงพอ
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มาตรการในยุทธศาสตร์ที 3
1. บู รณาการเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของกระทรวงศึกษาธิ การ
รวมทังการใช้เทคโนโลยีไร้สายทีทันสมัย เช่น เทคโนโลยี 3G เป็ นต้น
2. ส่งเสริ มสนับสนุ นและจัดให้มีการใช้เครื องมืออุปกรณ์ทีทันสมัย ในการเข้าถึงสื อการ
เรี ยนการสอนและการเรี ยนรู ้แบบอิเล็กทรอนิกส์
3. ส่ งเสริ มสนับสนุ นและจัดให้มีการนาร่ องพัฒ นาห้องเรี ยนแบบอิ เล็กทรอนิ ก ส์ เช่ น
การใช้อิน เทอร์ เน็ต ไร้ ส ายที มี คุณ ภาพ เป็ นต้น รวมทังการปรับ ปรุ งห้องปฏิ บ ตั ิ การคอมพิวเตอร์
ให้กบั ผูเ้ รี ยนอย่างเพียงพอ
4. ส่ งเสริ มสนับ สนุ น และจัดให้มี ก ารพัฒ นาเครื อข่ายเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื อสารของกระทรวงศึกษาธิการ เพือการศึกษาในระบบไซเบอร์โฮม
5. จัด สรรคลื นความถี และพัฒ นาโครงข่ า ยวิ ท ยุ ก ระจายเสี ยง วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ ให้
กลุ่มเป้ าหมายสามารถรับบริ การการศึกษาได้อย่างทัวถึงทัวประเทศ
6. จัดให้มีกระบวนการรักษาความมันคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสารอย่างเคร่ งครัด
ยุทธศาสตร์ ที 4 พัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร เพือสนับสนุ นการ
บริ หารจัดการและการบริ การเป้าประสงค์ มีคลังข้อมูลและระบบสารสนเทศเพือการบริ หารจัดการ
และการบริ การด้านการศึกษา
ยุทธศาสตร์ ที 5 ส่ งเสริ ม การวิจยั พัฒนาองค์ความรู ้ ดา้ น เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื อสาร เพือการศึกษา
1. ส่งเสริ มสนับสนุนการมีบทบาทของกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพือการศึกษา
2. ส่งเสริ มสนับสนุนและจัดให้มีการวิจยั ทีสร้างองค์ความรู ้ใหม่ และกําหนดทิศทางการ
วิจยั ทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ใหม่
3. ส่งเสริ มสนับสนุนและจัดให้มีการวิจยั ทีสร้างองค์ความรู ้ใหม่ และกําหนดทิศทางการ
วิจยั ทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ใหม่
4. สร้างเครื อข่ายนักวิจยั และสนับสนุนการนําผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศ หรื อต่อยอดในเชิ งพาณิ ชย์
5. สร้ า งกลไกการวิจยั และถ่ า ยทอดองค์ค วามรู้ เทคโนโลยี และนวัต กรรม ระหว่า ง
ภาคเอกชนสถานประกอบการ และโรงเรี ยนทังในและต่างประเทศ
6. ส่ งเสริ ม สนับ สนุ น และจัด ให้มี เวที แลกเปลี ยนเรี ยนรู ้ นําเสนอผลงานวิจ ยั ระหว่าง
โรงเรี ยนทังในและต่างประเทศ
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7. พัฒนาระบบบริ หารจัดการงานวิจยั เพือสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าเกียวกับงานวิจยั
สรุ ปได้วา่ การเรี ยนรู ้ในยุคสังคมข้อมูลข่าวสารนันระบบการศึกษาจะต้องเป็ นระบบเปิ ด
ให้อิสรภาพ ความเสมอภาค และตอบสนองต่อความต้องการ ความถนัดและ ขีดความสามารถของ
ผูเ้ รี ยน รัฐต้องจัด โครงสร้างพืนฐานทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ ช่ องทางและสื อโทรคมนาคมเพือ
การศึกษา และรัฐต้องส่ งเสริ มบุคลากรทางการศึ กษาตลอดทังประชาชนให้มีขีดความสามารถใน
การผลิต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีเพือการศึกษา ในการแสวงหาความรู ้และ
การศึกษาตลอดชีวติ
3. โรงเรียนมาตรฐานสากล
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั นพื นฐาน ได้ ก ํา หนดนโยบายให้ โ รงเรี ยน
มาตรฐานสากล (World-class standard school) เป็ นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที ใช้เป็ นยุทธศาสตร์
ในการขับเคลือนการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล ผูเ้ รี ยนมี
ศัก ยภาพและความสามารถทัด เทีย มกับ ผูเ้ รี ยนนานาประเทศ โดยให้ ความหมายไว้ว่า โรงเรี ย น
มาตรฐานสากล หมายถึง โรงเรี ยนทีมีการพัฒนาหลักสู ตรการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และ
การบริ หารจัดการด้วยระบบคุ ณภาพ ทีมุ่งเน้นการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพเป็ นพลโลก มีทกั ษะ
ความรู ้ ความสามารถ และคุ ณ ลัก ษณะอัน พึ ง ประสงค์ใ นระดับ เดี ย วกับ มาตรฐานสากลหรื อ
มาตรฐานของประเทศชันนําที มี คุณ ภาพการศึกษาสู ง สอดคล้องกับ วัต ถุ ป ระสงค์ของหลักสู ต ร
แกนกลางการศึกษาขันพืนฐานพุท ธศักราช 2551 ที มุ่งเน้น การพัฒนาคุ ณภาพเยาวชนสําหรับ ยุค
ศตวรรษที 21 ตามปฏิ ญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาขององค์การยูเนสโก (UNESCO) ทัง 4 ด้าน คือ
การเรี ยนเพื อให้มี ค วามรู ้ ใ นสิ งต่าง ๆ (Learning to know) การเรี ยนเพื อการปฏิ บ ตั ิ ห รื อลงมื อทํา
(Learning to do) การเรี ยนรู ้เพื อการดําเนิ น ชี วิตอยู่ร่วมกับ คนอื น (Learning to live together) และ
การเรี ยนรู้เพือให้รู้จกั ตัวเองอย่างถ่องแท้ (Learning to be) (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน, 2555, หน้า 11) ซึ งมีหลักการ เหตุผล และการดําเนินงานของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลดังนี
3.1 หลักการและเหตุผลของการจัดโรงเรียนมาตรฐานสากล
กระแสโลกาภิ ว ตั น์ และความเปลี ยนแปลงของโลกที เกิ ด ขึ นอย่ างรวดเร็ ว ทังด้า น
วิทยาการ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําให้แต่ละประเทศไม่สามารถปิ ดตัวอยูโ่ ดย
ลําพัง ต้องร่ วมมื อ และพึ งพาอาศัยซึ งกัน และกัน การดํารงชี วิต ของคนในแต่ ล ะประเทศ มี ก าร
ติดต่อสื อสารซึ งกันและกันมากขึน มีความร่ วมมือในการปฏิบตั ิภารกิจและแก้ปัญหาต่าง ๆ ร่ วมกัน
มากขึ น ในขณะเดี ย วกัน สั ง คมโลกในยุ ค ปั จ จุ บ ัน เต็ ม ไปด้ว ยข้อมู ล ข่ า วสารทําให้ ค นต้อ งคิ ด
วิเคราะห์ แยกแยะ และมี ก ารตัด สิ น ใจที รวดเร็ ว เพื อให้ ท ัน กับ เหตุ ก ารณ์ ใ นสั งคม ที มี ค วาม
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สลับ ซับ ซ้อ นมากขึ น สิ งเหล่ านี นําไปสู่ ส ภาวการณ์ ข องการแข่ งขัน ทางเศรษฐกิ จ การค้า และ
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศอย่างหลีกเลียงไม่ได้ และเป็ นแรงผลักดันสําคัญทีทําให้หลายประเทศ
ต้องปฏิรูปการศึกษา คุณภาพของการจัดการศึกษาจึงเป็ นตัวบ่งชี สําคัญประการหนึ ง สําหรับความ
พร้อมในการเข้าสู่ ศตวรรษที 21 และศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกของแต่ละประเทศ ประเทศ
ที จะอยู่รอดได้หรื อคงความได้เปรี ยบก็ คือ ประเทศที มี อาํ นาจทางความรู้และเป็ นสั งคมแห่ งการ
เรี ยนรู ้ ซึงในยุคโลกไร้พรมแดนคนต่างชาติจะเข้ามาทํางาน และประกอบอาชีพในประเทศไทยมาก
ขึนขณะเดียวกันคนไทยก็มีโอกาสไปทํางานและประกอบอาชี พในต่างประเทศมากขึนด้วยเช่นกัน
นอกจากนัน ปั จจุบ นั ปรากฏสภาพปั ญหา ที คนทัวโลกต้องเผชิ ญกับ วิกฤตการณ์ ร่วมกันในเรื อง
ความเสื อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม และอุบตั ิภยั ต่าง ๆ ทีเกิดบ่อย ๆ และ
รุ นแรงมากยิงขึน ส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงต่อมวลมนุ ษย์โดยทัวไป สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มว่า
คนยุคใหม่จะต้องเผชิ ญกับความเปลียนแปลงทีหลากหลาย เป็ นสัญญาณเตือนว่าโลกในยุคหน้า จะ
มีป รากฏการณ์ ต่าง ๆ เกิ ด ขึนเกิ น กว่าจะคาดคิ ด ด้วยเหตุ นี จึงจําเป็ นอย่างยิงที แต่ล ะประเทศต้อ ง
เตรี ยมคนรุ่ นใหม่ ทีมีทกั ษะและความสามารถในการปรับตัว มีคุณลักษณะสําคัญในการดํารงชีวิต
ในโลกยุคใหม่ได้อย่างรู ้เท่าทัน สงบ สันติ มีความสุ ข มีคุณภาพชีวิตทีดี เหมาะสมและเพียงพอการ
จัด หลั ก สู ตรและกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนจํา เป็ นต้อ งมี ค วามเป็ นพลวัต ก้ า วทัน กับ ความ
เปลียนแปลงต่าง ๆ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน ได้ผลักดันให้มีการปรับเปลียน
หลักสู ตรและกิจกรรมการเรี ยนการสอน เพือเพิมศักยภาพการจัดการศึกษาไทยให้พร้อมสําหรับการ
แข่งขันในเวทีโลกในยุคศตวรรษที 21 สรุ ปได้ดงั นี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน,
2555, หน้า 3 - 6)
1. โรงเรี ยนต้องเป็ นหน่วยบริ การทางการศึ กษาในมิ ติทีกว้างขึนเพราะในปั จจุบนั สังคม
โลกเป็ นสังคมทีไร้พรมแดน ทีมีการติดต่อประสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ มากขึน อีกทัง
การก้าวไปสู่ ประชาคมอาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 จะมีผลต่อการเปิ ดเสรี ทางการศึกษา ซึ งจะทําให้เกิด
การแข่ ง ขัน ในการจัด การศึ ก ษาของสถาบัน การศึ ก ษาทังในและต่ างประเทศ ดังนันในอนาคต
โรงเรี ยนแต่ละแห่ งจะต้องมีการแข่งขันด้านคุณภาพมากขึน โรงเรี ยนในประเทศไทยเองจําเป็ นต้อง
พัฒนาให้เป็ นหน่วยบริ การทางการศึกษาทีมีคุณภาพ เพือรองรับการแข่งขันทีจะเกิดขึนจากการเปิ ด
เสรี ทางการศึกษา
2. หลักสู ตรการเรี ยนการสอนต้องมีความเป็ นสากลมากขึน เนื องจากยุคโลกาภิวตั น์มี
การเชื อมโยงด้านการค้าและการลงทุน ทําให้ตลาดแรงงานในอนาคตต้องการคนทีมีศกั ยภาพใน
หลายด้าน รวมทังความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ การคิดวิเคราะห์ การสื อสาร คุ ณลักษณะใน
การเป็ นพลโลกการจัดหลัก สู ต รและการเรี ยนการสอนจึ งต้องปรั บ ให้มี ค วามเป็ นสากลมากขึ น
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นอกจากนีการเปิ ดเสรี ทางการศึกษา ทําให้สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนด้านการจัด
การศึกษาในประเทศไทย โรงเรี ยนควรหาภาคีเครื อข่ายในการจัดหลักสู ตรนานาชาติ หลักสู ตร
สมทบ หรื อหลักสู ตรร่ วมกับสถาบันต่างประเทศ เพือความเป็ นสากลของการศึกษา
3. ต้องมีการพัฒนาทักษะการคิดมากขึน สภาพสังคมโลกทีมีการแข่งขันสู ง ทําให้การจัด
การศึกษาจําเป็ นต้องเน้นการพัฒนาทักษะเป็ นสําคัญ ปั จจุบนั โรงเรี ยนยังไม่สามารถพัฒนาทักษะ
การคิดของผูเ้ รี ยนได้ดีเท่าทีควร เนืองจากการเรี ยนการสอนยังเน้นให้ผเู ้ รี ยนคิดตามสิ งทีผูส้ อนป้ อน
ความรู ้มากกว่าการคิดสิ งใหม่ ๆ ดังนัน จึงควรมีการปรับรู ปแบบกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
เพือส่ งเสริ มทักษะการคิดให้มากยิงขึน
4. ต้องมี ก ารปลู ก ฝั งคุ ณ ธรรมจริ ยธรรมมากขึ น แนวคิ ดของทุ น นิ ยมที มุ่ งการแข่งขัน
มีอิทธิ พลทําให้การจัดการศึกษาของโรงเรี ยนส่ วนใหญ่เน้นและให้ความสําคัญกับการพัฒนาความรู ้
และความสามารถ เพือความก้าวหน้าในหน้าทีการงานและการมีชีวิตความเป็ นอยู่ทีดีขึน จนอาจ
ละเลยการส่ งเสริ มด้านคุ ณธรรมจริ ยธรรม ซึ งจะส่ งผลต่อปั ญหาทางสังคมตามมา ดังนัน ปรัชญา
การจัด การศึ กษา จึ งต้องให้ค วามสํ าคัญกับ การพัฒ นาบุ ค คลในองค์รวม ทังมิ ติข องความรู ้ และ
คุณธรรมคู่กนั เพือให้เกิดการพัฒนาอย่างยังยืนอันจะส่ งผลให้ประชาคมโลกอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติสุข
5. การสอนภาษาต่างประเทศต้องมีประสิ ทธิ ภาพมากขึนในยุคโลกไร้พรมแดนนัน ผูม้ ี
ความรู ้ ด้ า นภาษาต่ า งประเทศ โดยเฉพาะอย่ า งยิ งภาษาที ใช้ สื อสารกัน อย่ า กว้า งขวาง เช่ น
ภาษาอังกฤษ หรื อภาษาจีน ย่อมมีความได้เปรี ยบในการติดต่อสื อสาร การเจรจาต่อรองในเรื องต่าง ๆ
ตลอดจนการประกอบอาชี พ การจัดการเรี ยนการสอนจึงควรส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ยนได้มีโอกาสพัฒนา
ทักษะภาษาต่างประเทศอย่างเต็มศักยภาพ
จากแนวคิ ด ดัง กล่ า ว กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง มี ก ารทบทวนและปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต ร
การศึกษาขันพืนฐาน และได้ประกาศใช้หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551
เพือเป็ นกรอบทิศทางในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่ โลกยุคศตวรรษที 21 โดยมุ่งส่ งเสริ มผูเ้ รี ยน
ให้มีคุณธรรมบนพืนฐานของความเป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ นสากล รักความเป็ นไทย มีทกั ษะใน
การคิดมี ทกั ษะในการแก้ปั ญหา มีทกั ษะด้านเทคโนโลยี มีความคิดสร้ างสรรค์มีความสามารถใน
การสื อสาร และมีทกั ษะชี วิต สามารถทํางานร่ วมกับผูอ้ ืน และอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ืนในสังคมโลกได้อย่าง
สันติ ในระดับทีไม่ตากว่
ํ านักเรี ยนของนานาอารยประเทศ ส่ งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยังยืน
เป็ นการเพิมขีดความสามารถให้คนไทยก้าวทันต่อความเปลียนแปลงและความก้าวหน้าของโลก มี
ศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก
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3.2 การดําเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล
การดําเนินงานของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลจะประสบความสําเร็ จได้จะต้องมีการพัฒนา
หลายมิติไปพร้อมกัน โดยจะต้องดําเนิ นการทังระบบ คือ ด้านหลักสู ตร ด้านการจัดการเรี ยนการสอน
และด้านการบริ หารจัดการเรี ยนการสอน และด้านการบริ หารจัดการ มิใช่เป็ นการจัดการศึกษาเพียง
บางส่ วนของโรงเรี ยน หรื อเพียงจัดเป็ นแผนการเรี ยนมาตรฐานสากล การจัดการศึกษาของโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลจะต้องมีจุดมุ่งหมายและทิศทางทีชัดเจน ดังนี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพืนฐาน, 2555, หน้า 12 - 13)
1. เพือยกระดับการจัดการเรี ยนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลหรื อมาตรฐานของ
ประเทศชันนําที มี คุ ณ ภาพการศึ กษาสู ง ได้แ ก่ ประเทศที ประสบความสําเร็ จ สู งในการเข้าร่ วม
โครงการ PISA หรื อ TIMSS โดยคํานึ งถึงความแตกต่างของผูเ้ รี ยนทางด้านสติปัญญา ความสามารถ
และความถนัด มีการจัดการเรี ยนรู ้ทีเหมาะสมในการเพิมพูนศักยภาพของผูเ้ รี ยน ส่ งเสริ มพหุ ปัญญา
ของผู้เรี ย น บนพื นฐานของความเข้าใจและรู ้ ใ จ มี ก ารใช้ก ระบวนการคัด กรองในระบบดู แ ล
ช่วยเหลือผูเ้ รี ยนเป็ นรายบุคคล เพือให้สามารถพัฒนาไปสู่ จุดสู งสุ ดแห่งศักยภาพ
2. เพือยกระดับการบริ หารจัดการของโรงเรี ยนให้มีการบริ หารด้วยระบบคุ ณภาพตาม
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand quality award : TQA) ทังนี เพือให้การพัฒนาศักยภาพของ
โรงเรี ยนดําเนิ นไปตามมาตรฐานสากลหรื อมาตรฐานของประเทศชันนําที มีคุณภาพการศึกษาสู ง
ทังหลาย
แต่ ใ นสภาพความเป็ นจริ ง การดํา เนิ น งานโรงเรี ยนมาตรฐานสากลของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน พบว่า โรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีความแตกต่างกันทังบริ บท
ศักยภาพ ขนาดโรงเรี ยน รวมทังสภาพแวดล้อมอืน ๆ ดังนันเพือให้การบริ หารจัด การด้วยระบบ
คุ ณ ภาพของโรงเรี ย นเกิ ด การพัฒ นา จึ งกําหนดให้มี ก ารบริ ห ารจัด การด้วยระบบคุณ ภาพเป็ น 3
ระดับ ดังนี
ระดับที 1 การบริ ห ารจัด การระบบคุ ณ ภาพ ระดับ โรงเรี ย น (School quality award :
SCQA)
ระดับที 2 การบริ หารจัดการระบบคุ ณภาพ ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
พืนฐาน (Office of the basic education commission quality award : OBECQA)
ระดับที 3 การบริ หารจัดการระบบคุณภาพระดับชาติ (Thailand quality award : TQA)
ทังนี รู ป แบบและแนวทางการบริ ห ารจัด การระบบคุ ณ ภาพในแต่ ล ะระดับ จะทํา ให้
โรงเรี ยนเกิดการพัฒนาอย่างมีขนตอนสอดคล้
ั
องกับสภาพปั จจุบนั และบริ บทของโรงเรี ยน
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3. เพือพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพเป็ นพลโลก โดยเน้นความเป็ นเลิศทางวิชาการ สื อสาร
สองภาษา ลําหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่ วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
ความสําเร็ จขันสุ ดท้ายของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล คือ คุ ณภาพของผูเ้ รี ยน โรงเรี ยนที
ได้รับการประเมินว่ามีหลักสู ตร กิจกรรมการเรี ยนการสอนและการบริ หารจัดการทีดีเยียม แต่การ
ประเมิน คุ ณ ภาพของผูเ้ รี ยนยังไม่ ผ่านเกณฑ์ตามที โรงเรี ยนได้กาํ หนดไว้ ก็ ไม่ถือว่าโรงเรี ยนนัน
ประสบความสําเร็ จในการเป็ นโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ความสําเร็ จของโรงเรี ยนในการดําเนินงาน
ตามโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากลจะพิจารณาจากคุณภาพของผูเ้ รี ยนทีเพิมขึนตามเป้าหมายทีแต่
ละโรงเรี ยนกําหนดและทําความตกลงไว้กบั โครงการเป็ นสําคัญ
3.3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากล
การดําเนินงานของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลมีขอบข่ายการบริ หาร และการจัดการศึกษาใน
ด้านการบริ หารวิชาการ ด้านการบริ หารงบประมาณ ด้านการบริ หารงานบุคคล และด้านการบริ หาร
ทัวไป ซึ งการบริ ห ารงานดังกล่าวโรงเรี ยนจําเป็ นต้องมีระบบการบริ หารและการจัดการศึ ก ษาที
นําไปสู่ คุณภาพของผูเ้ รี ยน รวมถึงระบบสารสนเทศทีมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นระบบ ถู กต้อง สมบูรณ์
เป็ นปั จจุบนั และสามารถเรี ยกใช้ขอ้ มูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา โดยผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสามารถ
นําไปใช้ใ นการตัด สิ น ใจดําเนิ น การต่ าง ๆ ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (สํ านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพืนฐาน, 2554, หน้า 19) ซึ งการจัดการข้อมูลสารสนเทศ มีการดําเนินงานดังนี
1. รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศทีต้องการใช้ ได้แก่
หมวดที 1 ข้อมูลของการติดตามและทบทวนการดําเนินงานของโรงเรี ยน
หมวดที 2 ข้อ มู ล เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ เ กี ยวกับ ปั จ จัย แนวโน้ ม การวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล เชิ ง
เปรี ยบเทียบต่าง ๆ เพือใช้ในการวางแผน ทบทวนยุทธศาสตร์หรื อกลยุทธ์
หมวดที 3 ข้อมูลในการเรี ยนรู ้ รับฟัง และขอรับบริ การของนักเรี ยน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
และผูร้ ับบริ การ
หมวดที 4 ข้อมูลการเรี ยนรู ้และการพัฒนาบุคลากร
โดยรวบรวมข้อ มู ล จากทุ ก แหล่ ง ไว้ในที เดี ยวกัน และต้องมี ก ารสํารองข้อ มู ล ไว้ด้ว ย
ดําเนิ นการประเมินผลแบบ Real time เพือให้ขอ้ มู ลมีความทันสมัยมากทีสุ ด ติดตังระบบป้ องกัน
ข้อมูลสู ญหาย และข้อมูลถูกทําลาย เพือให้สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลได้ทุกเวลาทีต้องการ
2. กําหนดระดับการเข้าถึ งข้อมูลได้ และรู ปแบบของข้อมูลตามความต้องการใช้ขอ้ มูล
โดยการออกแบบระบบการเข้าใช้และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในระดับต่าง ๆ
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3. ประเมิ น และปรับ ปรุ งระบบข้อ มู ล สารสนเทศ รวมถึ ง ฮาร์ ด แวร์ (Hardware) และ
ซอฟต์แวร์ (Software) เพือให้ระบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้และก้าวทันต่อการ
เปลียนแปลงของความต้องการและทิศทางของโรงเรี ยน
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู ้มีแนว
ทางการดําเนินการ/วิธีการ ดังนี
1. ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศให้เป็ นปั จจุบนั ถูกต้อง เชื อถือได้ และนําไปใช้งานได้ง่าย
รวมทังมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
2. สร้ า งระบบดู แ ลรั ก ษาอุ ป กรณ์ ฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์ แ วร์ และเครื อ ข่ า ยเชื อมโยง
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ให้สามารถทํางานได้อย่างคล่องตัวอยูเ่ สมอ
3. จัด หาอุ ป กรณ์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ที ได้รับ การรับ รองมาตรฐานระดับ สากลเป็ น
โปรแกรมทีมีลิขสิ ทธิและสามารถประยุกต์กบั โปรแกรมอืนได้สะดวก
4. สร้างกระบวนการจัดการความรู้ โดยมีกระบวนการ 7 ขันตอน ดังนี
4.1 บ่งชีความรู ้และข้อมูล
4.2 สร้างและแสวงหาความรู้
4.3 จัดเก็บองค์ความรู ้
4.4 ประมวลและกลันกรองความรู้
4.5 การเข้าถึงความรู ้
4.6 การแบ่งปันแลกเปลียนเรี ยนรู ้
4.7 การเรี ยนรู ้
สรุ ปได้ว่า เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารมี ความสําคัญกับการดําเนิ นงานของ
โรงเรี ย นมาตรฐานสากลเนื องจากเป็ นเครื องมื อ สํ าคัญ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล สารสนเทศ
วิเคราะห์ผล และการนําไปใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ รวมถึงการบริ หารงานของโรงเรี ยน
4. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากล
จากการสนับสนุนและส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารเพือการศึกษา
ทังด้านโครงสร้าง ด้านระบบบริ หารจัดการและการปฏิรูปการเรี ยนรู ้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามามีส่วนร่ วม เพือพัฒนาการศึกษาของชาติให้พร้ อมทีจะก้าวสู่ ศตวรรษที 21 ดังนันสถานศึกษา
จึงต้องมี ก ารปรั บ เปลี ยนเพื อให้ส อดคล้อ งกับ การเปลี ยนแปลง โดยสถานศึ ก ษาจําเป็ นต้อ งนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารมาใช้ในโรงเรี ยน เพือให้โรงเรี ยนพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนันสถานศึกษาจะต้องมีการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

41
ให้มีคุณภาพสู งสุ ด (สุ รศักดิ เวียนรอบ, 2557, หน้า 206 - 207) และจากการศึกษาข้างต้นซึ งพบว่า
การบริ หารคุณภาพวงจรเดมมิงเป็ นวงจรบริ หารงานคุณภาพ ทีสามารถประยุกต์ใช้เพือการปรับปรุ ง
งานอย่างต่อเนื อง ทุกครังทีวงจรหมุนครบรอบก็จะเป็ นแรงส่ งให้หมุนในรอบต่อไป วิธีการใหม่ ๆ
ทีทําให้เกิดการปรับปรุ งก็จะถูกจัดทําเป็ นมาตรฐานการทํางานซึ งจะทําให้การทํางานมี การพัฒนา
อย่างไม่สินสุ ด ประกอบด้วย 4 ขันตอน คือ การวางแผน การปฏิ บตั ิ ตามแผนหรื อการดําเนิ นงาน
การตรวจสอบ และ การปรับปรุ งและพัฒนา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน, 2554,
หน้า 4) ประกอบกับการศึกษาการดําเนิ นงานของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลทีกล่าวมาแล้ว ผูว้ ิจยั จึง
สรุ ปว่า การบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล หมายถึง การ
ดําเนิ นงานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสาร ซึ งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ การ
วางแผน การดําเนิ น งาน การตรวจสอบและการประเมิ น ผล และ การปรับ ปรุ งและพัฒ นา โดยมี
รายละเอียดดังนี
การวางแผน หมายถึ ง การดําเนิ นงานโดยโรงเรี ย นวิเคราะห์ ค วามต้องการจํา เป็ นด้าน
สารสนเทศทีสามารถนําไปใช้ในการบริ หารโรงเรี ยน และการจัดการเรี ยนรู ้ สู่ ความสําเร็ จ แต่งตัง
คณะกรรมการจัด ทําแผนปฏิ บ ตั ิ ป ระจําปี เพือการบริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสาร
จัดประชุ ม คณะกรรมการ เพื อรวบรวมข้อมูล และสารสนเทศของงานกลุ่ ม บริ ห ารวิช าการ กลุ่ ม
บริ หารงบประมาณ กลุ่มบริ หารงานบุคคล และกลุ่มบริ หารทัวไป จัดทําแผนปฏิบตั ิการทํางานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร วางแผนการจัดสรรทรัพยากรด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี
สารสนเทศที มีความจําเป็ น แต่งตังผูร้ ับผิดชอบในการจัด ทําระบบข้อมูลของแต่ละกลุ่ มงานตาม
แผนปฏิ บ ตั ิ การประจําปี และจัด ทําปฏิ ทิ น การดําเนิ นงานจัดทําระบบข้อมู ล และติ ด ตามผลการ
ดําเนินงาน
การดําเนิ นงาน หมายถึง การดําเนิ นงานโดยโรงเรี ยนจัดประชุ มชีแจง ให้ความรู ้ เกียวกับ
วิธี ก ารดําเนิ น งานการจัด เก็ บ ข้อ มู ล สารสนเทศกับ ครู แ ต่ ล ะกลุ่ ม งาน มอบหมายครู ที มี ค วามรู ้
ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารเป็ นผู ด้ ู แ ลรั ก ษาอุ ป กรณ์ ฮาร์ ด แวร์
ซอฟต์แวร์ และระบบเครื อข่าย จัดหาอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ที ทัน สมัย และได้ม าตรฐาน
กําหนดให้ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทีถูกลิขสิ ทธิ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั โปรแกรมอืน ๆ ทีมี
อยูแ่ ล้ว มอบหมายครู แต่กลุ่มงานจัดทําเครื องมือเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกลุ่มงาน
มอบหมายให้กลุ่ม งานบริ หารงานบุ คคลรั บ ผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมู ล และสารสนเทศของ
นัก เรี ยนรายบุค คล (DMC) สารสนเทศครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ กษา (EMIS) และการคัด กรอง
นักเรี ยนยากจน (CCT) มอบหมายให้ กลุ่ ม งานบริ ห ารงานวิช าการรับ ผิด ชอบรวบรวม รายงาน
ข้อมูลและสารสนเทศเกียวกับผลการเรี ยนนักเรี ยนรายบุคคล (SGS) สารสนเทศโรงเรี ยนเรี ยนรวม
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(SET) แบบสอบถามการศึกษาเพือปวงชน (EFA) ผลงานวิจยั ทีเกี ยวข้องทังภายในและภายนอก
การทําเบนช์ ม าร์ คกิ ง (Benchmarking) และการศึก ษาผลงานการปฏิ บ ัติที เป็ นเลิ ศ (Best practice)
จากโรงเรี ยน/สถาบันคู่ เทียบเคียง มอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารทัวไปรับผิดชอบรวบรวม รายงาน
ข้อมูลและสารสนเทศเกียวกับอาคารเรี ยนและสิ งก่อสร้าง (B-OBEC) ความต้องการ ความพึงพอใจ
และการร้องเรี ยนจากผูร้ ั บ บริ ก าร มอบหมายให้กลุ่ มงานบริ หารงบประมาณรับ ผิด ชอบ รายงาน
ข้อ มู ล และสารสนเทศเกี ยวกับ ครุ ภ ัณ ฑ์ ส ถานศึ ก ษา (M-OBEC) ผลการใช้ ง บประมาณ และ
มอบหมายแต่กลุ่มงานรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศผ่านระบบเครื อข่าย
ของโรงเรี ยน
การตรวจสอบและการประเมิ น ผล หมายถึ ง การดําเนิ น งานโดยผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ย น
มอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานบุคคลตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนา
บุ ค ลากรเกี ยวกับ การใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสาร มอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนในแต่ละกลุ่มงานตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เครื องมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศของแต่ละกลุ่มงาน วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ทนั ต่อระบบการวัดผล ระยะเวลาในการ
เก็บรวบรวมข้อมู ลให้เป็ นไปตามปฏิ ทิน การปฏิ บตั ิ งาน ข้อมู ลสารสนเทศของแต่ละกลุ่ มงานให้
ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั เชื อถือได้ ตรวจสอบ และประเมินผลการเผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศผ่านระบบ
เครื อข่าย มอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงบประมาณ ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้
งบประมาณในการดําเนิ น งานตามแผนปฏิ บ ตั ิ การ และผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมี การกํากับ นิ เทศ
ติดตามและตรวจสอบแผนการวัดผลการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
การปรั บ ปรุ งและพัฒนา หมายถึ ง การดําเนิ นงานโดยโรงเรี ย นแต่ ง ตังคณะกรรมการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้รับจากการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน จัดลําดับความสําคัญของ
สภาพปั ญหา อุป สรรคที จะต้องปรั บ ปรุ งและพัฒ นา จัด ทําแผนปฏิ บ ตั ิ ก ารปรับ ปรุ งและพัฒ นา
เกี ยวกับ การบริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสาร ดําเนิ น การปรับ ปรุ งและพัฒ นาตาม
แผนปฏิบตั ิการ และ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี
5. งานวิจัยทีเกียวข้อง
5.1 งานวิจัยในประเทศ
พลากร ศิ ริ พงศ์ (2552, หน้ า 99 - 113) วิ จ ัย เรื อง การศึ ก ษาแนวทางในการบริ ห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนฉวางรัชดาภิเษก พบว่า ความต้องการโดยภาพ
รวมอยู่ใ นระดับ มากเรี ย งตามลํา ดับ และแนวทางการพัฒ นา 5 ด้าน ดัง นี 1) ด้า นนโยบายและ
แผนงาน คือ ออกคําสังมอบหมายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารอย่างชัดเจนและ
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สอดคล้อง กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าหมายของโรงเรี ยนมีการประชุมฝ่ ายบริ หารและครู แผนพัฒนา
3 - 5 ปี แผนปฏิบตั ิการประจําปี จะต้องเกิดจากความร่ วมมือของคณะครู ทุกฝ่ ายและสามารถยืดหยุ่น
ได้ 2) ด้านการจัดการเรี ยนการสอน จัดให้มีเครื องคอมพิวเตอร์เพือการเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสม พัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีทกั ษะพืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร และส่งเสริ มครู ให้ผลิตสื อหรื อ
จัดหาสื อและนําใช้ส าหรับการเรี ยนการสอน 3) ด้านการบริ หารระบบเครื อข่าย ดําเนิ นการจัดหา
ปรับปรุ งพัฒนา ดูแลบํารุ งรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารและระบบเครื อข่าย
ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งปกติ อ ยู่เสมอ จัด ทํา ข้อ มู ล สารสนเทศให้ เป็ นปั จ จุ บ ัน พัฒ นาการ
ติดต่อสื อสารผ่านทางเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ต เว็บไซต์สถานศึกษา 4) ด้านการบริ หารบุคลากร โดย
มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ความสามารถของครู มีการเสริ มแรงและกําลังใจให้กบั ผูท้ ีทํางาน
ส่งเสริ มพัฒนาครู ให้ได้รับการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารอย่าง
สมําเสมอ และ 5) ด้านการบริ หารงบประมาณ โดยระดมความช่ วยเหลือจากภาคี เครื อข่ายจัดหา
งบประมาณและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสําหรับการดําเนิ นงาน อํานวยความสะดวกและลด
ขันตอนการใช้งบประมาณ
วรรณชัย กุสลาศรัย (2552, หน้า 75) วิจยั เรื อง แนวทางปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือการศึกษาของสถานศึกษาขันพืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครนายก พบว่า 1) ครู
และผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาต้องการแนวทางปฏิ บ ตั ิงานเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื อการศึก ษาของ
สถานศึกษาขันพืนฐาน 4 ขันตอน คือ ขันตอนการวางแผน 7 รายการ ขันการปฏิบตั ิงาน 7 รายการ
ขันตรวจสอบและปรับปรุ ง 5 รายการ และขันประเมินผล 4 รายการ 2) ผูเ้ ชียวชาญมีความคิดเห็ นว่า
แนวทางปฏิบตั ิ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการศึกษาของสถานศึกษาขันพืนฐานทัง 4 ขันตอน
รวมทังสิ น 23 รายการ มีความเหมาะสมทุกรายการ และ 3) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความคิดเห็ นว่า
แนวทางปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการศึกษาของสถานศึกษาขันพืนฐานทัง 4 ขันตอน มี
ระดับ ความเป็ นไปได้ม าก โดยมี ระดับ ความเป็ นไปได้ม ากที สุ ด 2 รายการ และมี ระดับ เป็ นไป
ได้มาก 21 รายการ
ฐิติม า ธะนะศรี (2553, หน้า 116 - 117) วิจยั เรื อง การศึกษาสภาพและปั ญหาการปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารเพื อการศึ ก ษาของผูบ้ ริ ห ารและครู สั งกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ผลการวิจยั พบว่า ปั ญหาการปฏิ บตั ิตามมาตรฐาน
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารเพือการศึกษาของผูบ้ ริ หารและครู ในภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง เรี ยงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี 1) ด้านการเรี ยนการสอน พิจารณารายข้อทีมีค่าเฉลียน้อย
ที สุ ด คื อ แผนการเรี ยนการสอนที ใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสาร 2) ด้านโครงสร้ า ง
พื นฐาน ข้อ ที มี ค่ า เฉลี ยน้ อ ยที สุ ด คื อ วัส ดุ ค รุ ภ ัณ ฑ์ แ ละซอฟต์ แ วร์ ที จาเป็ นต้อ งใช้ใ นระบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร 3) ด้านการบริ หารจัดการภายในสถานศึกษา ข้อทีมีค่าเฉลีย
น้อยทีสุ ด คือ บุคลากรทีรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารนเทศและการสื อสารเพือการศึกษา 4) ด้าน
ความร่ วมมือภาครัฐ เอกชนและชุมชน ข้อทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุ ด คือ การประชาสัมพันธ์เพือขอความ
ร่ วมมื อ จากภาครั ฐ เอกชนและชุ ม ชน 5) ด้านทรัพ ยากรการเรี ย นรู ้ ข้อที มี ค่ าเฉลี ยน้อยที สุ ด คื อ
สื อคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนและสื อเรี ย นรู้ อิเล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ 6) ด้านกระบวนการเรี ยนรู้ ข้อที มี
ค่าเฉลียน้อยทีสุ ด คือ ความกระตือรื อร้นในการสื บค้นข้อมูลและสื อสารบนเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต
ชะเริ งพจน์ พัดจันทร์ หอม (2554, หน้า 85 - 87) วิจยั เรื อง การศึกษาการบริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารเพื อการศึ ก ษาของโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาในจังหวัด อุ ต รดิ ต ถ์ สั ง กัด
สํา นัก งานเขตพื นที การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 39 ผลการวิจ ัย พบว่า 1) การบริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารเพื อการศึ ก ษาของโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาในจังหวัด อุ ต รดิ ต ถ์ สั ง กัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยภาพรวม และรายยุทธศาสตร์อยู่ในระดับมาก
โดยเรี ยงจากยุ ท ธศาสตร์ ที 2 การเป็ นผู้น ํา ในการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื อสาร
ยุทธศาสตร์ ที 1 การสร้างโอกาส เพิมขีด ความ สามารถและยกระดับ มาตรฐานการเรี ยนรู ้ด้วยสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ และยุทธศาสตร์ ที 3 การผลิตและเสริ มสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร ตามลาดับ และ 2) ผลการเปรี ยบเทียบการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศและการสื อสารเพื อการศึ ก ษา ของโรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษาในจังหวัด อุ ตรดิ ต ถ์ สั งกัด
สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 39 จํา แนกตามขนาดโรงเรี ย นโดยรวม และ
รายยุทธศาสตร์ แตกต่ างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที ระดับ .05 โดยทัง 3 ยุท ธศาสตร์ โรงเรี ยน
ขนาดใหญ่มีค่าเฉลียการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศและการสื อสารเพือการศึกษาสู ง
กว่าโรงเรี ยนขนาดเล็กและขนาดกลาง
สมมาตร์ ก้อนกัน (2555, หน้า 101 - 104) วิจ ัยเรื อง การศึ ก ษายุท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารเพือการศึกษาในโรงเรี ยน อําเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
ผลการศึกษาพบว่า 1) ระดับการปฏิ บตั ิการยุทธ์ศาสตร์ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสารเพือการศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือพิจารณาแต่ละยุทธศาสตร์ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก 2
ด้าน คือ ด้านการสร้ างกําลังคนให้มีศกั ยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร และ
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน และอยูใ่ นระดับปานกลาง 2 ด้าน คือ ด้านการสนับสนุ นการเรี ยน
การสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสาร และด้านการสร้ างธรรมาภิบาลในการ
สนับสนุนการบริ หารจัดการและการให้บริ การด้านการศึกษา 2) การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารเพือการศึกษาของโรงเรี ยนมัธยมศึกษา อําเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม ในความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผูส้ อน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
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ปานกลาง ซึ งสามารถสรุ ป ปั ญ หาในการพัฒนายุท ธศาสตร์ ดังนี 1) ด้านการสร้ างกําลังคนให้ มี
ศัก ยภาพในการใช้ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสาร ปั ญ หาที พบคื อ ครู ผู ้ส อนไม่ เห็ น
ความสําคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร ครู ผสู ้ อนขาดประสบการณ์และทักษะ
พืนฐาน บุคลากรไม่มีความรู ้ ขาดผูน้ าํ ในการพัฒนา ครู ผสู ้ อนไม่ได้รับการสนับสนุ นให้ทาํ วิจยั เพือ
พัฒนา 2) ด้านการสนับสนุนการเรี ยนการสอน ปั ญหาทีพบคือ อุปกรณ์ไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณ
จํานวนคอมพิวเตอร์ในการจัดการเรี ยนการสอนไม่เพียงพอต่อผูเ้ รี ยน 3) ด้านการพัฒนาโครงสร้ าง
พืนฐาน ปั ญหาทีพบคือ ขาดการเชื อมต่อของข้อมูลและระบบต่าง ๆ ไม่สมบูรณ์ และ 4) ด้านการ
บริ ห ารจัด การและให้ บ ริ ก ารด้า นการศึ ก ษา ปั ญ หาที พบคื อ ระบบอิ น เทอร์ เน็ ต ช้า ไม่ มี ร ะบบ
อินเทอร์ เน็ตเชื อมต่อกับหน่ วยงานอืน ไม่ได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานภายนอก นโยบายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารไม่ครอบคลุม ผูบ้ ริ หารยังไม่เห็นความสําคัญของระบบ
วิไลพร ใหม่ อิน ต๊ะ (2556, หน้า 109 - 118) วิจยั เรื อง การศึ กษาการบริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศและ การสื อสารเพื อการศึก ษา สําหรับ โรงเรี ยนสังกัดสานัก งานเขตพืนที การศึก ษา
ประถมศึกษาเชี ยงราย เขต 3 ผลการวิจยั พบว่า สภาพการบริ หารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื อสารเพื อการศึก ษา 5 ด้าน มี รายละเอียดดังนี 1) ด้านนโยบายและแผนงาน ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้นคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนมีส่วนร่ วมในการบริ หารงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร อยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลียตําทีสุ ด 2) ด้านการบริ หารบุคลากร ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ยกเว้นสถานศึกษามี ผูร้ ับผิดชอบระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื อสาร อยูใ่ นระดับปานกลางมีค่าเฉลียตําทีสุ ด 3) ด้านบริ หารงานงบประมาณ ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ยกเว้นคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่ วมในการจัดหางบประมาณเพือนามาพัฒนา
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสาร อยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี ยตําทีสุ ด 4) ด้านการบริ หาร
ระบบเครื อข่าย ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นสถานศึกษามีโปรแกรมจัดการงานห้องสมุด อยู่
ในระดับปานกลางมีค่าเฉลียตําสุ ด และ 5) ด้านการจัดการเรี ยนการสอน ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ยกเว้นสถานศึกษามีสือเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสาร อยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี ยตํา
ทีสุ ด
ธนัช พัธ นภาคิ น ทร์ (2557, หน้ า 157 - 163) วิจ ัย เรื อง การศึ ก ษาแนวทางการพัฒ นา
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารเพื อการศึ ก ษา สํ า หรั บ สถานศึ ก ษาขันพื นฐาน สั ง กัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสี มา เขต 2 ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารเพือการศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลียสู งสุ ดคือ
ด้ า นกระบวนการเรี ย นรู ้ ส่ ว นค่ า เฉลี ยตําสุ ดคื อ ด้ า นการจัด การทรั พ ยากรการเรี ย นรู ้ และ
ข้อเสนอแนะปลายเปิ ดพบว่า สถานศึ ก ษามี ปั ญ หาในเรื องการขาดงบประมาณสนับ สนุ น และ
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2) แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารเพือการศึก ษา ที ประกอบด้วย การ
จัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสาร การกํากับ ติดตาม การใช้สื อเทคโนโลยี
อย่างต่อเนื องของหน่ วยงานต้นสังกัด และมีม าตรการตรวจสอบที ชัดเจน จัดทําโครงการพัฒ นา
บุคลากรในโปรแกรมฟรี แวร์ (Freeware) หรื อโปรแกรมประเภทเปิ ดเผยรหัส (Open source) จัดให้
มีการเรี ยนการสอนนอกเวลาเรี ยนปกติ โดยส่งเสริ มการสื บค้นผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต ขอรับการ
สนับสนุนด้านเครื อข่ายและโครงสร้างพืนฐาน จากภาครัฐ เอกชน และชุ มชน ส่ งเสริ มให้ครู ได้ลง
มื อ ปฏิ บ ัติ จ ริ ง เกี ยวกับ การซ่ อมบํารุ งอุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ และ โรงเรี ย นให้ ค วามร่ ว มมื อกับ
หน่ ว ยงานอื น ๆ รวมถึ ง มี ก ารจัด ทํา ข้อ ตกลงร่ ว มกัน (MOU) ระหว่า งโรงเรี ย นกับ ผู น้ ํา ชุ ม ชน
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาใกล้เคียง
สุ รศัก ดิ เวีย นรอบ (2557, หน้า 204 - 205) วิจ ัยเรื อง การศึ ก ษาสมรรถนะการบริ ห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลสังกัด
สํานักงานเขตพืนที การศึ กษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 1 พบว่า ระดับ การปฏิ บ ัติเกี ยวกับ สมรรถนะการ
บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
เขตพื นที การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 1 ในภาพรวมมี ก ารปฏิ บ ัติ โดยเฉลี ยอยู่ใ นระดับ มาก โดย
ความสามารถส่ งเสริ ม สนับ สนุ นการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื อการศึ ก ษา มี ค่าเฉลี ยสู งที สุ ด
รองลงมาคื อ ความสามารถในการใช้และบริ หารเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื อการศึ ก ษาและการ
ปฏิบ ตั ิ งานได้อย่างเหมาะสม ทังนี ความสามารถประเมินการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพือนํามา
ปรับปรุ งการบริ หารจัดการมีค่าเฉลียน้อยทีสุ ด
พงษ์อ นัน ต์ คําน่ าน (2557, หน้ า 58) วิจยั เรื อง การบริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและ
การสื อสารเพือการศึกษาตามยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิ การของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในเขต
พืนทีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พบว่า 1) การบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
เพือการศึกษาตามยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึ กษาธิ การ มีสภาพการดําเนิ นงานทังในภาพรวมและ
จําแนกตามยุทธศาสตร์ อยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลําดับจากมากไปหาน้อยคือ สถานศึกษาขนาดใหญ่
สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดเล็ก ตามลําดับ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสารเพือสนับสนุนการบริ หารจัดการและการบริ การด้านการศึกษาทีเอือต่อการสร้างธรรมาภิบาล
มี ร ะดับ การปฏิ บ ัติ อ ยู่ ใ นลํา ดับ สู ง สุ ด และสร้ า งกํา ลัง คนให้ มี ศ ัก ยภาพในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารอย่างสร้างสรรค์ มีธรรมาภิบาลจริ ยธรรม วิจารณญาณ มีระดับการปฏิบตั ิ
อยูใ่ นลําดับตําสุ ด และ 2) สถานศึกษาทีมีขนาดต่างกันมีการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสารเพือการศึกษาตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิ การแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที ระดับ .05 โดยสถานศึกษาขนาดเล็ กกับ สถานศึ ก ษาขนาดกลาง และสถานศึ กษาขนาดเล็ กกับ
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สถานศึกษาขนาดใหญ่ แตกต่างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิติ ทีระดับ .05 ส่ วนสถานศึกษาขนาด
กลางกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ไม่แตกต่างกัน
ฉัตร์มงคล สนพลาย (2558, หน้า 81) วิจยั เรื อง การบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสารเพือการศึกษาทีส่ งผลต่อการบริ หารงานวิชาการของสถานศึ กษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 จังหวัดเพชรบุรี พบว่า 1) การบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสารเพื อการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา สั ง กัด สํา นัก งานเขตพื นที การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 10
จังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน
โดยเรี ย งลํา ดับ ค่ า เฉลี ยจากมากไปหาน้ อ ยได้ด ัง นี การพัฒ นาโครงสร้ า งพื นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศการยกระดับ ความสามารถของผูส้ อนและบุ คลากรทางการศึ กษาการวิจยั พัฒ นาองค์
ความรู ้ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการศึกษาการพัฒนาการบริ หารจัดการและการบริ การและการ
พัฒ นาระบบการเรี ย นรู ้ แ บบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ 2) การบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษา สั งกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 จังหวัดเพชรบุรีโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเมือ
พิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลําดับค่าเฉลี ยจากมากไปหาน้อยได้ดงั นี
ด้านการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู ้ ดา้ นการวัดผล ประเมินผลและเที ยบโอนผลการศึกษาด้านการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา ด้านการพัฒนาหลักสู ตรสถานศึกษาด้านการวิจยั
เพือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และด้านการพัฒนาสื อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และ
3) อิทธิ พลของการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารเพือการศึกษา ด้านการพัฒนาการ
บริ ห ารจัดการและการบริ การ ด้านการพัฒ นาระบบการเรี ยนรู ้ แบบอิเล็ก ทรอนิ กส์ ด้านการวิจ ัย
พัฒนาองค์ความรู ้ ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื อการศึ กษา ด้านการยกระดับ ความสามารถของ
ผูส้ อนและบุ คลากรทางการศึ กษา และด้านการพัฒนาโครงสร้ างพืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่ งผลต่ อภาพรวมการบริ หารงานวิชาการของสถานศึ กษา อย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิ ติที ระดับ .01
สามารถทํานายการบริ หารงานวิชาการของสถานศึกษา ได้ร้อยละ 57.40
เมธี ทองคํา (2558, หน้า 68) วิจ ัย เรื อง การบริ ห ารจัด การระบบคุ ณ ภาพในโรงเรี ย น
มาตรฐานสากลของโรงเรี ยนระดับ มัธยมศึ กษา สังกัด สํานัก งานเขตพืนที การศึกษามัธ ยมศึก ษา
เขต 9 พบว่า 1) การบริ หารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล พบว่า โดยภาพรวม
และรายด้ า น มี ค่ า เฉลี ยอยู่ ใ นระดั บ มาก 2) การบริ หารจัด การระบบคุ ณ ภาพในโรงเรี ยน
มาตรฐานสากล จําแนกตามเพศ ตําแหน่ ง การผ่านการอบรมวิชาทีสอน และขนาดของโรงเรี ยน มี
ระดับการบริ หารจัดการระบบคุณภาพ แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 ส่วนจําแนก
ตามอายุ ประสบการณ์การทํางาน วิทยฐานะ ระดับการศึกษาสู งสุ ด และระยะเวลาการก่อตังของ
โรงเรี ยน มีระดับการบริ หารจัดการระบบ คุณภาพไม่แตกต่างกัน 3) แนวทางการพัฒนาการบริ หาร
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จัดการระบบคุ ณภาพในโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ประกอบด้วย 1) ด้านการวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู ้ ค วรมี ก ารจัด ทําระบบการวัด ผลที เหมาะสมและทัน สมัย นําผลการวิเคราะห์
ปรับปรุ งการดําเนินงาน สร้างนวัตกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางจัดการศึกษาของโลกและการ
เปลียนแปลงของปั จจัยทีไม่สามารถคาดการณ์ได้รวมทังจัดทําระบบการสื อสารในด้านเอกสารและ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทวถึ
ั ง 2) ด้านการจัดการ กระบวนการ ควรมีกระบวนการวิเคราะห์
ให้เหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษาทีเป็ นปั จจุบนั 3) ด้านการมุ่งเน้นผูเ้ รี ยนและผูม้ ีส่วนได้ส่วน
เสี ย ควรมี ก ารประเมิ น ความพึ งพอใจเพื อนํามาใช้ ในการกําหนดแนวทางแก้ไขและปรั บ ปรุ ง
คุณภาพการจัดการเรี ยนการสอน และต้องสอดคล้องกับ ความต้องการและทิศทางการจัดการศึกษา
ทิ ศ านาถ ขุ น นาถ (2558, หน้า 15 - 23) วิจยั เรื อง รู ป แบบการบริ ห ารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารในโรงเรี ยนประถมศึกษา พบว่า รู ป แบบการบริ ห ารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารในโรงเรี ยนประถมศึกษาทีสร้างขึนประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1) คณะกรรมการบริ ห ารงานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารในโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา
2) ขอบข่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารในโรงเรี ยนประถมศึกษา และ 3) กระบวนการ
บริ ห ารงานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารในโรงเรี ยนประถมศึ ก ษา โดยผูท้ รงคุ ณ วุฒิ มี
ความเห็นว่ารู ปแบบการบริ หารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารในโรงเรี ยนประถมศึกษา
มี ความเหมาะสม ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษามี ค วามเห็ น ว่าการนํารู ป แบบการบริ ห ารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารในโรงเรี ยนประถมศึกษาไปใช้มีความเป็ นไปได้อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
ณพิชญา กิ จจสัจจา (2559, หน้า 134) วิจยั เรื อง การพัฒนากลยุทธ์การบริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารเพือการศึกษา สําหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 4 จังหวัด ปทุ ม ธานี พบว่า 1) สภาพปั จ จุ บ ัน การบริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารเพื อการศึ ก ษา ประกอบด้ว ย ด้ า นการบริ ห ารจัด การภายใน ด้า น
โครงสร้างพืนฐาน ด้านการเรี ยนการสอน ด้านกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้านทรัพยากรการเรี ยนรู ้ และ
ด้านความร่ วมมือภาครัฐ เอกชน และชุ มชน พบว่า สถานศึกษาไม่ได้รับการสนับสนุนการพัฒนา
ไอซี ทีเพือการศึกษาอย่างเต็มที 2) การพัฒนา กลยุทธ์ ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์หลัก 21 กลยุทธ์รอง
และ 84 กิ จกรรม และ 3) การประเมินกลยุทธ์ฯ พบว่า มีความเป็ นไปได้ เป็ นประโยชน์ ถูกต้องและ
เหมาะสม
5.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
โรเบิร์ทสัน, เกรดี , ฟลุค, และ เวปป์ (Robertson, Grady, Fluck, & Webb, 2006, pp. 71 85) วิจยั เรื องการใช้เทคโนโลยีและการสื อสารในโรงเรี ยนประเทศออสเตรเลี ย ผลการวิจยั ทีได้มี
ความแตกต่างกันโดยขึนอยูก่ บั ปั จจัย 4 ด้าน คือ โรงเรี ยนทีศึกษาเป็ นโรงเรี ยนคาทอลิคกับโรงเรี ยน
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รัฐบาล เป็ นโรงเรี ยนในเมืองหรื อโรงเรี ยนชนบท ขนาดของโรงเรี ยน ดูจากจานวนนักเรี ยน และ
บุคลากรในโรงเรี ยน เช่น ผูบ้ ริ หาร ครู ผเู ้ ชียวชาญด้านเทคโนโลยีในโรงเรี ยน ข้อค้นพบคือ ปัญหาที
เกิ ด ขึ นต่ าง ๆ มัก เกิ ด จากตัว ผู ใ้ ช้ห รื อ ระบบมากกว่าปั ญ หาที เกิ ด จากอุ ป กรณ์ ท ังฮาร์ ด แวร์ แ ละ
ซอฟต์แวร์
กรู ร์ (Gurr, 2006, Website) ได้ศึกษาวิจยั เรื อง ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสารต่อการทํางานและการใช้ชีวิตทีเป็ นทังผูบ้ ริ โภคและผูส้ ร้างความรู ้ในศตวรรษที 21 โดย
ใช้ศกั ยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารอย่างเต็มทีในการพัฒนาการเรี ยนการสอน 3
ด้าน คือ การบริ การสารสนเทศ การสื อสารระหว่างครู และนักเรี ยนทังในและนอกโรงเรี ยน และการ
สร้างและการใช้ความรู้ ปรับทักษะ สื อการเรี ยนรู ้และแหล่งสารสนเทศ ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยที
กําหนดความสําเร็ จคือ 1) ด้านนักเรี ยน คือ การมี ความรู ้เรื องเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือใช้ในการ
ทํางานและการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต 2) ด้านผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู คือ การพัฒนากลยุทธ์ซึงให้
ความสําคัญต่ อระยะเวลาในการยอมรั บ เทคโนโลยีส ารสนเทศของครู และผูท้ ี เกี ยวข้อง คุ ณภาพ
ภาวะผูน้ าํ และวิสัยทัศ น์ของผูจ้ ดั การศึ กษาและผูน้ ําโรงเรี ยน ซึ งเป็ นทังผูใ้ ช้เทคโนโลยี ผูจ้ ดั สรร
ทรัพยากรต่าง ๆ ผูน้ าํ ประชาชนและผูน้ าํ การเปลียนแปลง การมีโอกาสได้รับการพัฒนาวิชาชีพของ
ตนในเวลาอันเหมาะสม โดยโครงการพัฒนาวิชาชีพเหล่านี จะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้อง
ในการพัฒ นาวิช าชี พ โดยกระบวนการพัฒ นาวิชาชี พ ควรเป็ นส่ วนหนึ งของงาน กลยุท ธ์ใ นการ
บริ หารด้านเทคนิ คและการสนับสนุ นแก่ครู การตระหนักถึงบทบาทใหม่ทีเพิมขึนของผูเ้ ชี ยวชาญ
และผูท้ ีเกียวข้องอืน ในการทํางานเป็ นทีมร่ วมกับครู และได้นาํ เสนออุปสรรคสําคัญของครู ในการ
ยอมรับเทคโนโลยี คือ อายุ ภาระงาน ขีดจํากัดเรื องเวลา และการขาดโอกาสในการใช้เทคโนโลยี
3) ด้า นโครงสร้ า งพื นฐาน ความสามารถของโรงเรี ย นและนั ก เรี ย นในการเข้า ถึ ง โครงข่ า ย
โทรคมนาคมทีมีความเร็ วสู งขึนเรื อย ๆ การมีโครงสร้างพืนฐานทีเชื อถื อได้ มีราคาเหมาะสมและ
สามารถในงานได้อย่างต่อเนือง
เซี ย น, และไอดรั ส (Zain, & Idrus, 2006, Website) ได้ศึ ก ษาวิจ ัย เรื อง ผลกระทบการ
บริ ห ารจัด การด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารของโครงการมาเลเซี ยนสมาร์ ท สคู ล
ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซี ย ด้วยวิสัยทัศน์ทางการศึกษาว่า การพัฒนาระบบการศึกษาทีมีคุณภาพ
ระดับสากลโดยให้ความสําคัญกับศักยภาพสู งสุ ดของปัจเจกบุคคลและการตอบสนองต่ออุดมการณ์
แห่ งชาติและปรัชญาการศึกษา เพือศึ กษาตามศักยภาพของบุ คคล ผลิ ตคนที มีความรู ้ มีสติปัญญา
ไตร่ ตรอง รู ้จกั วิเคราะห์ดว้ ยเหตุและผล สมบูรณ์เพียบพร้อมในทุกด้าน มีมาตรฐานสู งทางศีลธรรม
เชื อมันและศรั ท ธาต่อพระเจ้า มี ค วามรับ ผิด ชอบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการทํางานให้ป ระสบ
ความสําเร็ จ เพื อตนเอง ครอบครัว สั งคมและประเทศชาติ การบริ ห ารการศึก ษาของมาเลเซี ยมี
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ลักษณะรวมอํานาจไว้ทีส่ วนกลาง โดยวางแผนปฏิรูปเรื องการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื อสารในการเรี ยนการสอนให้ประสบผลสําเร็จภายใน 10 ปี กําหนดให้มีสร้ างสถานศึกษามากขึน
ในทุ กระดับ ใช้ห ลัก สู ตรกลางและแนวคิ ดในการบู รณาการโรงเรี ยนต่ าง ๆ เข้าด้วยกัน เพื อให้
เยาวชนเข้า ถึ งการศึ ก ษาเพิ มมากขึ น อี ก ทังส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคเอกชนให้ ม ากขึ น
โดยเฉพาะอย่างยิงในระดับ อุ ด มศึ ก ษา เพื อให้ส อดคล้องกับ โครงสร้ างพืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารในอนาคต ให้ทุ ก คนมี โอกาสเท่ าเที ย มกัน ในการเข้าถึ งเทคโนโลยี
สารสนเทศและเพือสนับสนุ นการขยายหลักสู ตรการเรี ยนโดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นฐาน ด้วย
โครงการสมาร์ ท สคู ลกรอบของโครงการจะครอบคลุ ม ถึ งการวิจยั และทฤษฎี เกี ยวกับ ความรู ้ ที
หลากหลาย การสอนไม่ได้รวมศูนย์ทีนักเรี ยนเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้ งเป็ นการผสมผสานทีพอเหมาะ
ระหว่างยุทธศาสตร์ การเรี ยนรู้ เพือสร้างความสามารถพืนฐานกับการส่ งเสริ มการพัฒนาโดยรวม
ของประเทศ โดยเนื อหาในการเรี ยนการสอนออกแบบให้รองรับความต้องการและความสามารถที
แตกต่างกันของผูเ้ รี ยนยังกระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาวัสดุและสื อการเรี ยนการสอนภายในชันเรี ยน ที
ออกแบบให้สามารถรวมเข้าในสมาร์ ทสคูล ภายใต้ระบบบูรณาการ โดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื อสารมาทําให้การศึ กษามี ความหมายกว่าการเรี ยนแบบเดิ ม ดังนันในปั จจุบ นั โรงเรี ยน
ประถมศึกษาและมัธ ยมศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ จึงพร้อ มด้วยห้ องคอมพิ วเตอร์ แ ละการบริ ก ารเชื อมต่อ
อินเทอร์เน็ต
แรมเซย์ (Ramsay, 2006, Website) ได้ศึกษาเรื องการจัดสอนและการเรี ยนรู้ดว้ ยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารทีประสบความสําเร็ จด้วยการพัฒนาโรงเรี ยนทังระบบ ประชากร คื อ
โรงเรี ยนระดับประถมศึ กษาทีประเทศนิวซี แลนด์ โดยตังประเด็นในการศึกษาว่าทําไม อะไร และ
อย่างไร ในด้านการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยน โครงสร้างพืนฐาน การสอน การตรวจสอบ วิธีการจัดการ
ความรู ้ ของครู ของการบริ หารจัดการ พบว่า ในการบริ ห ารจัดการด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศที
ประสบความสําเร็ จ ประกอบด้วย การกําหนดประเด็น การกําหนดบทบาทหน้าที ด้านงบประมาณ
การสนับสนุนการเรี ยนการสอน การออกคําสังทีเจาะจงและการนํา
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ทีเกี ยวข้องดังกล่าวมาแล้วข้างต้น พบว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารมีความสําคัญและเป็ นความจําเป็ นต่อการจัดการศึกษา เพราะเทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถอํานวยประโยชน์มากมายทังการจัดระบบข่าวสาร เพิมประสิ ทธิ ภาพการผลิต
สารสนเทศ เก็บสารสนเทศในรู ปทีสามารถเรี ยกใช้ได้ทุกครังอย่างสะดวก จัดระบบอัตโนมัติเพือ
การจัดเก็บประมวลผลและเรี ยกใช้ได้อย่างรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพมาก ช่ วยในการสื อสารระหว่าง
กันได้อย่างรวดเร็ ว ลดอุป สรรคเกี ยวกับ เวลา และระยะทาง โดยการใช้ระบบโทรศัพท์และอื น ๆ
เพือให้โรงเรี ยนเพิมศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารจะต้องมีการบริ หาร
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จัด การให้มี คุ ณ ภาพสู ง สุ ด ในการนําเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ก ารดําเนิ น งานของโรงเรี ย น
มาตรฐานสากล ซึ งการนําการบริ หารคุ ณภาพวงจรเดมมิงมาประยุกต์ใช้เพือการปรับปรุ งงานอย่าง
ต่อเนื องจะทําให้เกิดการปรับปรุ งและพัฒนาอย่างไม่สินสุ ด ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ การ
วางแผน การดําเนิ นงาน การตรวจสอบและการประเมินผล และ การปรับปรุ งและพัฒนา ผูว้ ิจยั จึง
นําการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ครังนี

บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั เรื อง การนําเสนอแนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของ
โรงเรี ย นมาตรฐานสากลในสั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 3 จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา (Descriptive research) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือนําเสนอ
แนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัด
สํ า นัก งานเขตพื นที การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 3 จัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ซึ งผู ้วิจ ัย กําหนด
วิธีดาํ เนินการวิจยั แบ่งเป็ น 2 ขันตอน ดังนี
ขันตอนที 1 สร้ า งแนวทางการบริ หารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื อสารของ
โรงเรี ย นมาตรฐานสากลในสั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 3 จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา
ขันตอนที 2 ศึ ก ษาความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ ข องแนวทางการบริ หาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ขันตอนที 1 สร้ างแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรียนมาตรฐาน
สากลในสั งกัดสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากรทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูเ้ ชี ยวชาญทีมีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
สาขาวิช าการบริ ห ารการศึกษา หรื อสาขาวิชาที เกี ยวข้องกับ การศึ กษา และเป็ นผูท้ ีมี ความรู้ และ
ประสบการณ์ หรื อบริ หารงานทีเกียวข้องกับงานการจัดการเรี ยนการสอนภายในสถานศึกษาไม่นอ้ ย
กว่า 5 ปี
1.2 กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน 5 คน ซึ งได้มาจากวิธีการ
สุ่ ม ตัวอย่างโดยไม่อ าศัย ทฤษฎี ค วามน่ าจะเป็ น ด้วยการเลื อ กแบบเจาะจงจากประชากรที มี วุฒิ
การศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา หรื อสาขาวิชาทีเกียวข้องกับการศึกษา
และเป็ นผูท้ ีมีความรู ้และประสบการณ์ หรื อบริ หารงานทีเกียวข้องกับงานการจัดการเรี ยนการสอน
ภายในสถานศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี (แสดงในภาคผนวก ก)
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2. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม ทีผูว้ ิจยั สร้างขึนเพือสอบถาม
ความคิ ด เห็ นของผูเ้ ชี ยวชาญเกี ยวกับ ความตรงเชิ งเนื อหาของร่ างแนวทางการบริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษา
มัธ ยมศึ ก ษา เขต 3 จังหวัด พระนครศรี อ ยุธ ยา ซึ งเป็ นแบบสอบถามประมาณค่ า 3 ระดับ โดย
พิ จ ารณาและแสดงความคิ ด เห็ น ว่า “ตรง” “ไม่ แ น่ ใ จ” หรื อ “ไม่ ต รง” และ ข้อ เสนอแนะหรื อ
ข้อสังเกตเพิมเติม (แสดงในภาคผนวก ค)
3. การสร้างและพัฒนาเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้สร้างและพัฒนาเครื องมือโดยดําเนินการสร้างตามลําดับขันตอนต่อไปนี
3.1 ผู้วิจ ัย ได้ด ํา เนิ น การสร้ างแบบสอบถามโดยศึ ก ษาข้อ มู ล จากเอกสาร ตํารา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกียวข้องกับทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของ
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
3.2 นํา แบบสอบถามให้ อ าจารย์ที ปรึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ และอาจารย์ที ปรึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ร่วมตรวจสอบความตรงเชิงเนื อหา และภาษาทีใช้
3.3 นํ า แบบสอบถามมาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขตามคํา แนะนํา ของอาจารย์ที ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์ และอาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม และนําไปให้ผูเ้ ชี ยวชาญตรวจสอบความตรง
เชิ งเนื อหาของแนวทางการบริ หารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 ผูว้ ิจยั นําหนังสื อแจ้งความประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยขอความร่ วมมื อ
ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากสํ านั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ตศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
พระนครศรี อยุธยา ออกหนังสื อขอความอนุเคราะห์ให้ผูเ้ ชียวชาญ
4.2 ผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนําแบบสอบถาม และหนังสื อแจ้งความ
ประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กบั ผูเ้ ชี ยวชาญพิจารณาแสดงความคิดเห็นความตรงเชิงเนื อหา
ด้วยตนเองและรอรับกลับ 5 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละร้อย
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
นําแบบสอบถามที ได้รับ คื น มาจํา นวน 5 ฉบับ ตรวจสอบความสมบู รณ์ ค รบถ้วนตาม
เนือหา และนําผลการพิจารณาของผูท้ รงคุณวุฒิมาวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการหาค่าความตรง ปรากฏว่า
ค่าความตรงเท่ากับ 1 ทุกรายการปฏิบตั ิ โดยมีการปรับปรุ งแนวทางตามคําแนะนําของผูเ้ ชียวชาญซึ ง
ได้แนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัด
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สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จํานวน 4 องค์ประกอบ
40 รายการปฏิบตั ิ
ขันตอนที 2 ศึกษาความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ ของแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสั งกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
1. ประชากร
ประชากรที ใช้ใ นการวิ จ ัย คื อ สถานศึ ก ษาในสั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ทีเข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล จํานวน 5
โรง โดยผูใ้ ห้ข้อมูล คือ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 5 คน จํานวน 25 คน และผูร้ ับผิดชอบด้าน
เทคโนโลยีและการสื อสาร โรงเรี ยนละ 15 คน จํานวน 75 คน รวม 100 คน
2. เครื องมือทีใช้ในการวิจยั
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ แบบสอบถามที ผูว้ ิจยั สร้างและพัฒนาขึนเพือศึกษา
ความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ของแนวทางแนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึกษามัธยมศึ กษาเขต 3
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังนี
ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check list) จํานวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง และประสบการณ์
ทํางาน
ตอนที 2 แบบสอบถามเกี ยวกับระดับ ความเหมาะสม และระดับ ความเป็ นไปได้ข อง
แนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัด
สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษาเขต 3 จัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ประกอบด้ ว ย 4
องค์ประกอบ 40 รายการปฏิ บตั ิ ซึ งมี ลกั ษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรี สะอาด, 2554, หน้า 102 - 103) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีระดับความเหมาะสม และระดับความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
มีระดับความเหมาะสม และระดับความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมาก
มีระดับความเหมาะสม และระดับความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับปานกลาง
มีระดับความเหมาะสม และระดับความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับน้อย
มีระดับความเหมาะสม และระดับความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
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3. การสร้างและพัฒนาเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
ผูว้ จิ ยั สร้างเครื องมือโดยดําเนินการสร้างตามลําดับขันตอนต่อไปนี
3.1 ผูว้ ิจยั นําแนวทางทีผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื อหาจากผูเ้ ชี ยวชาญ มาสร้าง
เป็ นแบบสอบถามความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ข องแนวทางการบริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษา
มัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3.2 นําแบบสอบถามความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ของแนวทางการบริ หาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ให้อาจารย์ทีปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และอาจารย์ที
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม ตรวจสอบความถูกต้อง
3.3 นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและผูร้ ับผิดชอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดปทุมธานี จํานวน 30 คน เมือวันที 26 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และ
นําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชือมัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิ ทธิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's coefficient alpha) (Cronbach, 1974, p.161) โดยกําหนดเกณฑ์ไว้
ว่าค่ าเชื อมันมากกว่ า .70 จึ งจะนําไปใช้ไ ด้ ปรากฏว่า ค่ าความเชื อมันของแบบสอบถามความ
เหมาะสม มีค่าความเชื อมัน เท่ากับ .94 และแบบสอบถามความเป็ นไปได้ มีค่าความเชือมัน เท่ากับ
.92 อยูใ่ นเกณฑ์ทีสามารถนําไปใช้ได้ทุกข้อคําถาม
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขันตอน ดังนี
4.1 ผู้วิ จ ัย ทํ า หนั ง สื อจากคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ
พระนครศรี อยุธยา ถึงหน่วยงานต้นสังกัด เมือวันที 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เพือขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บข้อมูลจากสถานศึกษาทีเข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล จํานวน 5 โรง
4.2 ผูว้ ิจยั นําแบบสอบถามไปยังหน่ วยงานต้น สั งกัด เพื อขอความอนุ เคราะห์ ใ น
การส่ งเครื องมือไปยังสถานศึกษาทีเข้าร่ วมโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล จํานวน 5 โรง ทีเป็ น
ประชากร และนัดหมายวันเวลาเพือรับแบบสอบถามกลับคืน
4.3 ผูว้ ิจยั ได้รับ แบบสอบถามกลับ คื นครบถ้วน เมือวันที 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
รวมทังสิ น 100 ฉบับ
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5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มูลสําหรั บการวิจยั ครั งนี ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ ของการตอบข้อ
คําถาม และวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติ ดังนี
ตอนที 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามเกียวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่
เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง และประสบการณ์ทาํ งาน ด้วยการหาค่าความถี และค่าร้อยละ
ตอนที 2 วิเคราะห์แบบสอบถามเกียวกับความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ของแนวทาง
การบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงาน
เขตพื นที การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 3 จัง หวัด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยใช้ค่ า เฉลี ย (Mean) และ
ส่ วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการแปลความหมายของ ค่ าเฉลี ยของข้อมูลตาม
แนวของลิเคิร์ท (Likert method) (บุญชม ศรี สะอาด, 2554, หน้า 25) กําหนดไว้ดงั นี
คะแนนเฉลีย
อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
คะแนนเฉลีย
อยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลีย
อยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย
อยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลีย
อยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด

4.51 - 5.00 หมายถึ ง ระดับ ความเหมาะสม และระดับความเป็ นไปได้
3.51 - 4.50 หมายถึ ง ระดับ ความเหมาะสม และระดับความเป็ นไปได้
2.51 - 3.50 หมายถึ ง ระดับ ความเหมาะสม และระดับความเป็ นไปได้
1.51 - 2.50 หมายถึ ง ระดับ ความเหมาะสม และระดับความเป็ นไปได้
1.00 - 1.50 หมายถึ ง ระดับ ความเหมาะสม และระดับความเป็ นไปได้

โดยผูว้ จิ ยั กําหนดเกณฑ์การประเมินไว้ดงั นี
ความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ของแนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ทีสามารถนํารายการปฏิบตั ิไปใช้ได้ตอ้ งมีค่าเฉลียมากกว่า 3.5 หรื ออยูใ่ น
ระดับมากขึนไป

บทที 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั เรื อง การนําเสนอแนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของ
โรงเรี ย นมาตรฐานสากลในสั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 3 จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ผูว้ จิ ยั ได้นาํ เสนอผลการวิจยั ดังนี
ตอนที 1 ผลการสร้ างแนวทางการบริ หารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารของ
โรงเรี ย นมาตรฐานสากลในสั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 3 จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา
ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ ความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ของแนวทางการบริ หาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ตอนที 1 ผลการสร้ างแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรียน
มาตรฐานสากลในสั งกัดสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
1. ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวทางการบริ หารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื อสารของโรงเรี ย นมาตรฐานสากล จากเอกสารและงานวิ จ ัย ที เกี ยวข้อ ง ประกอบด้ว ย 4
องค์ประกอบ ดังนี
องค์ประกอบที 1 ด้านการวางแผน มีรายการปฏิบตั ิ 7 รายการ ดังนี
1. โรงเรี ยนวิเคราะห์ ค วามต้องการจําเป็ นด้านสารสนเทศที สามารถนําไปใช้ในการ
บริ หารโรงเรี ยน และการจัดการเรี ยนรู ้ สู่ความสําเร็ จ
2. โรงเรี ยนแต่งตังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิ บตั ิประจําปี เพือการบริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร
3. โรงเรี ยนจัดประชุ มคณะกรรมการ เพือรวบรวมข้อมูล และสารสนเทศของงานกลุ่ม
บริ หารวิชาการ กลุ่มบริ หารงบประมาณ กลุ่มบริ หารงานบุคคล และกลุ่มบริ หารทัวไป
4. โรงเรี ยนจัดทําแผนปฏิบตั ิการทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
5. โรงเรี ยนวางแผนการจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารทีมี
ความจําเป็ น
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6. โรงเรี ย นแต่ ง ตังผู ้รั บ ผิ ด ชอบในการจัด ทํา ระบบข้ อ มู ล ของแต่ ล ะกลุ่ ม งานตาม
แผนปฏิบตั ิการประจําปี
7. โรงเรี ยนจัดทําปฏิทินการดําเนินงานจัดทําระบบข้อมูล และติดตามผลการดําเนินงาน
องค์ประกอบที 2 ด้านการดําเนินการ มีรายการปฏิบตั ิ 20 รายการ ดังนี
1. โรงเรี ยนจัด ประชุ ม ชี แจง ให้ ค วามรู ้ เกี ยวกับ วิธี ก ารดําเนิ น งานการจัด เก็ บ ข้อ มู ล
สารสนเทศกับครู แต่ละกลุ่มงาน
2. โรงเรี ยนมอบหมายครู ทีมีความรู ้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสารเป็ นผูด้ ูแลรักษาอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครื อข่าย
3. โรงเรี ยนจัดหาอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ทีทันสมัย และได้มาตรฐาน
4. โรงเรี ยนกําหนดให้ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทีถูกลิขสิ ทธิ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้
กับโปรแกรมอืน ๆ ทีมีอยูแ่ ล้ว
5. โรงเรี ยนมอบหมายครู แต่กลุ่มงานจัดทํา เครื องมือเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของ
แต่ละกลุ่มงาน
6. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานบุคคลรับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูล
และสารสนเทศของนักเรี ยนรายบุคคล (DMC)
7. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานบุคคลรับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูล
และสารสนเทศเกียวกับครู และบุคลากรทางการศึกษา (EMIS)
8. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานบุคคลรับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูล
และสารสนเทศเกียวกับการคัดกรองนักเรี ยนยากจน (CCT)
9. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการรับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูล
และสารสนเทศเกียวกับผลการเรี ยนนักเรี ยนรายบุคคล (SGS)
10. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการรับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูล
และสารสนเทศโรงเรี ยนเรี ยนรวม (SET)
11. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการรับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูล
และสารสนเทศเกียวกับแบบสอบถามการศึกษาเพือปวงชน (EFA)
12. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการรับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูล
และสารสนเทศด้านผลงานวิจยั ทีเกียวข้องทังภายในและภายนอก
13. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการผูร้ ับผิดชอบรวบรวม รายงาน การ
ทําเบนช์ม าร์ ค กิ ง (Benchmarking) และการศึกษาผลงานการปฏิ บ ตั ิที เป็ นเลิ ศ (Best practice) จาก
โรงเรี ยนคูเ่ ทียบเคียง
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14. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารทัวไปรับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและ
สารสนเทศเกียวกับอาคารเรี ยนและสิ งก่อสร้าง (B-OBEC)
15. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารทัวไปรับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและ
สารสนเทศเกียวกับความต้องการจากผูร้ ับบริ การ
16. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารทัวไปรับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและ
สารสนเทศ เกียวกับความพึงพอใจจากผูร้ ับบริ การ
17. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารทัวไปรับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและ
สารสนเทศเกียวกับการร้องเรี ยนจากผูร้ ับบริ การ
18. โรงเรี ยนมอบหมายให้ก ลุ่ม งานบริ หารงบประมาณรับ ผิดชอบ รายงาน ข้อมู ล และ
สารสนเทศเกียวกับครุ ภณ
ั ฑ์โรงเรี ยน (M-OBEC)
19. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงบประมาณ รายงานข้อมูลสารสนเทศเกียวกับ
ผลการใช้งบประมาณ
20. โรงเรี ย นมอบหมายแต่ ก ลุ่ ม งานรั บ ผิ ด ชอบการประชาสั ม พัน ธ์ เผยแพร่ ข้ อ มู ล
สารสนเทศผ่านระบบเครื อข่ายของโรงเรี ยน
องค์ประกอบที 3 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล มีรายการปฏิบตั ิ 8 รายการ ดังนี
1. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานบุคคล ตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเกียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
2. ผูอ้ ํา นวยการโรงเรี ย นมอบหมายให้ ร องผู ้อาํ นวยการโรงเรี ย นในแต่ ล ะกลุ่ ม งาน
ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เครื องมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกลุ่ม
งาน
3. ผูอ้ ํา นวยการโรงเรี ย นมอบหมายให้ ร องผู ้อาํ นวยการโรงเรี ย นในแต่ ล ะกลุ่ ม งาน
ตรวจสอบ และประเมินผลวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ทนั ต่อระบบการวัดผลการดําเนิ นการของ
แต่กลุ่มงาน
4. ผูอ้ ํา นวยการโรงเรี ย นมอบหมายให้ ร องผู ้อาํ นวยการโรงเรี ย นในแต่ ล ะกลุ่ ม งาน
ตรวจสอบ และประเมินผลระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็ นไปตามปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
5. ผู้อ ํา นวยการโรงเรี ย นมอบหมายให้ ร องผู ้อ ํานวยการโรงเรี ย นในแต่ ล ะกลุ่ ม งาน
ตรวจสอบ และประเมิน ผลเกี ยวกับข้อมู ล สารสนเทศของแต่ละกลุ่ม งานให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบ ัน
เชือถือได้
6. ผูอ้ ํา นวยการโรงเรี ย นมอบหมายให้ ร องผู ้อาํ นวยการโรงเรี ย นในแต่ ล ะกลุ่ ม งาน
ตรวจสอบ และประเมินผลการเผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศผ่านระบบเครื อข่าย
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7. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงบประมาณตรวจสอบ
และประเมินผลการใช้งบประมาณในการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ
8. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมีการกํากับ นิ เทศ ติด ตามและตรวจสอบแผนการวัดผล การ
ดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
องค์ประกอบที 4 ด้านการปรับปรุ งและพัฒนา มีรายการปฏิบตั ิ 5 รายการ ดังนี
1. โรงเรี ย นแต่ ง ตังคณะกรรมการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ที ได้รั บ จากการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
2. โรงเรี ยนจัดลําดับความสําคัญของสภาพปัญหา อุปสรรคทีจะต้องปรับปรุ งและพัฒนา
3. โรงเรี ย นจัด ทําแผนปฏิ บ ัติก ารปรับ ปรุ งและพัฒ นาเกี ยวกับ การบริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร
4. โรงเรี ยนดําเนินการปรับปรุ งและพัฒนาตามแผนปฏิบตั ิการ
5. โรงเรี ยนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี
จากการวิ เคราะห์ และสั ง เคราะห์ แ นวทางการบริ หารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล จากเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวข้อง สรุ ปได้วา่ แนวทางการ
บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา มี 4 องค์ประกอบ 40 รายการปฏิบตั ิ
2. ผลการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื อหาของแนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต
3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา แสดงดังตาราง 1 - 4
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ตาราง 1 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนือหาของแนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา องค์ประกอบที 1 ด้านการวางแผน
รายการปฏิบัติ
1. โรงเรี ยนวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นด้านสารสนเทศทีสามารถนําไปใช้ใน
การบริ หารโรงเรี ยน และการจัดการเรี ยนรู ้ สู่ ความสําเร็ จ
2. โรงเรี ยนแต่งตังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบตั ิประจําปี เพือการบริ หาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
3. โรงเรี ยนจัดประชุมคณะกรรมการ เพือรวบรวมข้อมูล และสารสนเทศของ
งานกลุ่มบริ หารวิชาการ กลุ่มบริ หารงบประมาณ กลุ่มบริ หารงานบุคคล และ
กลุ่มบริ หารทัวไป
4. โรงเรี ยนจัดทําแผนปฏิบตั ิการทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสาร
5. โรงเรี ยนวางแผนการจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสารทีมีความจําเป็ น
6. โรงเรี ยนแต่งตังผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําระบบข้อมูลของแต่ละกลุ่มงาน
ตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี
7. โรงเรี ยนจัดทําปฏิทินการดําเนินงานจัดทําระบบข้อมูล และติดตามผล
การดําเนินงาน
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จากตาราง 1 พบว่า แนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
องค์ป ระกอบที 1 ด้านการวางแผน ทัง 7 รายการปฏิ บ ัติ มี ค่ าความตรงเชิ งเนื อหา เท่ากับ 1 ทุ ก
รายการ แสดงว่า รายการปฏิบตั ิมีความตรงเชิงเนื อหาทุกข้อ
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ตาราง 2 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื อหาของแนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา องค์ประกอบที 2 ด้านการดําเนินการ
รายการปฏิบัติ
1. โรงเรี ยนจัดประชุมชีแจง ให้ความรู้ เกียวกับวิธีการดําเนินงานการจัดเก็บ
ข้อมูลสารสนเทศกับครู แต่ละกลุ่มงาน
2. โรงเรี ยนมอบหมายครู ทีมีความรู ้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื อสารเป็ นผูด้ ูแลรักษาอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ
เครื อข่าย
3. โรงเรี ยนจัดหาอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ทีทันสมัย และได้มาตรฐาน
4. โรงเรี ยนกําหนดให้ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทีถูกลิขสิทธิ และสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้กบั โปรแกรมอืน ๆ ทีมีอยูแ่ ล้ว
5. โรงเรี ยนมอบหมายครู แต่กลุ่มงานจัดทําเครื องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศของแต่ละกลุ่มงาน
6. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานบุคคลรับผิดชอบรวบรวม รายงาน
ข้อมูลและสารสนเทศของนักเรี ยนรายบุคคล (DMC)
7. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานบุคคลรับผิดชอบรวบรวม รายงาน
ข้อมูลและสารสนเทศเกียวกับครู และบุคลากรทางการศึกษา (EMIS)
8. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานบุคคลรับผิดชอบรวบรวม รายงาน
ข้อมูลและสารสนเทศเกียวกับการคัดกรองนักเรี ยนยากจน (CCT)
9. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการรับผิดชอบรวบรวม
รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศเกียวกับผลการเรี ยนนักเรี ยนรายบุคคล (SGS)
10. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการรับผิดชอบรวบรวม
รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศโรงเรี ยนเรี ยนรวม (SET)
11. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการรับผิดชอบรวบรวม
รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศเกียวกับแบบสอบถามการศึกษาเพือปวงชน
(EFA)
12. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการรับผิดชอบรวบรวม
รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศด้านผลงานวิจยั ทีเกียวข้องทังภายในและภายนอก
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ตาราง 2 (ต่อ)
รายการปฏิบัติ
13. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการผูร้ ับผิดชอบรวบรวม
รายงาน การทําเบนช์มาร์ คกิง (Benchmarking) และการศึกษาผลงานการปฏิบตั ิ
ทีเป็ นเลิศ (Best practice) จากโรงเรี ยนคู่เทียบเคียง
14. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารทัวไปรับผิดชอบรวบรวม รายงาน
ข้อมูลและสารสนเทศเกียวกับอาคารเรี ยนและสิ งก่อสร้าง (B-OBEC)
15. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารทัวไปรับผิดชอบรวบรวม รายงาน
ข้อมูลและสารสนเทศเกียวกับความต้องการจากผูร้ ับบริ การ
16. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารทัวไปรับผิดชอบรวบรวม รายงาน
ข้อมูลและสารสนเทศ เกียวกับความพึงพอใจจากผูร้ ับบริ การ
17. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารทัวไปรับผิดชอบรวบรวม รายงาน
ข้อมูลและสารสนเทศเกียวกับการร้องเรี ยนจากผูร้ ับบริ การ
18. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงบประมาณรับผิดชอบ รายงาน ข้อมูล
และสารสนเทศเกียวกับครุ ภณ
ั ฑ์โรงเรี ยน (M-OBEC)
19. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงบประมาณ รายงานข้อมูลสารสนเทศ
เกียวกับผลการใช้งบประมาณ
20. โรงเรี ยนมอบหมายแต่กลุ่มงานรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูล
สารสนเทศผ่านระบบเครื อข่ายของโรงเรี ยน
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จากตาราง 2 พบว่า แนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
องค์ป ระกอบที 2 ด้านการดําเนิน การ ทัง 20 รายการปฏิ บตั ิ มีค่าความตรงเชิ งเนื อหา เท่ากับ 1 ทุก
รายการ แสดงว่า รายการปฏิบตั ิมีความตรงเชิงเนื อหาทุกข้อ
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ตาราง 3 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื อหาของแนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา องค์ประกอบที 3 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล
รายการปฏิบัติ
1. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานบุคคล
ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเกียวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
2. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนในแต่ละกลุ่มงาน
ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เครื องมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศของแต่ละกลุ่มงาน
3. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนในแต่ละกลุ่มงาน
ตรวจสอบ และประเมินผลวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ทนั ต่อระบบการวัดผล
การดําเนินการของแต่กลุ่มงาน
4. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนในแต่ละกลุ่มงาน
ตรวจสอบ และประเมินผลระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็ นไปตาม
ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
5. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนในแต่ละกลุ่มงาน
ตรวจสอบ และประเมินผลเกียวกับข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกลุ่มงานให้
ถูกต้อง เป็ นปัจจุบนั เชือถือได้
6. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนในแต่ละกลุ่มงาน
ตรวจสอบ และประเมินผลการเผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศผ่านระบบเครื อข่าย
7. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงบประมาณ
ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้งบประมาณในการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบตั ิการ
8. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมีการกํากับ นิเทศ ติดตามและตรวจสอบแผนการวัดผล
การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร

ค่า
IOC

การแปลผล

1

ตรง

1

ตรง

1

ตรง

1

ตรง

1

ตรง

1

ตรง

1

ตรง

1

ตรง

จากตาราง 3 พบว่า แนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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องค์ประกอบที 3 ด้านการตรวจสอบและประเมิน ผล ทัง 8 รายการปฏิ บ ตั ิ มี ค่ าความตรงเชิ งเนื อหา
เท่ากับ 1 ทุกรายการ แสดงว่า รายการปฏิบตั ิมีความตรงเชิงเนือหาทุกข้อ
ตาราง 4 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื อหาของแนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา องค์ประกอบที 4 ด้านการปรับปรุ งและพัฒนา
รายการปฏิบัติ
1. โรงเรี ยนแต่งตังคณะกรรมการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้รับจากการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
2. โรงเรี ยนจัดลําดับความสําคัญของสภาพปั ญหา อุปสรรคทีจะต้องปรับปรุ ง
และพัฒนา
3. โรงเรี ยนจัดทําแผนปฏิบตั ิการปรับปรุ งและพัฒนาเกียวกับการบริ หาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
4. โรงเรี ยนดําเนินการปรับปรุ งและพัฒนาตามแผนปฏิบตั ิการ
5. โรงเรี ยนจัดทํารายงานผลการดําเนิ นงานประจําปี

ค่า
IOC

การแปลผล

1

ตรง

1

ตรง

1
1
1

ตรง
ตรง
ตรง

จากตาราง 4 พบว่า แนวทางการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื อสารของ
โรงเรี ย นมาตรฐานสากลในสั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 3 จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา องค์ประกอบที 4 ด้านการปรับปรุ งและพัฒนา ทัง 5 รายการปฏิบตั ิ มี ค่าความ
ตรงเชิงเนือหา เท่ากับ 1 ทุกรายการ แสดงว่า รายการปฏิบตั ิมีความตรงเชิงเนือหาทุกข้อ
ตอนที 2 ผลการวิเคราะห์ ความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ ของแนวทางการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสั งกัดสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
1. การวิเคราะห์ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ส ถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ งประกอบด้วย เพศ วุฒิการศึกษา
ตําแหน่ง และประสบการณ์ทาํ งาน แสดงดังตาราง 5
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ตาราง 5 จํานวนและร้อยละสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
3. ตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
ผูร้ ับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรี ยน
ผูร้ ับผิดชอบดูแลระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ของโรงเรี ยน
ผูร้ ับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ของโรงเรี ยน
ผูร้ ับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศกลุ่มบริ หารงาน
ผูร้ ับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
4. ประสบการณ์ทาํ งาน
1 - 5 ปี
6 - 10 ปี
11 - 15 ปี
มากกว่า 15 ปี

จํานวน (คน)
100

ร้อยละ
100.00

62
38

62.00
38.00

72
28

72.00
28.00

5
20
5
5
5
20
40

5.00
20.00
5.00
5.00
5.00
20.00
40.00

15
33
28
24

15.00
33.00
28.00
24.00

จากตาราง 5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จํานวน 62 คน คิดเป็ นร้อยละ
62.00 วุฒิการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 72 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 72.00 เป็ นผูร้ ับผิดชอบดูแลระบบ
สารสนเทศกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ จํานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00 และมีประสบการณ์ทาํ งาน 6 10 ปี จํานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.00
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2. ผลการวิเคราะห์ ค วามเหมาะสม และความเป็ นไปได้ ข องแนวทางการบริ ห าร
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสั งกัด สํ านั กงานเขตพื นที
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของแนวทางการบริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษา
มัธ ยมศึ กษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ประกอบด้วย 4 องค์ป ระกอบ ได้แก่ การวางแผน
การดําเนินงาน การตรวจสอบ และ การปรับปรุ งและพัฒนา แสดงดังตาราง 6 - 10
ตาราง 6 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ของแนวทาง
การบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล โดยรวม
องค์ประกอบ
1.
2.
3.
4.

ด้านการวางแผน
ด้านการดําเนินงาน
ด้านการตรวจสอบ
ด้านการปรับปรุ งและพัฒนา

ความเหมาะสม

µ



แปลผล

4.44
4.47
4.48
4.52

0.37
0.33
0.35
0.40

มาก
มาก
มาก
มากทีสุด

ความเป็ นไปได้
แปลผล
µ

4.41
4.44
4.48
4.51

0.31
0.30
0.35
0.39

มาก
มาก
มาก
มากทีสุด

จากตาราง 6 พบว่า แนวทางการบริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารของ
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล มี ค วามเหมาะสมสู งกว่ า เกณฑ์ ค่ า เฉลี ย 3.50 ที กํ า หนดไว้ ทั ง 4
องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที มีความเหมาะสม อันดับสู งสุ ด คือ ด้านการปรับปรุ งและพัฒนา
มีค่าเฉลี ยอยู่ในระดับมากทีสุ ด (µ = 4.52) รองลงมา คือ ด้านการตรวจสอบ มีค่าเฉลี ยอยู่ในระดับ
มาก (µ = 4.48) ด้านการดําเนิ นงาน มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก (µ = 4.47) และ ด้านการวางแผน มี
ค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก (µ = 4.44) ตามลําดับ
แนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล มี
ความเป็ นไปได้สู งกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี ย 3.50 ที กําหนดไว้ ทัง 4 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที มี
ความเป็ นไปได้ อันดับสู งสุ ด คือ ด้านการปรับปรุ งและพัฒนา มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมากทีสุ ด (µ =
4.51) รองลงมา คือ ด้านการตรวจสอบ มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก (µ = 4.49) ด้านการดําเนิ นงาน มี
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ค่าเฉลี ยอยู่ในระดับ มาก (µ = 4.44) และ ด้านการวางแผน มี ค่ าเฉลี ยอยู่ในระดับ มาก (µ = 4.41)
ตามลําดับ
ตาราง 7 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ของแนวทาง
การบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
องค์ประกอบที 1 ด้านการวางแผน
รายการปฏิบตั ิ
1. โรงเรี ยนวิเคราะห์ความต้องการจําเป็ นด้าน
สารสนเทศทีสามารถนําไปใช้ในการบริ หาร
โรงเรี ยน และการจัดการเรี ยนรู ้ สู่ความสําเร็ จ
2. โรงเรี ยนแต่งตังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบตั ิ
ประจําปี เพือการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื อสาร
3. โรงเรี ยนจัดประชุมคณะกรรมการ เพือรวบรวม
ข้อมูล และสารสนเทศของงานกลุ่มบริ หาร
วิชาการ กลุ่มบริ หารงบประมาณ กลุ่มบริ หารงาน
บุคคล และกลุ่มบริ หารทัวไป
4. โรงเรี ยนจัดทําแผนปฏิบตั ิการทํางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร
5. โรงเรี ยนวางแผนการจัดสรรทรัพยากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารทีมี
ความจําเป็ น
6. โรงเรี ยนแต่งตังผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําระบบ
ข้อมูลของแต่ละกลุ่มงานตามแผนปฏิบตั ิการ
ประจําปี
7. โรงเรี ยนจัดทําปฏิทินการดําเนิ นงานจัดทําระบบ
ข้อมูล และติดตามผลการดําเนิ นงาน
โดยรวม

ความเหมาะสม
µ  แปลผล

ความเป็ นไปได้
µ  แปลผล

4.43

0.59

มาก

4.41

0.57

มาก

4.37

0.54

มาก

4.38

0.55

มาก

4.49

0.59

มาก

4.43

0.59

มาก

4.55

0.52 มากทีสุด 4.53

0.50 มากทีสุด

4.37

0.56

มาก

4.37

0.51

มาก

4.40

0.59

มาก

4.34

0.57

มาก

4.45
4.44

0.64
0.37

มาก
มาก

4.42
4.41

0.62
0.31

มาก
มาก
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จากตาราง 7 พบว่า แนวทางการบริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารของ
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล องค์ประกอบที 1 ด้านการวางแผน มีความเหมาะสมสู งกว่าเกณฑ์ค่าเฉลีย
3.50 ทีกําหนดไว้ ทัง 7 รายการปฏิบตั ิ โดยรายการปฏิบตั ิทีมีความเหมาะสม อันดับสู งสุ ด 3 อันดับ
คือ โรงเรี ยนจัดทําแผนปฏิบตั ิการทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร มีค่าเฉลียอยูใ่ น
ระดับมากทีสุ ด (µ = 4.55) รองลงมา คือ โรงเรี ยนจัดประชุมคณะกรรมการ เพือรวบรวมข้อมูล และ
สารสนเทศของงานกลุ่มบริ หารวิชาการ กลุ่มบริ หารงบประมาณ กลุ่มบริ หารงานบุคคล และกลุ่ม
บริ หารทัวไป มีค่าเฉลี ยอยู่ในระดับมาก (µ = 4.49) และ โรงเรี ยนจัดทําปฏิ ทินการดําเนินงานจัดทํา
ระบบข้อมูล และติดตามผลการดําเนินงาน มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก (µ = 4.45) ตามลําดับ
แนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
องค์ประกอบที 1 ด้านการวางแผน มีความเป็ นไปได้สูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลีย 3.50 ทีกําหนดไว้ ทัง 7
รายการปฏิ บ ตั ิ โดยรายการปฏิ บ ตั ิ ที มี ความเป็ นไปได้ อัน ดับ สู งสุ ด 3 อัน ดับ คื อ โรงเรี ยนจัดทํา
แผนปฏิบตั ิการทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด (µ
= 4.53) รองลงมา คื อ โรงเรี ยนจัดประชุ มคณะกรรมการ เพือรวบรวมข้อมูล และสารสนเทศของ
งานกลุ่มบริ หารวิชาการ กลุ่ มบริ หารงบประมาณ กลุ่มบริ หารงานบุคคล และกลุ่มบริ หารทัวไป มี
ค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก (µ = 4.43) และ โรงเรี ยนจัดทําปฏิทินการดําเนินงานจัดทําระบบข้อมูล และ
ติดตามผลการดําเนินงาน มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก (µ = 4.42) ตามลําดับ
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ตาราง 8 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ของแนวทาง
การบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
องค์ประกอบที 2 ด้านการดําเนินงาน
รายการปฏิบตั ิ
1. โรงเรี ยนจัดประชุมชีแจง ให้ความรู้ เกียวกับ
วิธีการดําเนินงานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศกับ
ครู แต่ละกลุ่มงาน
2. โรงเรี ยนมอบหมายครู ทีมีความรู ้ ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารเป็ น
ผูด้ ูแลรักษาอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ
ระบบเครื อข่าย
3. โรงเรี ยนจัดหาอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์
ทีทันสมัย และได้มาตรฐาน
4. โรงเรี ยนกําหนดให้ใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปที
ถูกลิขสิทธิ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้กบั
โปรแกรมอืน ๆ ทีมีอยูแ่ ล้ว
5. โรงเรี ยนมอบหมายครู แต่กลุ่มงานจัดทําเครื องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกลุ่มงาน
6. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานบุคคล
รับผิดชอบรวบรวม รายงานข้อมูลและสารสนเทศ
ของนักเรี ยนรายบุคคล (DMC)
7. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานบุคคล
รับผิดชอบรวบรวม รายงานข้อมูลและสารสนเทศ
เกียวกับครู และบุคลากรทางการศึกษา (EMIS)
8. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานบุคคล
รับผิดชอบรวบรวม รายงานข้อมูลและสารสนเทศ
เกียวกับการคัดกรองนักเรี ยนยากจน (CCT)
9. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการ
รับผิดชอบรวบรวมรายงาน ข้อมูลและสารสนเทศ
เกียวกับผลการเรี ยนนักเรี ยนรายบุคคล (SGS)

ความเหมาะสม
µ  แปลผล

มาก

ความเป็ นไปได้
µ  แปลผล

4.41

0.62

4.43

0.56

มาก

4.52

0.56 มากทีสุด 4.49

0.56

มาก

4.42

0.57

มาก

4.41

0.55

มาก

4.36

0.61

มาก

4.16

0.63

มาก

4.42

0.64

มาก

4.43

0.59

มาก

4.51

0.54 มากทีสุด 4.49

0.54

มาก

4.51

0.56 มากทีสุด 4.53

0.52 มากทีสุด

4.51

0.56 มากทีสุด 4.51

0.56 มากทีสุด

4.44

0.56

0.54

มาก

4.42

มาก
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ตาราง 8 (ต่อ)
รายการปฏิบตั ิ
10. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการ
รับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและ
สารสนเทศโรงเรี ยนเรี ยนรวม (SET)
11. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการ
รับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศ
เกียวกับแบบสอบถามการศึกษาเพือปวงชน
(EFA)
12. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการ
รับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศ
ด้านผลงานวิจยั ทีเกียวข้องทังภายในและภายนอก
13. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการ
ผูร้ ับผิดชอบรวบรวม รายงาน การทําเบนช์มาร์คกิง
(Benchmarking) และการศึกษาผลงานการปฏิบตั ิ
ทีเป็ นเลิศ (Best practice) จากโรงเรี ยนคู่
เทียบเคียง
14. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารทัวไป
รับผิดชอบรวบรวม รายงานข้อมูลและสารสนเทศ
เกียวกับอาคารเรี ยนและสิ งก่อสร้าง (B-OBEC)
15. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารทัวไป
รับผิดชอบรวบรวม รายงานข้อมูลและสารสนเทศ
เกียวกับความต้องการจากผูร้ ับบริ การ
16. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารทัวไป
รับผิดชอบรวบรวม รายงานข้อมูลและสารสนเทศ
เกียวกับความพึงพอใจจากผูร้ ับบริ การ
17. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารทัวไป
รับผิดชอบรวบรวม รายงานข้อมูลและสารสนเทศ
เกียวกับการร้องเรี ยนจากผูร้ ับบริ การ

ความเหมาะสม
µ  แปลผล

ความเป็ นไปได้
µ  แปลผล

4.54

0.56 มากทีสุด 4.51

0.56 มากทีสุด

4.44

0.56

มาก

4.43

0.56

มาก

4.43

0.59

มาก

4.42

0.57

มาก

4.37

0.54

มาก

4.36

0.54

มาก

4.46

0.58

มาก

4.45

0.56

มาก

4.49

0.56

มาก

4.46

0.56

มาก

4.45

0.59

มาก

4.43

0.59

มาก

4.59

0.53 มากทีสุด 4.58

0.54 มากทีสุด

72
ตาราง 8 (ต่อ)
รายการปฏิบตั ิ

ความเหมาะสม
µ  แปลผล

18. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงบประมาณ
รับผิดชอบ รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศเกียวกับ
ครุ ภณ
ั ฑ์โรงเรี ยน (M-OBEC)
4.51
19. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงบประมาณ
รายงานข้อมูลสารสนเทศเกียวกับผลการใช้
งบประมาณ
4.41
20. โรงเรี ยนมอบหมายแต่กลุ่มงานรับผิดชอบการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศ
ผ่านระบบเครื อข่ายของโรงเรี ยน
4.53
โดยรวม
4.47

ความเป็ นไปได้
µ  แปลผล

0.61 มากทีสุด 4.50

0.61

มาก

0.57

0.63

มาก

มาก

4.25

0.52 มากทีสุด 4.52
0.33 มาก 4.44

0.52 มากทีสุด
0.30 มาก

จากตาราง 8 พบว่า แนวทางการบริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารของ
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล องค์ป ระกอบที 2 ด้านการดําเนิ น งาน มี ค วามเหมาะสมสู งกว่าเกณฑ์
ค่าเฉลีย 3.50 ทีกําหนดไว้ ทัง 20 รายการปฏิบตั ิ โดยรายการปฏิบตั ิทีมีความเหมาะสม อันดับสู งสุ ด
3 อันดับ คือ โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารทัวไปรับผิดชอบรวบรวม รายงานข้อมูลและ
สารสนเทศเกี ยวกับ การร้ อ งเรี ย นจากผู ้รั บ บริ ก าร มี ค่ า เฉลี ยอยู่ใ นระดับ มากที สุ ด (µ = 4.59)
รองลงมา คือ โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการรับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูล
และสารสนเทศโรงเรี ยนเรี ยนรวม (SET) มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด (µ = 4.54) และ โรงเรี ยน
มอบหมายแต่กลุ่มงานรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศผ่านระบบเครื อข่าย
ของโรงเรี ยน มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด (µ = 4.53) ตามลําดับ
แนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
องค์ประกอบที 2 ด้านการดําเนิ นงาน มีความเป็ นไปได้ สู งกว่าเกณฑ์ค่าเฉลีย 3.50 ทีกําหนดไว้ ทัง
20 รายการปฏิ บ ัติ โดยรายการปฏิ บ ัติที มี ค วามเป็ นไปได้ อัน ดับ สู งสุ ด 3 อัน ดับ คื อ โรงเรี ย น
มอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารทัวไปรับผิดชอบรวบรวม รายงานข้อมูลและสารสนเทศเกียวกับการ
ร้ อ งเรี ย นจากผู้รั บ บริ ก าร มี ค่ า เฉลี ยอยู่ใ นระดับ มากที สุ ด (µ = 4.58) รองลงมา คื อ โรงเรี ย น

73
มอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานบุคคลรับผิดชอบรวบรวม รายงานข้อมูลและสารสนเทศเกียวกับ
ครู แ ละบุค ลากรทางการศึ กษา (EMIS) มี ค่ าเฉลี ยอยู่ในระดับ มากที สุ ด (µ = 4.53) และโรงเรี ย น
มอบหมายแต่กลุ่มงานรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศผ่านระบบเครื อข่าย
ของโรงเรี ยน มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด (µ = 4.52) ตามลําดับ
ตาราง 9 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ของแนวทาง
การบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
องค์ประกอบที 3 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล
รายการปฏิบตั ิ
1. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายบริ หารงานบุคคลตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเกียวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
2. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนในแต่ละกลุ่มงานตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใช้เครื องมือในการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกลุ่มงาน
3. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนในแต่ละกลุ่มงานตรวจสอบ และ
ประเมินผลวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ทนั ต่อ
ระบบการวัดผลการดําเนิ นการของแต่กลุ่มงาน
4. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนในแต่ละกลุ่มงานตรวจสอบ และ
ประเมินผลระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ให้เป็ นไปตามปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
5. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนในแต่ละกลุ่มงานตรวจสอบ และ
ประเมินผลเกียวกับข้อมูลสารสนเทศของ
แต่ละกลุ่มงานให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั เชือถือได้

ความเหมาะสม
µ  แปลผล

มาก

ความเป็ นไปได้
µ  แปลผล

4.44

0.56

4.42

0.55

มาก

4.52

0.56 มากทีสุด 4.51

0.56 มากทีสุด

4.51

0.59 มากทีสุด 4.50

0.59

มาก

4.48

0.58

มาก

4.49

0.58

มาก

4.44

0.56

มาก

4.46

0.56

มาก
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ตาราง 9 (ต่อ)
รายการปฏิบตั ิ
6. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนในแต่ละกลุ่มงานตรวจสอบ และ
ประเมินผลการเผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศ
ผ่านระบบเครื อข่าย
7. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายบริ หารงบประมาณตรวจสอบ และประเมินผล
การใช้งบประมาณในการดําเนิ นงานตาม
แผนปฏิบตั ิการ
8. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมีการกํากับ นิเทศ ติดตาม
และตรวจสอบแผนการวัดผลการดําเนิ นงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
โดยรวม

ความเหมาะสม
µ  แปลผล

มาก

ความเป็ นไปได้
µ  แปลผล

4.47

0.58

4.53

0.56 มากทีสุด 4.53

0.56 มากทีสุด

4.48
4.48

0.59
0.35

0.59
0.35

มาก
มาก

4.48

4.48
4.48

0.58

มาก

มาก
มาก

จากตาราง 9 พบว่า แนวทางการบริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารของ
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล องค์ประกอบที 3 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล มีความเหมาะสมสู ง
กว่าเกณฑ์ค่ าเฉลี ย 3.50 ที กําหนดไว้ ทัง 8 รายการปฏิ บ ตั ิ โดยรายการปฏิ บ ตั ิที มีค วามเหมาะสม
อัน ดับ สู งสุ ด 3 อัน ดับ คื อ ผู ้อ ํา นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้ ร องผู้อ ํา นวยการฝ่ ายบริ ห าร
งบประมาณตรวจสอบ และประเมินผลการใช้งบประมาณในการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ มี
ค่าเฉลี ยอยู่ใ นระดับ มากที สุ ด (µ = 4.53) รองลงมา คื อ ผู อ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้ รอง
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนในแต่ละกลุ่ม งานตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เครื องมือในการจัด เก็ บ
รวบรวมข้อ มู ล สารสนเทศของแต่ ล ะกลุ่ ม งาน มี ค่ าเฉลี ยอยู่ในระดับ มากที สุ ด (µ = 4.52) และ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนในแต่ละกลุ่ม งานตรวจสอบ และ
ประเมิ นผลวิธีการเก็บรวบรวมข้อมู ลให้ทนั ต่อระบบการวัดผลการดําเนิ นการของแต่กลุ่มงาน มี
ค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด (µ = 4.51) ตามลําดับ
แนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
องค์ประกอบที 3 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล มีความเป็ นไปได้สูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลีย 3.50 ที
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กําหนดไว้ ทัง 8 รายการปฏิบ ตั ิ โดยรายการปฏิ บ ตั ิ ทีมีความน่ าจะเป็ น อัน ดับ สู งสุ ด 3 อันดับ คื อ
ผูอ้ ํา นวยการโรงเรี ย นมอบหมายให้ ร องผู ้อ ํา นวยการฝ่ ายบริ ห ารงบประมาณตรวจสอบ และ
ประเมินผลการใช้งบประมาณในการดําเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิการ มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
(µ = 4.53) รองลงมา คือ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนในแต่ละกลุ่ม
งานตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เครื องมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละ
กลุ่ ม งาน มีค่ าเฉลี ยอยู่ในระดับ มากทีสุ ด (µ = 4.51) และ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รอง
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนในแต่ละกลุ่มงานตรวจสอบ และประเมินผลวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ทนั
ต่อระบบการวัดผลการดําเนินการของแต่กลุ่มงาน มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก (µ = 4.50) ตามลําดับ
ตาราง 10 ค่าเฉลียและส่ วนเบียงเบนมาตรฐานความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ของแนวทาง
การบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
องค์ประกอบที 4 ด้านการปรับปรุ งและพัฒนา
รายการปฏิบตั ิ
1. โรงเรี ยนแต่งตังคณะกรรมการวิเคราะห์ขอ้ มูลที
ได้รับจากการตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนินงาน
2. โรงเรี ยนจัดลําดับความสําคัญของสภาพปั ญหา
อุปสรรคทีจะต้องปรับปรุ งและพัฒนา
3. โรงเรี ยนจัดทําแผนปฏิบตั ิการปรับปรุ งและพัฒนา
เกียวกับการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสาร
4. โรงเรี ยนดําเนินการปรับปรุ งและพัฒนาตาม
แผนปฏิบตั ิการ
5. โรงเรี ยนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี
โดยรวม

ความเหมาะสม
µ  แปลผล

ความเป็ นไปได้
µ  แปลผล

4.51

0.58 มากทีสุด 4.47

0.59

มาก

4.50

0.56

0.56

มาก

4.52

0.56 มากทีสุด 4.52

0.55 มากทีสุด

4.57
4.53
4.52

0.59 มากทีสุด 4.55
0.52 มากทีสุด 4.53
0.40 มากทีสุด 4.51

0.59 มากทีสุด
0.52 มากทีสุด
0.39 มากทีสุด

มาก

4.49

จากตาราง 10 พบว่า แนวทางการบริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารของ
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล องค์ประกอบที 4 ด้านการปรับปรุ งและพัฒนา มีความเหมาะสมสู งกว่า
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เกณฑ์ค่าเฉลีย 3.50 ทีกําหนดไว้ ทัง 5 รายการปฏิบตั ิ โดยรายการปฏิ บตั ิทีมีความเหมาะสม อันดับ
สู งสุ ด 3 อัน ดับ คื อ โรงเรี ยนดําเนิ น การปรับ ปรุ งและพัฒนาตามแผนปฏิ บ ตั ิการ มี ค่าเฉลี ยอยู่ใน
ระดับมากทีสุ ด (µ = 4.57) รองลงมา คือ โรงเรี ยนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี มีค่าเฉลีย
อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด (µ = 4.53) และ โรงเรี ยนจัดทําแผนปฏิบตั ิการปรับปรุ งและพัฒนาเกียวกับการ
บริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด (µ = 4.52) ตามลําดับ
แนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
องค์ป ระกอบที 4 ด้านการปรับ ปรุ งและพัฒ นา มี ค วามเป็ นไปได้ สู ง กว่าเกณฑ์ ค่ าเฉลี ย 3.50 ที
กํา หนดไว้ ทัง 5 รายการปฏิ บตั ิ โดยรายการปฏิ บตั ิ ทีมีความเป็ นไปได้ อัน ดับสู งสุ ด 3 อันดับ คื อ
โรงเรี ยนดําเนิ นการปรับ ปรุ งและพัฒนาตามแผนปฏิ บ ตั ิ การ มีค่ าเฉลี ยอยู่ในระดับมากที สุ ด (µ =
4.55) รองลงมา คือ โรงเรี ยนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
(µ = 4.53) และ โรงเรี ยนจัดทําแผนปฏิ บตั ิการปรับ ปรุ งและพัฒ นาเกียวกับการบริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด (µ = 4.52) ตามลําดับ

บทที 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื อง การนําเสนอแนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของ
โรงเรี ย นมาตรฐานสากลในสั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 3 จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพือนําเสนอแนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา โดยดําเนินการวิจยั ดังนี
ขันตอนที 1 สร้างแนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
โดยการสัง เคราะห์ และบู รณาการจากแนวคิ ด และทฤษฎี ข องนัก วิช าการ เกี ยวกับ การบริ ห าร
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล กลุ่ มตัวอย่างที ใช้ในการวิจยั
ขันตอนนี ได้แก่ ผูเ้ ชี ยวชาญ จํานวน 5 คน ซึ งได้มาจากวิธีการสุ่ มตัวอย่างโดยไม่อาศัยทฤษฎีความ
น่าจะเป็ น ด้วยการเลือกแบบเจาะจงจากประชากรผูท้ ีมีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาเอก สาขาวิชาการ
บริ หารการศึกษา หรื อสาขาวิชาที เกี ยวข้องกับการศึกษา และเป็ นผูท้ ี มีความรู ้ และประสบการณ์
หรื อบริ หารงานที เกี ยวข้องกับ งานการจัด การเรี ยนการสอนภายในสถานศึก ษาไม่น้อยกว่า 5 ปี
เครื องมื อ ที ใช้ใ นการวิจ ัย คื อ แบบสอบถามความตรงของร่ า งแนวทางการบริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ งเป็ นประเภทมาตราส่ วนประมาณค่า 3 ระดับ และ
วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล โดยหาค่ า ความตรงเชิ ง เนื อหาของความเห็ น เกี ยวกับ การบริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ขันตอนที 2 ศึ ก ษาความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ ข องแนวทางการบริ หาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ประชากรทีใช้ในการวิจยั คือ สถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ทีเข้าร่ วมโครงการ
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล จํานวน 5 โรงเรี ยน โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน โรงเรี ยนละ 5 คน
จํานวน 25 คน และผูร้ ับผิดชอบด้านเทคโนโลยีและการสื อสาร โรงเรี ยนละ 15 คน จํานวน 75 คน
รวม 100 คน เครื องมือที ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถามความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ของ
แนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัด
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สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ซึ งเป็ นประเภทมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ และสถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า แนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ทีมีความตรงเชิงเนื อหา มีความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ สู งกว่าค่าเฉลีย 3.50 ประกอบด้วย 4
องค์ประกอบ 40 รายการปฏิบตั ิ ดังนี
องค์ประกอบที 1 ด้านการวางแผน มีรายการปฏิบตั ิ 7 รายการ ดังนี
1. โรงเรี ยนวิเคราะห์ ค วามต้องการจําเป็ นด้านสารสนเทศที สามารถนําไปใช้ในการ
บริ หารโรงเรี ยน และการจัดการเรี ยนรู ้ สู่ความสําเร็ จ
2. โรงเรี ยนแต่งตังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบตั ิ ประจําปี เพือการบริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร
3. โรงเรี ยนจัดประชุ มคณะกรรมการ เพือรวบรวมข้อมูล และสารสนเทศของงานกลุ่ม
บริ หารวิชาการ กลุ่มบริ หารงบประมาณ กลุ่มบริ หารงานบุคคล และกลุ่มบริ หารทัวไป
4. โรงเรี ยนจัดทําแผนปฏิบตั ิการทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
5. โรงเรี ยนวางแผนการจัดสรรทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารทีมี
ความจําเป็ น
6. โรงเรี ย นแต่ ง ตังผู ้รั บ ผิ ด ชอบในการจัด ทํา ระบบข้อ มู ล ของแต่ ล ะกลุ่ ม งานตาม
แผนปฏิบตั ิการประจําปี
7. โรงเรี ยนจัดทําปฏิทินการดําเนินงานจัดทําระบบข้อมูล และติดตามผลการดําเนินงาน
องค์ประกอบที 2 ด้านการดําเนินการ มีรายการปฏิบตั ิ 20 รายการ ดังนี
1. โรงเรี ยนจัด ประชุ ม ชี แจง ให้ ค วามรู ้ เกี ยวกับ วิ ธี ก ารดํา เนิ น งานการจัด เก็ บ ข้อมู ล
สารสนเทศกับครู แต่ละกลุ่มงาน
2. โรงเรี ยนมอบหมายครู ทีมีความรู ้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสารเป็ นผูด้ ูแลรักษาอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครื อข่าย
3. โรงเรี ยนจัดหาอุปกรณ์ ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ทีทันสมัย และได้มาตรฐาน
4. โรงเรี ยนกําหนดให้ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทีถูกลิขสิ ทธิ และสามารถนํามาประยุกต์ใช้
กับโปรแกรมอืน ๆ ทีมีอยูแ่ ล้ว

79
5. โรงเรี ยนมอบหมายครู แต่กลุ่มงานจัดทํา เครื องมือเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของ
แต่ละกลุ่มงาน
6. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานบุคคลรับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูล
และสารสนเทศของนักเรี ยนรายบุคคล (DMC)
7. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานบุคคลรับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูล
และสารสนเทศเกียวกับครู และบุคลากรทางการศึกษา (EMIS)
8. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานบุคคลรับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูล
และสารสนเทศเกียวกับการคัดกรองนักเรี ยนยากจน (CCT)
9. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการรับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูล
และสารสนเทศเกียวกับผลการเรี ยนนักเรี ยนรายบุคคล (SGS)
10. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการรับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูล
และสารสนเทศโรงเรี ยนเรี ยนรวม (SET)
11. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการรับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูล
และสารสนเทศเกียวกับแบบสอบถามการศึกษาเพือปวงชน (EFA)
12. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการรับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูล
และสารสนเทศด้านผลงานวิจยั ทีเกียวข้องทังภายในและภายนอก
13. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการผูร้ ับผิดชอบรวบรวม รายงาน การ
ทําเบนช์ม าร์ ค กิ ง (Benchmarking) และการศึกษาผลงานการปฏิ บ ตั ิที เป็ นเลิ ศ (Best practice) จาก
โรงเรี ยนคูเ่ ทียบเคียง
14. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารทัวไปรับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและ
สารสนเทศเกียวกับอาคารเรี ยนและสิ งก่อสร้าง (B-OBEC)
15. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารทัวไปรับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและ
สารสนเทศเกียวกับความต้องการจากผูร้ ับบริ การ
16. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารทัวไปรับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและ
สารสนเทศ เกียวกับความพึงพอใจจากผูร้ ับบริ การ
17. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารทัวไปรับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและ
สารสนเทศเกียวกับการร้องเรี ยนจากผูร้ ับบริ การ
18. โรงเรี ยนมอบหมายให้ก ลุ่ ม งานบริ หารงบประมาณรับ ผิด ชอบ รายงาน ข้อมู ล และ
สารสนเทศเกียวกับครุ ภณ
ั ฑ์โรงเรี ยน (M-OBEC)
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19. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงบประมาณ รายงานข้อมูลสารสนเทศเกียวกับ
ผลการใช้งบประมาณ
20. โรงเรี ย นมอบหมายแต่ ก ลุ่ ม งานรั บ ผิ ด ชอบการประชาสั ม พั น ธ์ เผยแพร่ ข ้อ มู ล
สารสนเทศผ่านระบบเครื อข่ายของโรงเรี ยน
องค์ประกอบที 3 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล มีรายการปฏิบตั ิ 8 รายการ ดังนี
1. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงานบุคคล ตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเกียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
2. ผูอ้ ํา นวยการโรงเรี ย นมอบหมายให้ ร องผู ้อาํ นวยการโรงเรี ย นในแต่ ล ะกลุ่ ม งาน
ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เครื องมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกลุ่ม
งาน
3. ผูอ้ ํา นวยการโรงเรี ย นมอบหมายให้ ร องผู ้อาํ นวยการโรงเรี ย นในแต่ ล ะกลุ่ ม งาน
ตรวจสอบ และประเมินผลวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ทนั ต่อระบบการวัดผลการดําเนิ นการของ
แต่กลุ่มงาน
4. ผู ้อ ํา นวยการโรงเรี ย นมอบหมายให้ ร องผู ้อ าํ นวยการโรงเรี ย นในแต่ ล ะกลุ่ ม งาน
ตรวจสอบ และประเมินผลระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็ นไปตามปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
5. ผูอ้ ํา นวยการโรงเรี ย นมอบหมายให้ ร องผู ้อาํ นวยการโรงเรี ย นในแต่ ล ะกลุ่ ม งาน
ตรวจสอบ และประเมิน ผลเกี ยวกับข้อมู ล สารสนเทศของแต่ละกลุ่ม งานให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบ ัน
เชือถือได้
6. ผูอ้ ํา นวยการโรงเรี ย นมอบหมายให้ ร องผู ้อาํ นวยการโรงเรี ย นในแต่ ล ะกลุ่ ม งาน
ตรวจสอบ และประเมินผลการเผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศผ่านระบบเครื อข่าย
7. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงบประมาณตรวจสอบ
และประเมินผลการใช้งบประมาณในการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ
8. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมีการกํากับ นิ เทศ ติด ตามและตรวจสอบแผนการวัดผล การ
ดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
องค์ประกอบที 4 ด้านการปรับปรุ งและพัฒนา มีรายการปฏิบตั ิ 5 รายการ ดังนี
1. โรงเรี ย นแต่ ง ตังคณะกรรมการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล ที ได้รั บ จากการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงาน
2. โรงเรี ยนจัดลําดับความสําคัญของสภาพปัญหา อุปสรรคทีจะต้องปรับปรุ งและพัฒนา
3. โรงเรี ย นจัด ทําแผนปฏิ บ ัติก ารปรับ ปรุ งและพัฒ นาเกี ยวกับ การบริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร
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4. โรงเรี ยนดําเนินการปรับปรุ งและพัฒนาตามแผนปฏิบตั ิการ
5. โรงเรี ยนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี
อภิปรายผล
จากผลการวิจยั พบว่า แนวทางการบริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารของ
โรงเรี ย นมาตรฐานสากลในสั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 3 จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการวางแผน 7 รายการปฏิบตั ิ ด้านการ
ดําเนิ น งาน 20 รายการปฏิ บ ตั ิ ด้านการตรวจสอบและประเมิน ผล 8 รายการปฏิ บ ตั ิ และด้านการ
ปรับปรุ งและพัฒนา 5 รายการปฏิบ ตั ิ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรณชัย กุส ลาศรัย (2552, หน้า
67) วิจยั เรื อง แนวทางปฏิ บตั ิงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการศึกษาของสถานศึกษาขันพืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครนายก พบว่า แนวทางการปฏิ บตั ิงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือการศึกษาของสถานศึกษาขันพืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครนายก มี 4 ขันตอน
ได้แก่ ขันการวางแผน ขันการปฏิบตั ิงาน ขันตรวจสอบและประเมิน ขันปรับปรุ งแก้ไข ทังนีเนื องจาก
กระบวนการหรื อองค์ประกอบทัง 4 ด้าน เป็ นวงจรคุณภาพตามแนวคิดของ เดมมิง (Deming, 2004)
(อ้างถึ งใน เรื องวิท ย์ เกษสุ วรรณ, 2545, หน้า 91) กล่ าวว่า การบริ ห ารคุ ณ ภาพวงจรเดมมิ งเป็ น
กระบวนการทีดําเนิ นการต่อเนื องเพือให้เกิดผลผลิตและบริ การทีมีคุณภาพขึน โดยหลักการทีเรี ยกว่า
วงจรคุณภาพ PDCA หรื อวงจรเดมมิง ซึ งประกอบด้วย 4 ขันตอน คือ การวางแผน การปฏิบตั ิตามแผน
การตรวจสอบและการปรับปรุ งแก้ไข ซึ งการนํางจรคุ ณภาพไปปฏิบตั ิอย่างจริ งจังและต่อเนื องในทุก
ระดับขององค์กร จะทําให้สามารถปรับปรุ งและเพิมคุณภาพงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเห็ น
ผลลัพธ์ทีชัดเจน เมือปัญหาเดิมหมดไปก็สามารถแก้ปัญหาใหม่ ๆ ได้ดว้ ยวงจรคุณภาพต่อไป ดังนัน
การนําวงจรคุณภาพของเดมมิงไปประยุกต์ใช้ในการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
ของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ซึ งมี ภ าระงาน และสารสนเทศจํานวนมากที จําเป็ นต่อการบริ ห าร
โรงเรี ยน และการจัดการเรี ยนรู ้ ให้ได้ม าตรฐานตามเป้ าหมายของโรงเรี ยน การนําวงจรคุ ณ ภาพ
เดมมิงมาประยุกต์ใช้จึงมีความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ โดยแต่ละองค์ประกอบมีประเด็นใน
การอภิปรายผล ดังนี
1. องค์ป ระกอบที 1 ด้านการวางแผน มี ค วามเหมาะสม และความเป็ นไปได้ สู งกว่า
เกณฑ์ค่ าเฉลี ย 3.50 ที กําหนดไว้ ทัง 7 รายการปฏิ บตั ิ โดยรายการปฏิ บ ตั ิ ทีมี ความเหมาะสมและ
ความเป็ นไปได้ อัน ดับ สู งสุ ด 3 อันดับ คือ โรงเรี ยนจัดทําแผนปฏิ บ ตั ิการทํางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร รองลงมา คือ โรงเรี ยนจัดประชุ มคณะกรรมการ เพือรวบรวมข้อมู ล
และสารสนเทศของงานกลุ่มบริ หารวิชาการ กลุ่มบริ หารงบประมาณ กลุ่มบริ หารงานบุคคล และ
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กลุ่มบริ หารทัวไป และ โรงเรี ยนจัดทําปฏิทินการดําเนินงานจัดทําระบบข้อมูล และติดตามผลการ
ดําเนิ นงาน ตามลําดับ สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ วรรณชัย กุส ลาศรัย (2552, หน้า 67) วิจยั เรื อง
แนวทางปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการศึกษาของสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพืนทีการศึกษานครนายก พบว่า แนวทางปฏิบตั ิงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการศึกษาของ
สถานศึ ก ษาขันพื นฐานสั งกัด สํ านัก งานเขตพื นที การศึก ษานครนายก ขันการวางแผน มี ค วาม
เหมาะสม และความเป็ นไปได้ทุ กรายการปฏิ บตั ิ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ประกอบ พอดี
(2549, หน้า 30) ได้กล่าวถึง การวางแผนว่าเป็ นองค์ประกอบของวงจรทีมีความสําคัญ เนื องจากการ
วางแผนเป็ นจุดเริ มต้นของงานและเป็ นส่ วนสําคัญทีจะทําให้การทํางานในส่ วนอืน เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิ ผล การวางแผนในวงจรเดมมิ ง เป็ นการหาองค์ป ระกอบของปั ญ หา โดยวิธี ก ารระดม
ความคิ ด การหาสาเหตุข องปั ญหา การหาวิธีการแก้ปั ญหา การจัดทําตารางการปฏิ บ ัติงาน หรื อ
ปฏิ ทินการดําเนินงาน การกําหนดวิธีดาํ เนิ นการ การกําหนดวิธีการตรวจสอบ และประเมินผล ทังนี
เนื องจาก โรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ตระหนักถึ งความสําคัญของการวางแผนการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสาร ซึ งการวางแผนทีดี สามารถทําให้บรรลุจุดมุ่งหมายของโรงเรี ยนในการพัฒนาหลักสู ตร
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน และการบริ ห ารจัดการด้วยระบบคุ ณ ภาพ ที มุ่งเน้น การพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้มีศกั ยภาพเป็ นพลโลก มีทกั ษะ ความรู ้ ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใน
ระดับเดียวกับมาตรฐานสากลหรื อมาตรฐานของประเทศชันนําทีมีคุณภาพการศึกษาสู ง
2. องค์ป ระกอบที 2 ด้านการดําเนิ น งาน มี ค วามเหมาะสม และความเป็ นได้ สู งกว่า
เกณฑ์ค่าเฉลีย 3.50 ทีกําหนดไว้ ทัง 20 รายการปฏิบตั ิ โดยรายการปฏิบตั ิทีมีความเหมาะสม อันดับ
สู งสุ ด 3 อันดับ คือ โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารทัวไปรับผิดชอบรวบรวม รายงานข้อมูล
และสารสนเทศเกียวกับการร้องเรี ยนจากผูร้ ับบริ การ รองลงมา คือ โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงาน
บริ หารงานวิชาการรับ ผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมู ลและสารสนเทศโรงเรี ยนเรี ยนรวม (SET)
และ โรงเรี ยนมอบหมายแต่กลุ่มงานรับผิดชอบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศผ่าน
ระบบเครื อข่ ายของโรงเรี ยน และรายการปฏิ บ ตั ิ ที มี ค วามเป็ นไปได้ อันดับ สู งสุ ด 3 อัน ดับ คื อ
โรงเรี ยนมอบหมายให้ กลุ่ ม งานบริ ห ารทัวไปรั บผิดชอบรวบรวม รายงานข้อมู ลและสารสนเทศ
เกี ยวกับ การร้องเรี ยนจากผูร้ ับ บริ ก าร รองลงมา คื อ โรงเรี ย นมอบหมายให้กลุ่ ม งานบริ ห ารงาน
บุ ค คลรับ ผิด ชอบรวบรวม รายงานข้อมูล และสารสนเทศเกี ยวกับ ครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา
(EMIS) และโรงเรี ยนมอบหมายแต่ ก ลุ่ ม งานรั บ ผิ ด ชอบการประชาสั ม พัน ธ์ เผยแพร่ ข ้อ มู ล
สารสนเทศผ่านระบบเครื อข่ายของโรงเรี ยน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรณชัย กุสลาศรัย (2552,
หน้า 69) วิจยั เรื อง แนวทางปฏิ บ ัติงานเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื อการศึก ษาของสถานศึก ษาขัน
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พื นฐาน สั ง กัด สํ านัก งานเขตพื นที การศึ ก ษานครนายก พบว่า แนวทางปฏิ บ ัติ ง านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือการศึกษาของสถานศึกษาขันพืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครนายก
ขันการปฏิบตั ิงาน มีความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ทุกรายการปฏิบตั ิ ทังนีเนื องจาก โรงเรี ยน
มาตรฐานสากลตระหนักถึ งความสําคัญของการดําเนิ นงานซึ งเป็ นการนําแผนการไปปฏิบ ตั ิอย่าง
ถู กต้องนัน ซึ งจะต้องสร้างความมันใจว่าฝ่ ายทีรับผิดชอบในการนําแผนไปปฏิ บตั ิได้รับทราบถึ ง
ความสําคัญและความจําเป็ นในแผนการนัน ๆ มีการติดต่อสื อสารไปยังฝ่ ายทีมีหน้าทีในการปฏิบตั ิ
อย่างเหมาะสม มีการจัดให้มีการศึกษาและการอบรมทีต้องการเพือการนําแผนการนัน ๆ มาปฏิบตั ิ
และมีการจัดหาทรัพยากรทีจําเป็ นในเวลาทีจําเป็ นด้วย
3. องค์ป ระกอบที 3 ด้านการตรวจสอบและประเมิน ผล มี ค วามเหมาะสม และความ
เป็ นไปได้สูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลีย 3.50 ทีกําหนดไว้ ทัง 8 รายการปฏิบตั ิ โดยรายการปฏิบตั ิทีมีความ
เหมาะสม และความเป็ นไปได้ อันดับสู งสุ ด 3 อันดับ คื อ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รอง
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงบประมาณตรวจสอบ และประเมินผลการใช้งบประมาณในการดําเนิ นงาน
ตามแผนปฏิบตั ิการ รองลงมา คือ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนใน
แต่ละกลุ่มงานตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เครื องมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
ของแต่ละกลุ่มงาน และ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนในแต่ละกลุ่ม
งานตรวจสอบ และประเมินผลวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ทนั ต่อระบบการวัดผลการดําเนิ นการ
ของแต่กลุ่มงาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรรณชัย กุสลาศรัย (2552, หน้า 71) วิจยั เรื อง แนวทาง
ปฏิบ ตั ิ งานเทคโนโลยีส ารสนเทศเพือการศึกษาของสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พื นที การศึ ก ษานครนายก พบว่า แนวทางปฏิ บ ัติง านเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื อการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาขันพืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานครนายก ขันตรวจสอบและประเมิน มี
ความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ทุ ก รายการปฏิ บ ัติ สอดคล้อ งกับ แนวคิ ด ของ สํ านัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน (2554, หน้า 5) กล่ าวถึงการตรวจสอบว่า การตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพทัวทังองค์กร ได้แก่ บุคลากรมีคุณสมบัติ เหมาะสมกับงานหรื อไม่ เพียงใด วัสดุ
อุป กรณ์ สํานัก งานหรื อเครื องใช้ว่ามี ขี ด ความสามารถที เหมาะสมและสร้างผลผลิ ต ที มี คุ ณ ภาพ
เพียงใด ระบบการทํางาน เช่น ระบบการให้บริ การระบบการสื อสารภายในองค์กร มีความเหมาะสม
มากพอกับ การบรรลุ เป้ าหมายคุ ณ ภาพหรื อไม่ ระบบการบริ ห ารงาน ประกอบด้วย โครงสร้ าง
องค์กร การบริ หารด้านการผลิ ตและกําหนดเป้ าหมายหรื อไม่ อย่างไร งบประมาณ ทีใช้ลงทุน มี
ความจํา เป็ นและเพี ย งพอกับ การสร้ างคุ ณ ภาพหรื อ ไม่ เป็ นกระบวนการที มี ค วามสํ าคัญ ทังนี
เนืองจาก โรงเรี ยนมาตรฐานสากลตระหนักถึงความสําคัญของการตรวจสอบ ซึ งเป็ นหน้าทีทีสําคัญ
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ของผูอ้ าํ นวยการและรองผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม งานต่ าง ๆ ที จะต้องตรวจสอบ และประเมิ น ผล การ
ดําเนินงานด้านต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามเป้าหมายของโรงเรี ยน
4. องค์ประกอบที 4 ด้านการปรับปรุ งและพัฒนา มีความเหมาะสม และความเป็ นไปได้
สู งกว่าเกณฑ์ค่าเฉลีย 3.50 ทีกําหนดไว้ ทัง 5 รายการปฏิบตั ิ โดยรายการปฏิ บตั ิทีมีความเหมาะสม
และความเป็ นไปได้ อัน ดับ สู ง สุ ด 3 อัน ดับ คื อ โรงเรี ย นดํา เนิ น การปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาตาม
แผนปฏิบตั ิการ รองลงมา คือ โรงเรี ยนจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปี และ โรงเรี ยนจัดทํา
แผนปฏิ บ ตั ิ ก ารปรั บ ปรุ งและพัฒ นาเกี ยวกับ การบริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสาร
สอดคล้องกับ งานวิจ ัยของ วรรณชัย กุ ส ลาศรั ย (2552, หน้า 71) วิจ ัย เรื อง แนวทางปฏิ บ ัติง าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการศึกษาของสถานศึกษาขันพืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษา
นครนายก พบว่า แนวทางปฏิ บ ัติงานเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื อการศึ ก ษาของสถานศึก ษาขัน
พืนฐานสั งกัด สํานักงานเขตพืนที การศึกษานครนายก ขันปรั บ ปรุ งแก้ไข มีค วามเหมาะสม และ
ความเป็ นไปได้ทุกรายการปฏิบตั ิ ทังนี เนื องจาก โรงเรี ยนมาตรฐานสากลตระหนักถึงความสําคัญ
ของการปรั บปรุ งและพัฒนา ซึ งถ้าผลทีเกิ ดขึ นเป็ นไปตามแผนที ได้วางไว้ ก็ให้น ําแนวทางหรื อ
กระบวนการปฏิบตั ินนมาจั
ั
ดทําให้เป็ นมาตรฐานพร้ อมทังหาวิธีการทีจะปรับปรุ งให้ดียิงขึนไปอีก
ซึ งอาจหมายถึ งสามารถบรรลุ เป้ าหมายได้เร็ ว กว่าเดิ ม หรื อ เสี ย ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิ ม หรื อทําให้
คุ ณ ภาพดี ยิงขึ นก็ไ ด้ แต่ ถ ้าผลที เกิ ด ขึ นไม่ เป็ นไปตามแผนที ได้ว างไว้ โรงเรี ยนควรนําข้อมู ล ที
รวบรวมไว้มาวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะดําเนิ นการอย่างไร เช่น มองหาทางเลือกใหม่ทีน่ าจะ
เป็ นไปได้ ใช้ความพยายามให้มากขึนกว่าเดิม
ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ควรนําแนวทางการบริ หารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารของ
โรงเรี ย นมาตรฐานสากลในสั ง กัด สํ า นั ก งานเขตพื นที การศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา เขต 3 จัง หวัด
พระนครศรี อยุธยา ทัง 4 องค์ประกอบ 40 รายการ ไปปฏิบตั ิจริ งในโรงเรี ยน และปรับให้เหมาะสม
กับโรงเรี ยนแต่ละแห่ง
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังต่ อไป
2.1 ควรมี ก ารวิจยั เกี ยวกับ ปั จจัยที ส่ งผลต่อความสําเร็ จในการบริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล เพือนําผลที ได้ม าพัฒนาการบริ หารให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิงขึน
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2.2 ควรมี ก ารวิ จ ัย เกี ยวกั บ บทบาทและหน้ า ที ของผู้บ ริ หารโรงเรี ยนต่ อ การ
ดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร เพราะผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ นผูท้ ีใช้สารสนเทศ
เพือการตัดสิ นใจในการดําเนินงานของโรงเรี ยน
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แบบตรวจสอบความตรงเชิงเนือหาของร่ างแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสั งกัดสํ านักงานเขตพืนที
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คําชี แจงสํ าหรับผู้เชียวชาญ
1. แบบสอบถามฉบับนีมีวตั ถุประสงค์เพือสอบถามความคิดเห็ นของผูเ้ ชี ยวชาญเกียวกับ
ความตรงเชิ งเนื อหาของร่ างแนวทางการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2. ผูว้ ิจยั ขอความกรุ ณาท่านในฐานะเป็ นผูเ้ ชี ยวชาญได้พิจารณาว่าแนวทางการบริ หาร
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสั งกัดสํานัก งานเขตพื นที
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา แต่ละข้อที ผูว้ ิจยั ได้ออกแบบมีความชัดเจน
และตรงตามแนวคิด หลักการ เพียงใดโดยทําเครื องหมาย  ในช่องที ตรงกับความคิ ด เห็ นของ
ท่านมากทีสุ ด เพือปรับปรุ งแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยงขึ
ิ น
3. ขอขอบพระคุ ณเป็ นอย่างสู งที ท่านกรุ ณาเสี ยสละเวลาในการแสดงความคิดเห็ นและ
พิจารณาให้ขอ้ เสนอแนะเพิมเติมในรายละเอียดของแบบสอบถาม เพือผูว้ จิ ยั จะได้นาํ ไปปรับปรุ งใน
การออกแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยงขึ
ิ นต่อไป
ขอแสดงความนับถื อ
ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
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คําชี แจง แบบสอบถามฉบับ นี เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี ยวชาญ
เกี ยวกับ การบริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสั งกัด
สํานักงานเขตพืนที การศึ กษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยาว่าเป็ นไปตามหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี หรื อไม่ อย่างไร โดยแสดงความคิ ดเห็ นในลักษณะ “เห็นดัวย” “ไม่แน่ ใจ” “ไม่
เห็ นด้วย” และข้อเสนอแนะเพิมเติม โดยทําเครื องหมาย  ลงในช่ องทีตรงกับความคิดเห็นของ
ท่านมากทีสุ ด
เห็นด้วย

หมายถึง ท่านมีความเห็นด้วยว่ารายการนันสอดคล้องตรงตามแนวคิด
ทฤษฎีและหลักการทางวิชาการในการบริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ไม่แน่ใจ
หมายถึง ท่านไม่แน่ใจว่ารายการนันสอดคล้องตรงตามแนวคิดทฤษฎี
และหลักการทางวิชาการในการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ไม่เห็นด้วย หมายถึง ท่านไม่เห็นด้วยว่ารายการนันสอดคล้องตรงตามแนวคิดทฤษฎี
และหลักการทางวิชาการในการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ข้อเสนอแนะ หมายถึง ประเด็นทีเสนอเพือพิจารณาประกอบการแก้ไข
ผูว้ จิ ยั ขอความอนุเคราะห์จากท่านในฐานะผูเ้ ชียวชาญพิจารณาข้อคําถาม และรายการย่อย
เกียวกับการบริ ห ารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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องค์ ประกอบที 1 ด้านการวางแผน
1. โรงเรี ยน วิ เ ค ราะ ห์ ความ ต้ อ งการจํ า เป็ น ด้ า น
สารสนเทศที สามารถนําไปใช้ในการบริ ห ารโรงเรี ยน
และการจัดการเรี ยนรู ้ สู่ความสําเร็ จ
2. โรงเรี ย นแต่ ง ตังคณะกรรมการจัด ทําแผนปฏิ บ ั ติ
ประจําปี เพือการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสาร
3. โรงเรี ย นจั ด ประชุ ม คณะกรรมการ เพื อรวบรวม
ข้อมูล และสารสนเทศของงานกลุ่มบริ หารวิชาการ กลุ่ม
บริ ห ารงบประมาณ กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล และกลุ่ ม
บริ หารทัวไป
4. โรงเรี ยนจัดทําแผนปฏิบตั ิการทํางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร
5. โรงเรี ยน วางแผน การจั ด ส รรท รั พ ยากรด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารทีมีความจําเป็ น
6. โรงเรี ยนแต่งตังผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําระบบข้อมูล
ของแต่ละกลุ่มงานตามแผนปฏิบตั ิการประจําปี
7. โรงเรี ยนจัด ทําปฏิ ทิ น การดําเนิ น งานจัด ทําระบบ
ข้อมูล และติดตามผลการดําเนิ นงาน
องค์ ประกอบที 2 ด้านการดําเนินการ
1. โรงเรี ยนจัดประชุมชีแจง ให้ความรู้ เกี ยวกับวิธีการ
ดําเนินงานการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศกับครู แต่ละกลุ่ม
งาน
2. โรงเรี ยนมอบหมายครู ทีมีความรู้ ความสามารถ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารเป็ นผูด้ ูแลรักษา
อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครื อข่าย
3. โรงเรี ยนจัด หาอุ ป กรณ์ ฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์แ วร์ ที
ทันสมัย และได้มาตรฐาน
4. โรงเรี ยนกํา หนดให้ ใ ช้โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ที ถู ก
ลิ ข สิ ท ธิ และสามารถนํามาประยุก ต์ใช้กับ โปรแกรม
อืน ๆ ทีมีอยูแ่ ล้ว

ความคิดเห็นของ
ผูเ้ ชียวชาญ
+1
0
-1

ข้อควรแก้ไขปรับปรุ ง
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5. โรงเรี ยนมอบหมายครู แต่กลุ่มงานจัดทําเครื องมือเก็บ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกลุ่มงาน
6. โรงเรี ย นมอบหมายให้ก ลุ่ ม งานบริ ห ารงานบุ ค คล
รับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศของ
นักเรี ยนรายบุคคล (DMC)
7. โรงเรี ย นมอบหมายให้ก ลุ่ ม งานบริ ห ารงานบุ ค คล
รั บ ผิ ด ชอบรวบรวม รายงาน ข้อ มู ล และสารสนเทศ
เกียวกับครู และบุคลากรทางการศึกษา (EMIS)
8. โรงเรี ย นมอบหมายให้ก ลุ่ ม งานบริ ห ารงานบุ ค คล
รั บ ผิ ด ชอบรวบรวม รายงาน ข้อ มู ล และสารสนเทศ
เกียวกับการคัดกรองนักเรี ยนยากจน (CCT)
9. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการ
รั บ ผิ ด ชอบรวบรวม รายงาน ข้อ มู ล และสารสนเทศ
เกียวกับผลการเรี ยนนักเรี ยนรายบุคคล (SGS)
10. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการ
รั บ ผิ ด ชอบรวบรวม รายงาน ข้อ มู ล และสารสนเทศ
โรงเรี ยนเรี ยนรวม (SET)
11. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการ
รั บ ผิ ด ชอบรวบรวม รายงาน ข้อ มู ล และสารสนเทศ
เกียวกับแบบสอบถามการศึกษาเพือปวงชน (EFA)
12. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการ
รับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศด้าน
ผลงานวิจยั ทีเกียวข้องทังภายในและภายนอก
13. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงานวิชาการ
ผู ้รั บ ผิ ด ชอบรวบรวมรายงาน การทํ า เบนช์ ม าร์ ค กิ ง
(Benchmarking) และการศึ กษาผลงานการปฏิ บ ัติที เป็ น
เลิศ (Best practice) จากโรงเรี ยนคู่เทียบเคียง
14. โรงเรี ยนมอบหมายให้ ก ลุ่ ม งาน บริ หารทั วไป
รั บ ผิ ด ชอบรวบรวม รายงาน ข้อ มู ล และสารสนเทศ
เกียวกับอาคารเรี ยนและสิ งก่อสร้าง (B-OBEC)
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15. โรงเรี ยนมอบหมายให้ ก ลุ่ ม งาน บริ หารทั วไป
รั บ ผิ ด ชอบรวบรวม รายงาน ข้อ มู ล และสารสนเทศ
เกียวกับความต้องการจากผูร้ ับบริ การ
16. โรงเรี ยนมอบหมายให้ ก ลุ่ ม งาน บริ หารทั วไป
รั บ ผิ ด ชอบรวบรวม รายงาน ข้อ มู ล และสารสนเทศ
เกียวกับความพึงพอใจจากผูร้ ับบริ การ
17. โรงเรี ยนมอบหมายให้ ก ลุ่ ม งาน บริ หารทั วไป
รั บ ผิ ด ชอบรวบรวม รายงาน ข้อ มู ล และสารสนเทศ
เกียวกับการร้องเรี ยนจากผูร้ ับบริ การ
18. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงบประมาณ
รั บ ผิ ด ชอบ รายงาน ข้ อ มู ล และสารสนเทศเกี ยวกั บ
ครุ ภณ
ั ฑ์โรงเรี ยน (M-OBEC)
19. โรงเรี ยนมอบหมายให้กลุ่มงานบริ หารงบประมาณ
รายงานข้อมูลสารสนเทศเกียวกับผลการใช้งบประมาณ
20. โรงเรี ยนมอบหมายแต่ ก ลุ่ ม งานรั บ ผิ ด ชอบการ
ประชาสั ม พัน ธ์ เ ผยแพร่ ข ้อ มู ล สารสนเทศผ่ า นระบบ
เครื อข่ายของโรงเรี ยน
องค์ ประกอบที 3 ด้านการตรวจสอบและประเมินผล
1. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายบ ริ ห ารงาน บุ ค ค ลต รวจส อบ ติ ด ตาม แ ล ะ
ป ระเมิ น ผ ลการพั ฒ น าบุ ค ลากรเกี ยวกั บ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
2. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนในแต่ละกลุ่มงานตรวจสอบ และประเมิน ผล
การใช้เครื องมือในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
ของแต่ละกลุ่มงาน
3. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนในแต่ละกลุ่มงานตรวจสอบ และประเมิน ผล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ทนั ต่อระบบการวัดผลการ
ดําเนินการของแต่กลุ่มงาน
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4. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนในแต่ละกลุ่มงานตรวจสอบ และประเมิน ผล
ระยะเวลาในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ให้ เป็ นไปตาม
ปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
5. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนในแต่ละกลุ่มงานตรวจสอบ และประเมิน ผล
เกียวกับข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกลุ่มงานให้ถูกต้อง
เป็ นปัจจุบนั เชือถือได้
6. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรี ยนในแต่ละกลุ่มงานตรวจสอบ และประเมิน ผล
การเผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศผ่านระบบเครื อข่าย
7. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมอบหมายให้รองผูอ้ าํ นวยการ
ฝ่ ายบริ หารงบประมาณตรวจสอบ และประเมินผลการ
ใช้งบประมาณในการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ
8. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมีการกํากับ นิ เทศ ติดตามและ
ตรวจสอบแผนการวัดผลการดําเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร
องค์ ประกอบที 4 ด้านการปรับปรุงและพัฒนา
1. โรงเรี ย นแต่ ง ตังคณะกรรมการวิเคราะห์ ข ้อ มู ล ที
ได้รับจากการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน
2. โรงเรี ยนจั ด ลํา ดับ ความสํ า คัญ ของสภาพปั ญหา
อุปสรรคทีจะต้องปรับปรุ งและพัฒนา
3. โรงเรี ยนจัดทําแผนปฏิ บ ัติการปรั บ ปรุ งและพัฒนา
เกี ยวกับ การบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื อสาร
4. โรงเรี ยนดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ งและพั ฒ น าตาม
แผนปฏิบตั ิการ
5. โรงเรี ยนจัดทํารายงานผลการดําเนิ นงานประจําปี
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แบบสอบถามเพือการวิจัย
เรื อง
การนําเสนอแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ในสั งกัดสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คําชี แจง
1. แบบสอบถามมีวตั ถุ ป ระสงค์เพือสอบถามผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน และผูร้ ั บ ผิดชอบด้าน
เทคโนโลยีแ ละการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสั งกัดสํานัก งานเขตพื นที การศึก ษา
มัธยมศึกษา เขต จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
2. แบบสอบถามฉบับนี แบ่งออกเป็ น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที 2 ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของแนวทางแนวทางการบริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
3. เมือท่านได้รับแบบสอบถามนี แล้ว ขอความกรุ ณาตอบให้สมบูรณ์และตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากทีสุ ด
ขอขอบพระคุ ณอย่างสู ง ทีท่านกรุ ณาเสี ยสละเวลาในการแสดงความคิดเห็ นในการตอบ
แบบสอบถาม คําตอบของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิงในการวิจยั ครังนี
ขอแสดงความนับถื อ
ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
นักศึกษาปริ ญญาโท สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
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ตอนที 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชีแจง : โปรดทําเครื องหมาย ลงในช่อง  ซึ งตรงกับความจริ งเกียวกับตัวท่าน
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. วุฒิการศึกษา
 1. ปริ ญญาตรี
 2. ปริ ญญาโท
 3. ปริ ญญาเอก
3. ตําแหน่ง
 1. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
 2. รองผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
 3. ผูร้ ับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรี ยน
 4. ผูร้ ับผิดชอบดูแลระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรี ยน
 5. ผูร้ ับผิดชอบดูแลเว็บไซต์ของโรงเรี ยน
 6. ผูร้ ับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศกลุ่มบริ หารงาน
 7. ผูร้ ับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
4. ประสบการณ์ในการทํางาน
 1. 1 - 5 ปี
 2. 6 - 10 ปี
 3. 11 - 15 ปี
 4. มากกว่า 15 ปี
ตอนที 2 ระดับ การความเหมาะสม และระดับความเป็ นไปได้ของแนวทางการบริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลในสังกัดสํานักงานเขตพืนที การศึ กษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
คําชี แจง โปรดพิจารณาข้อความต่อไปนี ว่าข้อความใดตรงกับความคิดเห็นของท่านในระดับใดโดย
ทําเครื องหมาย  ในช่องคําตอบ ซึงเกณฑ์ทีใช้มีดงั นี
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีระดับความเหมาะสม และระดับความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
มีระดับความเหมาะสม และระดับความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับมาก
มีระดับความเหมาะสม และระดับความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับปานกลาง
มีระดับความเหมาะสม และระดับความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับน้อย
มีระดับความเหมาะสม และระดับความเป็ นไปได้ อยูใ่ นระดับน้อยทีสุ ด
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แนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
องค์ประกอบที 1 ด้านการวางแผน
1. โรงเรี ย นวิเคราะห์ ค วามต้อ งการจํา เป็ นด้า น
สารสนเทศที สามารถนํ า ไปใช้ ใ นการบริ ห าร
โรงเรี ยน และการจัดการเรี ยนรู ้ สู่ความสําเร็ จ
2. โรงเรี ยนแต่งตังคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิ บตั ิ
ประจําปี เพือการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสาร
3. โรงเรี ยนจัดประชุมคณะกรรมการ เพือรวบรวม
ข้อมูล และสารสนเทศของงานกลุ่มบริ หารวิชาการ
กลุ่ม บริ ห ารงบประมาณ กลุ่ ม บริ ห ารงานบุ ค คล
และกลุ่มบริ หารทัวไป
4. โรงเรี ยนจั ด ทํ า แผนปฏิ บ ั ติ ก ารทํ า งานด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
5. โรงเรี ย นวางแผนการจัด สรรทรั พ ยากรด้า น
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื อสารที มี ค วาม
จําเป็ น
6. โรงเรี ยนแต่งตังผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําระบบ
ข้อ มู ล ของแต่ ล ะกลุ่ ม งานตามแผนปฏิ บ ั ติ ก าร
ประจําปี
7. โรงเรี ยนจัดทําปฏิทินการดําเนินงานจัดทําระบบ
ข้อมูล และติดตามผลการดําเนิ นงาน
องค์ประกอบที 2 ด้านการดําเนินการ
1. โรงเรี ยนจัด ประชุ ม ชี แจง ให้ ค วามรู้ เกี ยวกับ
วิธีการดําเนิ นงานการจัดเก็บ ข้อมูลสารสนเทศกับ
ครู แต่ละกลุ่มงาน
2. โรงเรี ยนมอบหมายครู ทีมีความรู้ ความสามารถ
ด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื อสารเป็ น
ผู ้ดู แ ลรั ก ษาอุ ป กรณ์ ฮาร์ ด แวร์ ซอฟต์แ วร์ และ
ระบบเครื อข่าย
3. โรงเรี ยนจัดหาอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ที
ทันสมัย และได้มาตรฐาน

ระดับความเหมาะสม
5

4

3

2

ระดับความเป็ นไปได้
1

5

4

3

2

1
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สื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
4. โรงเรี ยนกําหนดให้ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปที ถูก
ลิ ขสิ ท ธิ และ ส าม ารถ นํ า ม าป ระยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ
โปรแกรมอืน ๆ ทีมีอยูแ่ ล้ว
5. โรงเรี ยนมอบ ห มายครู แต่ ก ลุ่ ม งานจั ด ทํ า
เครื องมือเก็บรวบรวมข้อ มูลสารสนเทศของแต่ละ
กลุ่มงาน
6. โรงเรี ยนมอบหมายให้ ก ลุ่ ม งานบริ ห ารงาน
บุ ค คลรั บ ผิ ด ชอบรวบรวม รายงาน ข้อ มู ล และ
สารสนเทศของนักเรี ยนรายบุคคล (DMC)
7. โรงเรี ยนมอบหมายให้ ก ลุ่ ม งานบริ ห ารงาน
บุ ค คลรั บ ผิ ด ชอบรวบรวม รายงาน ข้อ มู ล และ
สารสนเทศเกี ยวกับครู และบุคลากรทางการศึ กษา
(EMIS)
8. โรงเรี ยนมอบหมายให้ ก ลุ่ ม งานบริ ห ารงาน
บุ ค คลรั บ ผิ ด ชอบรวบรวม รายงาน ข้อ มู ล และ
สารสนเทศเกี ยวกับ การคัด กรองนักเรี ยนยากจน
(CCT)
9. โรงเรี ยนมอบหมายให้ ก ลุ่ ม งานบริ ห ารงาน
วิช าการรั บ ผิ ด ชอบรวบรวม รายงาน ข้อ มู ล และ
สารสนเทศเกียวกับผลการเรี ยนนักเรี ยนรายบุ คคล
(SGS)
10. โรงเรี ยนมอบหมายให้ ก ลุ่ ม งานบริ ห ารงาน
วิ ช าการรั บ ผิ ด ชอบรวบรวม รายงาน ข้อ มู ล และ
สารสนเทศโรงเรี ยนเรี ยนรวม (SET)
11. โรงเรี ยนมอบหมายให้ ก ลุ่ ม งานบริ ห ารงาน
วิ ช าการรั บ ผิ ด ชอบรวบรวม รายงาน ข้อ มู ล และ
สารสนเทศเกี ยวกับ แบบสอบถามการศึ ก ษาเพื อ
ปวงชน (EFA)
12. โรงเรี ยนมอบหมายให้ ก ลุ่ ม งานบริ ห ารงาน
วิ ช าการรั บ ผิ ด ชอบรวบรวม รายงาน ข้อ มู ล และ
สารสนเทศด้านผลงานวิจยั ทีเกียวข้องทังภายในและ
ภายนอก
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แนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
13. โรงเรี ยนมอบหมายให้ ก ลุ่ ม งานบริ ห ารงาน
วิชาการผูร้ ับผิดชอบรวบรวม รายงาน การทําเบนช์
มาร์ คกิ ง (Benchmarking) และการศึกษาผลงานการ
ปฏิ บั ติ ที เป็ นเลิ ศ (Best practice) จากโรงเรี ยนคู่
เทียบเคียง
14. โรงเรี ยนมอบหมายให้ กลุ่ ม งานบริ ห ารทัวไป
รับ ผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศ
เกียวกับอาคารเรี ยนและสิ งก่อสร้าง (B-OBEC)
15. โรงเรี ยนมอบหมายให้ กลุ่ ม งานบริ ห ารทัวไป
รับ ผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศ
เกียวกับความต้องการจากผูร้ ับบริ การ
16. โรงเรี ยนมอบหมายให้ กลุ่ ม งานบริ ห ารทัวไป
รับ ผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศ
เกียวกับความพึงพอใจจากผูร้ ับบริ การ
17. โรงเรี ยนมอบหมายให้ กลุ่ ม งานบริ ห ารทัวไป
รับ ผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศ
เกียวกับการร้องเรี ยนจากผูร้ ับบริ การ
18. โรงเรี ยน ม อ บ ห ม ายให้ ก ลุ่ ม งาน บ ริ ห าร
งบ ป ระม าณ รั บ ผิ ด ชอบ รายงาน ข้ อ มู ล และ
สารสนเทศเกียวกับครุ ภณ
ั ฑ์โรงเรี ยน (M-OBEC)
19. โรงเรี ยน ม อ บ ห ม ายให้ ก ลุ่ ม งาน บ ริ ห าร
งบประมาณ รายงานข้อมู ลสารสนเทศเกี ยวกับ ผล
การใช้งบประมาณ
20. โรงเรี ยนมอบหมายแต่กลุ่มงานรับผิด ชอบการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศผ่านระบบ
เครื อข่ายของโรงเรี ยน
อ งค์ ป ระ ก อ บ ที 3 ด้ า น ก ารต รวจ ส อ บ แล ะ
ประเมินผล
1. ผู ้ อ ํ า น วยการโรงเรี ยน ม อบ ห ม ายให้ รอง
ผู ้อ ํา นวยการฝ่ ายบริ หารงานบุ ค คลตรวจสอบ
ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเกียวกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
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แนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
2. ผู ้ อ ํ า น วยการโรงเรี ยน ม อบ ห ม ายให้ ร อง
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนในแต่ละกลุ่มงานตรวจสอบ
และประเมิ น ผลการใช้เครื องมื อ ในการจัด เก็ บ
รวบรวมข้อมูลสารสนเทศของแต่ละกลุ่มงาน
3. ผู ้ อ ํ า น วยการโรงเรี ยน ม อบ ห ม ายให้ ร อง
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนในแต่ละกลุ่มงานตรวจสอบ
และประเมินผลวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ทนั ต่อ
ระบบการวัดผลการดําเนิ นการของแต่กลุ่มงาน
4. ผู ้ อ ํ า น วยการโรงเรี ยน ม อบ ห ม ายให้ ร อง
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนในแต่ละกลุ่มงานตรวจสอบ
และประเมิ น ผลระยะเวลาในการเก็ บ รวบรวม
ข้อมูลให้เป็ นไปตามปฏิทินการปฏิบตั ิงาน
5. ผู ้ อ ํ า น วยการโรงเรี ยน ม อบ ห ม ายให้ ร อง
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนในแต่ละกลุ่มงานตรวจสอบ
และประเมิ นผลเกี ยวกับข้อมู ลสารสนเทศของแต่
ละกลุ่มงานให้ถูกต้อง เป็ นปั จจุบนั เชือถือได้
6. ผู ้ อ ํ า น วยการโรงเรี ยน ม อบ ห ม ายให้ ร อง
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนในแต่ละกลุ่มงานตรวจสอบ
และประเมินผลการเผยแพร่ ขอ้ มูลสารสนเทศผ่าน
ระบบเครื อข่าย
7. ผู ้ อ ํ า น วยการโรงเรี ยน ม อบ ห ม ายให้ รอง
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารงบประมาณตรวจสอบ และ
ประเมิ น ผลการใช้งบประมาณในการดําเนิ น งาน
ตามแผนปฏิบตั ิการ
8. ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนมีการกํากับ นิ เทศ ติดตาม
และตรวจสอบแผนการวัด ผลการดําเนิ น งานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร
องค์ประกอบที 4 ด้านการปรับปรุ งและพัฒนา
1. โรงเรี ยนแต่งตังคณะกรรมการวิเคราะห์ขอ้ มูลที
ได้ รั บ จากการตรวจสอบและประเมิ น ผลการ
ดําเนินงาน
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แนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื อสารของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
2. โรงเรี ยนจัดลําดับความสําคัญของสภาพปั ญหา
อุปสรรคทีจะต้องปรับปรุ งและพัฒนา
3. โรงเรี ยนจัด ทําแผนปฏิ บ ัติ ก ารปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนาเกี ยวกับ การบริ ห ารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื อสาร
4. โรงเรี ยนดําเนิ น การปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาตาม
แผนปฏิบตั ิการ
5. โรงเรี ยนจั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ นงาน
ประจําปี
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ประวัตยิ ่อผู้วจิ ัย
ชือ และนามสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเกิด
ทีอยูป่ ัจจุบนั
ตําแหน่งหน้าทีการงาน
สถานทีทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2535
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2560

นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
16 พฤษภาคม 2523
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
91 หมู่ 2 ตําบลสะพานไทย อําเภอบางบาล
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ครู
โรงเรี ยนอยุธยานุสรณ์ อําเภอพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ประถมศึกษา โรงเรี ยนประตูชยั อําเภอพระนครศรี อยุธยา
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรี ยนจอมสุ รางค์อุปภัมภ์
อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรี ยนจอมสุ รางค์อุปภัมภ์
อําเภอพระนครศรี อยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
ครุ ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา

