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56252918: สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คาสาคัญ: กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วราภรณ์ แป้นแจ้ง: กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร.สงวน อินทร์รักษ์ และ ผศ.ว่าที่ พ.ต.ดร.นพดล เจนอักษร.
245 หน้า.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา 2) กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา มีวิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) การกาหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบ และ 3) การกาหนดกลยุทธ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน ปีการศึกษา
2558 จ านวน 78 โรงเรีย น ผู้ ให้ ข้อมู ล ประกอบด้ ว ย ผู้ บ ริหารสถานศึกษา หั ว หน้ า งานด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และผู้ที่ทางานสารสนเทศ รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 234 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิ จั ย ประกอบด้ ว ย แบบสอบถามความคิด เห็ น สถิติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้อมู ล ได้ แก่ ความถี่ ร้อยละ
ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ สาหรับการหากลยุทธ์
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยวิธีการสนทนากลุ่มกับ
ผู้เชี่ยวชาญ และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย พบว่า
1. องค์ประกอบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 2) การจัดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) การพัฒนาทรัพยากรขั้นพื้นฐาน
4) การบริหารคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5) การพัฒนาครูและบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 6) การบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. กลยุ ท ธ์ การบริหารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารส าหรับ โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา
รวมทั้งสิ้น 14 กลยุทธ์ จาแนกเป็น 1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร 3 กลยุทธ์ 2) การจัดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 กลยุทธ์ 3) การพัฒนา
ทรัพยากรขั้นพื้นฐาน 3 กลยุทธ์ 4) การบริหารคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 กลยุทธ์
5) การพั ฒ นาครูและบุ คลากรที่ รับ ผิ ด ชอบด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร 2 กลยุ ท ธ์ และ
6) การบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 กลยุทธ์
______________________________________________________________________________
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The purposes of this research were to determine: 1) the factors of information
and communication technology administration for secondary school, and 2) the strategies
of information and communication technology administration for secondary school. There
were 3 steps of this research operation: creating a conceptual framework, analyzing factors,
and determining the guideline and strategies of information and communication technology.
The sample were 78 secondary schools. The respondents were: 1) school director, 2) head
of department of information and communication technology, and 3) officer of information
and communication technology with a total of 234 respondents. The research instrument
was opinionnaire. The quantitative data was analyzed by frequency, percentage, arithmetic
mean, standard deviation, and exploratory factor analysis. The qualitative data to determine
guidelines and strategies of information and communication technology were collected by
focus group discussion and analyzed by content analysis.
The findings of this study were as follows:
1. The factors of information and communication technology administration for
secondary school consisted of six factors which were: 1) promoting participation 2) knowledge
management 3) basic resources development 4) quality management 5) teacher and officer
development and 6) communication service.
2. There were 14 strategies of information and communication technology
administration for secondary school. These divided into 6 components; 1) 3 strategies of
promoting participation 2) 3 strategies of knowledge management 3) 3 strategies of basic
resources development 4) 2 strategies of quality management 5) 2 strategies of teacher and
officer development 6) 1 strategy of communication service.
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บทนำ
สภำพในปั จ จุ บั น และอนำคตองค์ ก ำรด้ ำนกำรศึ ก ษำได้ รับ ผลกระทบอั น เกิ ด จำกกำร
เปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมต่ำงๆ ประกอบด้วยเศรษฐกิจโลก กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และ
สภำวะกำรแข่งขันขององค์กำรด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำทั้งนี้
ผู้บริหำรมีส่วนสำคัญที่ต้องนำองค์กร 1 โดยคำนึงถึงควำมเสี่ยงในประเด็นที่ส่งผลต่อกำรแก้ไขปัญหำ
และกำรพัฒนำประเทศเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำและให้สถำนศึกษำ
ได้เตรียมควำมพร้อมให้ดำรงอยู่ได้ท่ำมกลำงควำมเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัจจัยทั้ง
ภำยในและภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในสถำนศึกษำ 2 เห็นได้
จำกกำรรวมตัวกันทำงเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภำคกำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงประชำกรเข้ำสู่สังคม
ผู้สูงอำยุกำรกระจำยอำนำจสู่ชุมชนและท้องถิ่นกำรปรับเปลี่ยนหรือปฏิรูปด้ำนกำรศึกษำควำมขัดแย้ง
ในสังคมกำรเคลื่อนย้ำยและตลำดแรงงำนวิกฤติด้ำนพลังงำนอำหำรและสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
กำรพัฒ นำทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศรวมทั้งกระแสหลักกำรพั ฒ นำด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศในเรื่ อ งแนวคิ ด วิ ธี ก ำรมำตรฐำนและเทคโนโลยี 3 อี ก ทั้ ง ควำมเจริ ญ ก้ ำ วหน้ ำ ทำง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีส ำรสนเทศได้เข้ำมำมีบทบำทสำคัญในกำรดำรงชีวิต สิ่งอำนวยควำม
สะดวกมี ม ำกมำยยิ่ งขึ้ น ซึ่ ง โลกในยุ ค ปั จ จุ บั น ได้ ห มุ น เข้ ำ สู่ ศ ตวรรษที่ 21 เป็ น ยุ ค ของเศรษฐกิ จ
ฐำนควำมรู้ (Knowledge-based-Economy) ที่ ปัจจัยในกำรผลิ ตและแข่งขัน กำลั งเปลี่ ยนไปเป็ น
ปั จจั ยที่ไม่อำจจั บ ต้ องได้มำกขึ้น ระบบเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำรที่ มีกำรพัฒ นำอย่ำง

1

สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, รำยงำนผลกำรศึกษำฉบับสมบูรณ์โครงกำรวิจยั
เรื่องกำรกำหนดแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำไทยกับกำรเตรียมควำมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21, เข้ำถึง
เมื่อ 8 ธันวำคม 2559, เข้ำถึงได้จำก http://www.onec.go.th/index.php
2 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, (ร่ำง) กรอบทิศทำงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.
2560-2574, เข้ำถึงเมื่อ 14 มกรำคม 2560, เข้ำถึงได้จำก
http://www.onec.go.th/onec_backoffice /uploaded/Outstand/2016-EdPlan
3 สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, “เอกสำรประกอบ
กำรระดมควำมคิดเห็นทิศทำงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12” (เอกสำรอัดสำเนำ, 2558), 15-22.
1

2
รวดเร็ว มีควำมก้ำวหน้ำอยู่ตลอดเวลำมีเครื่องมือด้ำนสำรสนเทศเกิดขึ้นอย่ำงมำกมำย 4 ดังนั้นกำร
เรียนรู้เพื่อให้สำมำรถใช้เทคโนโลยีเหล่ำนี้ได้อย่ำงเหมำะสมจึงเป็นเรื่องที่มีควำมสำคัญและจำเป็นมำก
ขึ้นในปัจจุบัน นอกจำกนี้กำรเรียนรู้ในโลกยุคสมัยใหม่เรียกร้องให้ผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมำก
ขึ้นรวมทั้งในโลกแห่งกำรทำงำนกำรสื่อสำรและกำรประสำนงำนร่วมกับผู้อื่น จำกผลกระทบดังกล่ำว
ทำให้ระบบกำรศึกษำจำเป็นต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ทันกับควำมเปลี่ย นแปลงของโลก
ด้วย5 ซึ่งเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ICT จะเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ในระดับภูมิภำคกำรสร้ำงควำมพร้อมซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรบูรณำกำรในแต่ละเรื่องที่ตรงกับ
เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ของประเทศไทยจึงเป็นเรื่องสำคัญ 6 จำกผลกระทบดังกล่ำวก่อให้เกิดควำม
จำเป็นทำงยุทธศำสตร์ขององค์กำร นำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงของกำรบริหำรจัดกำรองค์กำร ที่ต้อง
ปรับเปลี่ยนและพัฒนำให้สอดคล้องกับสภำพกำรณ์ ตอบสนองต่อสภำพปัญหำและกำรเปลี่ยนแปลง
ของสั งคมโลกที่ เปลี่ ย นแปลงไป ซึ่งเป็น ประเด็น ที่ทุ กภำคส่ วนขององค์กำรด้ำนกำรศึกษำต้องให้
ควำมสำคัญโดยใช้แผนกลยุทธ์เป็นแนวทำงและทิศทำงกำรดำเนินงำนในอนำคตเพื่อบรรลุตำมภำรกิจ
และเป้ำหมำยขององค์กำรในยุค ดิจิทัลซึ่งทำให้องค์กำรสำมำรถอยู่รอดได้อย่ำงยั่งยืน 7 ซึ่งสมิธ และ
ไวลด์ (Smith and Wild) กล่ำวว่ำองค์กำรด้ำนกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 จะต้องบริหำรงำนได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพและต้องมีประสิทธิผล 8 และสอดคล้องกับควำมคิดเห็นของนักกำรศึกษำได้กล่ำวถึง
4

คณะอนุกรรมกำรกิจกำรเพื่อกำรสื่อสำรสังคมคณะกรรมกำรเครือข่ำยพลังเยำวชน เพื่อ
กำรปฏิรูป, คู่มือฉบับพกพำปฏิรปู กำรศึกษำไทย, เข้ำถึงเมื่อ 23 ธันวำคม 2559, เข้ำถึงได้จำก
http://www.youthreform.or.th
5 คณะอนุกรรมกำรกิจกำรเพื่อกำรสื่อสำรสังคมคณะกรรมกำรเครือข่ำยพลังเยำวชน เพื่อ
กำรปฏิรูป, คู่มือฉบับพกพำปฏิรปู กำรศึกษำไทย, เข้ำถึงเมื่อ 23 ธันวำคม 2559, เข้ำถึงได้จำก
http://www.youthreform.or.th
6 กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร, แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย, เข้ำถึงเมื่อ 23 ธันวำคม 2559,
เข้ำถึงได้จำก http://www.youthreform.or.th
7 สุเมธ งำมกนก, “กำรวำงแผนกลยุทธ์ : ตัวชี้วัดระดับบุคคล,” วำรสำรศึกษำศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ 22, 2 (กุมภำพันธ์ – พฤษภำคม 2554): 1-12.
8 Smith, D., and Wild, P., Information Technology in Educational
Management: Synthesis of Experience, Research and Future Perspectives on
Computer Assisted School Information Systems (Netherland: Kluwer Academic.,
2002), 137-160.
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บทบำทและหน้ำที่ใหม่ขององค์กรในยุคของเทคโนโลยีสำรสนเทศองค์กรกล่ำวคือ องค์กรต้องกำหนด
รูปแบบกำรบริหำรใหม่ โดยเน้นนโยบำยด้ำนโครงสร้ำงขององค์กร ควรมีกำรปรับรื้อโครงสร้ำงใหม่เป็น
องค์กรบริหำรแห่ งสำรสนเทศเริ่มจำกแผนกลยุทธ์องค์กร กระบวนกำรตำมโครงสร้ำงของไซเบอร์เนติก
(Cybernetics) กำรปรั บ รื้ อ ระบบบริ กำรจั ดสื่ อกำรสอนในรู ป ของระบบเปิ ด โดยอำศั ยเทคโนโลยี
สำรสนเทศเป็นหลัก9 ดังนั้นองค์กำรกำรศึกษำในยุค ดิจิทัลที่จะประสบควำมสำเร็จได้ นั้นจำเป็นต้องมี
กลยุทธ์กำรบริหำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเนื่องจำกเป็นแนวทำงที่จะทำให้องค์กำร
ดำเนินกำรได้อย่ำงมีทิศทำงคือมุ่งสู่ควำมสำเร็จขององค์กำร โดยเฉพำะในปัจจุบันเป็นยุค ดิจิทัล ที่มี
กำรแข่งขันสูงทั้งนี้ผู้บริหำรองค์กำรและบุคลำกรทุกภำคส่วนขององค์กำรจะต้องให้ควำมสำคัญต่อกล
ยุทธ์ในกำรบริหำรกำรบริหำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและจะต้องมีกำรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้กลยุทธ์มีควำมทันสมัยเหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและ
ภำยนอกองค์กำรอยู่ ตลอดเวลำ นอกจำกนี้กำรที่องค์กรด้ำนกำรศึกษำมีกลยุทธ์กำรบริห ำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขององค์กรที่ก้ำวกระโดด จะช่วยขับเคลื่อนให้กำรดำเนินงำน
องค์กรด้ำนศึกษำเข้ำสู่โลกดิจิ ทัล มีกำรสร้ำงจุดยืนที่เข้มแข็งโดยมีเป้ำหมำยเพื่อควำมอยู่รอดกำร
เจริญเติบโตและกำรสร้ำงสมรรถนะในกำรแข่งขันซึ่งทำให้องค์กำรสำมำรถอยู่รอดได้อย่ำงยั่งยืนดังนั้น
จึงมีควำมจำเป็นที่สถำนศึกษำจะต้องศึกษำกลยุทธ์กำรบริหำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่ อ สำร ที่ ท ำให้ เกิ ด กำรบริ ห ำรจั ด กำรขององค์ ก รให้ ส ำมำรถอยู่ รอดบั งเกิด ผลดี แ ละบรรลุ ต ำม
วัตถุประสงค์ที่องค์กรด้ำนกำรศึกษำแต่ละองค์กรกำหนดไว้ร่วมกันซึ่ งโรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรถือเป็นองค์กรด้ำนกำรศึกษำที่เป็นหน่วยปฏิบัติที่สำคัญผู้บริหำรสถำนศึกษำ
จะต้ อ งน ำกลยุ ท ธ์ก ำรบริ ห ำรด้ำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรไปสู่ กำรปฏิ บั ติ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล รองรับต่อกำรเปลี่ ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัลได้
อย่ำงแท้จริง10
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Bull, G.M. and Others, Information Technology : Issues for High
Education Management, accessed January 22, 2016, available from
http://www.kroobannok.com/145
10 กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร, กรอบนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) (กรุงเทพมหำนคร: คุรุสภำ
ลำดพร้ำว, 2554), 17.
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ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
สภำพปั ญ หำและกำรเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมโลกส่ ง ผลกระทบ ต่ อ กำรกำรบริ ห ำร
กำรศึกษำของไทย โรงเรีย นมัธยมศึกษำเป็นองค์กำรทำงกำรศึกษำก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับ
องค์กำรอื่นๆ ซึ่งต้องดำเนินกำรภำยใต้ สภำวะควำมกดดันและควำมเปลี่ยนแปลงทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ
ด้ำนสังคมวัฒนธรรมและปัญญำ กำรก้ำวเข้ำสู่เศรษฐกิจฐำนควำมรู้ซึ่งผลกระทบดังกล่ำวทำให้มีกำร
ปฏิรูปกำรศึกษำส่งผลให้เกิดกำรขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงของกำรบริหำรสถำนศึกษำ ก่อให้เกิดกำร
ปรับตัวขององค์กำร มีกำรปรับปัจจั ยเชิงสถำบันให้เอื้อต่อกำรพัฒนำไปสู่ศักยภำพสูงสุด โดยเฉพำะ
อย่ ำ งยิ่ ง กำรบริ ห ำรสถำนศึ ก ษำด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร ดั ง เห็ น ได้ จ ำก
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มีกำร
กระจำยอำนำจกำรจัดกำรศึกษำไปยังสถำนศึกษำให้มีอำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและกำรตัดสินใจ
ในกำรบริหำรงำนอันจะทำให้กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อ
ผู้เรียน กำรปฏิรูปกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีจุดมุ่งหมำยเพื่อยกระดับกำรศึกษำของชำติให้ได้มำตรฐำน และจัดได้อย่ำง
ทั่วถึง มีคุณภำพ โดยกำหนดให้มีกำรปฏิรูปกำรศึกษำทั้งระบบ คือ ปฏิรูปกำรเรียนรู้ ปฏิรูประบบ
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ปฏิรูปอำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทั้งปฏิรูประบบทรัพยำกร
และกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ มีกำรจัดโครงสร้ำงกำรศึกษำใหม่เป็นระดับกระทรวงและระดับเขตพื้นที่
กำรศึกษำ โดยมีจุดมุ่งหมำยที่สำคัญประกำรหนึ่งของกำรปฏิรูปกำรศึกษำ คือกำรพัฒนำบุคลำกรทั้ง
ด้ำนผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะในกำรผลิต กำร
ใช้เทคโนโลยี ที่เหมำะสม มีคุณภำพและประสิ ทธิภำพ ตลอดจนกำรพัฒ นำผู้เรียนให้มีควำมรู้และ
ทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองได้พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.
2542 และที่ แ ก้ไขเพิ่ ม เติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 9 เทคโนโลยี เพื่ อกำรศึกษำ มำตรำ 64
บัญญัติว่ำรัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรผลิต และพัฒนำแบบเรียน ตำรำ หนังสือ ทำงวิชำกำร
สื่อสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยี เพื่อกำรศึกษำอื่น โดยเร่งรัดพัฒนำขีดควำมสำมำรถใน
กำรผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนทำงกำรผลิต และมีกำรให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนำเทคโนโลยี เพื่อ
กำรศึกษำ ทั้งนี้ ได้เปิดให้มีกำรแข่งขันโดยเสรีอย่ำงเป็นธรรม มำตรำ 65 บัญญัติว่ำ ให้มีกำรพัฒนำ
บุคลำกรทั้งด้ำนผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ เพื่อให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะใน
กำรผลิ ต รวมทั้งกำรใช้เทคโนโลยี ที่เหมำะสมมีคุณ ภำพ และประสิ ทธิภำพ มำตรำ 66 บัญญั ติว่ำ
ผู้เรียนมีสิทธิได้รับกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำในโอกำสแรกที่ทำได้
เพื่อให้มีควำมรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง
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ได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต11
กำรบริ ห ำรจั ดกำรศึก ษำของกระทรวงศึ ก ษำธิกำรในปั จจุ บั น ภำยใต้ พ ระรำชบั ญ ญั ติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542” ที่กำหนดให้สถำนศึกษำมีกำรจัดระบบโครงสร้ำงและกระบวนกำร
จัดกำรศึกษำให้ มีควำมเป็ น เอกภำพในด้ำนนโยบำยและมีควำมหลำกหลำยในกำรปฏิบั ติทั้ งด้ำน
วิชำกำร งบประมำณ กำรบริหำรงำนบุคคลและกำรบริหำรงำนทั่ วไป เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวและมี
อิสระในกำรบริหำรจัดกำรที่มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งเป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับ
สถำนศึกษำที่จะสำมำรถบริหำรกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพได้มำตรฐำนและสำมำรถพัฒนำได้อย่ำง
ต่อเนื่องและยั่งยืนแต่ในสภำพปัจจุบันของสถำนศึกษำในประเทศไทยยังพบปัญหำที่ส่งผลต่อกระทบ
ต่อกำรบริหำรกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเห็นได้จำก ข้อมูลของสำนักงำน
สถิติแห่งชำติ พบว่ำ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อกำรในสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนมีจำนวนเพียงร้อย
ละ 24.10 เท่ำนั้ น ที่มีกำรใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริ ห ำรจัดกำร (Management Information
System: MIS) โดยส่ วนใหญ่ ใช้ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรจัดกำร ในระบบฐำนข้อมู ล จำนวน
นักเรียนที่ออกแบบโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และใช้ในระบบงำนห้องสมุด
บ้ำงเพียงเล็กน้อย ในด้ำนควำมสำคัญของเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อกำรและควำมพร้อมของ
สถำนศึกษำและบุคลำกร สถำนศึกษำให้ควำมสำคัญแก่ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อ
กำรที่มีผลต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนมำกที่สุด รองลงมำคือด้ำนงบประมำณ
ด้ำนบุคลำกร ด้ำนกำรใช้สื่อเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และด้ำนกำรวิจัยตำมลำดับ สำหรับควำมพร้อมของ
สถำนศึ ก ษำ พบว่ ำ ปั จ จั ย ที่ ส ถำนศึ ก ษำมี ค วำมพร้อ มมำกที่ สุ ด คื อ ปั จ จั ย ด้ ำ นโครงสร้ำ งพื้ น ฐำน
รองลงมำ คือด้ำนบุคลำกร ตำมด้วยด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรใช้สื่อเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และด้ำนกำร
วิจั ยทำงเทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่ อกำรตำมล ำดับ จำกกำรวิเครำะห์ ควำมต้องกำรจำเป็ น
พบว่ำจุดที่สถำนศึกษำต้องปรับปรุงในภำพรวมประกอบด้วย 4 เรื่อง คือ 1) ควำมไม่พอเพียงของ
ซอฟต์แวร์ใช้งำนในด้ำนต่ำงๆ 2) ควำมไม่พอเพียงของงบประมำณ ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อกำร 3) กำรขำดแคลนครู/ผู้สอนที่มีวุฒิ ทำงคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ 4)
กำรขำดแคลนเจ้ำหน้ำที่ที่มีทักษะในกำรใช้และซ่อมบำรุงเครื่องมือ ครู/อำจำรย์/ผู้สอนให้ควำมสำคัญ
กับปัจจัยด้ำนบุคลำกร ซึ่งได้แก่ กำรสนับสนุนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อกำรของผู้บริหำร
และกำรสนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสนับสนุนวิชำกำรเป็นอันดับแรก รองลงมำได้แก่ด้ำนโครงสร้ำง
พื้ น ฐำน ด้ ำนผู้ เรี ย น ด้ ำนกำรผลิ ต สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละด้ ำนกำรใช้ สื่ อ กำรสอนอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
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กระทรวงศึกษำธิกำร, พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักรำช 2545 (กรุงเทพมหำนคร: กระทรวงศึกษำธิกำร, ม.ป.ป.), 25-46.
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ตำมลำดับ12 นอกจำกนี้จำกกำรศึกษำสำรสนเทศเพื่อกำรปฏิรูปกำรศึกษำ ของสำนักเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำได้กล่ำวถึงควำมผิดพลำดที่ควรเรียนรู้ในกำรพัฒนำเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่อกำร
เพื่อกำรศึกษำ พบว่ำกำรตัดสินใจนำเทคโนโลยีใหม่ล่ำสุดมำใช้งำน โดยไม่ได้คำนึงว่ำผ่ำนกำรรับรอง
มำตรฐำนสำกลแล้วหรือไม่ ในยุคปัจจุบันนี้กำรพัฒนำเทคโนโลยีเป็นไปค่อนข้ำงเร็วมำก โดยเฉพำะ
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ซึ่งแต่ละปีจะมีทั้งฮำร์ดแวร์และซอฟแวร์ออกสู่ท้องตลำด
ซึ่งมีทั้งผ่ำนและไม่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนสำกล และแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ทุ่มโฆษณำมำกมำยเพื่อเพิ่ม
ยอดขำย จึงอำจจะมีผู้บริหำรบำงคนที่เชื่อคำโฆษณำที่เกินจริงของเทคโนโลยีที่ทันสมัยดังกล่ำว และ
ต้องกำรให้หน่วยงำนของตนได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นหน่วยงำนที่เป็นผู้นำในกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
จึงยอมเสี่ยงที่จะลงทุนด้วยงบประมำณที่สูงเพื่อจัดหำเครื่องมือที่เชื่อว่ำทันสมัยมำใช้งำน ทันทีโดย
ไม่ ได้ พิ จ ำรณำอย่ ำงรอบคอบถึ งคุ ณ สมบั ติ ผู้ ใช้ งำนโดยเฉพำะผู้ บ ริห ำร จะต้ อ งมี ค วำมรู้ และมี
วิสัยทัศน์ในกำรเลือกใช้เทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อกำร เป็นอย่ำงดี ขำดควำมรอบคอบในกำร
ประมำณกำรงบลงทุนทั้งหมดให้ครอบคลุมทั้งโครงกำร ค่ำใช้จ่ำยไม่ครอบคลุมค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดของ
โครงกำร ควำมผิดพลำดนี้อำจจะเกิดขึ้นจำกควำมไม่รอบคอบที่มองเห็นแต่ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำ
ฮำร์ดแวร์ เนื่องจำกเป็นสิ่งที่เห็ นเป็นรูปธรรมที่เห็นได้ชัดและง่ำยในกำรประมำณรำคำ แต่มองข้ำม
หรือประมำณกำรงบประมำณไว้ค่อนข้ำงต่ำในส่วนของกำรพัฒนำหรือจัดหำซอฟแวร์ กำรฝึกอบรม
และกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร ดังนั้นหำกมีกำรประมำณกำรที่ผิดพลำดตำมที่กล่ำวมำจะทำให้ขำด
งบประมำณอี กจ ำนวนมำกที่ จ ะท ำให้ ก ำรพั ฒ นำด้ ำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรเพื่ อ
กำรศึกษำดังกล่ำวดำเนินกำรได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพ และผู้บริหำรสถำนศึกษำจะ
เป็นผู้ที่มีบทบำทสำคัญมำกในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒ นำในทุกด้ำนของสถำนศึกษำ ดังนั้นผู้บริหำร
สถำนศึกษำและบุคลำกรในสถำนศึกษำจึงจำเป็นที่ จะต้องมีควำมรู้ วิสัยทัศน์ และทักษะในกำรนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ โดยสถำนศึกษำสำมำรถกำหนดแนว
ทำงกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและกำหนดเป็นกลยุทธ์กำรดำเนินงำน
เพื่อให้กำรขับเคลื่อนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรมีทิศทำงที่ชัดเจน เข้ำใจตรงกันและ
เป็นรูปธรรมก็จะสำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติที่แท้จริงในสถำนศึกษำได้ 13 ฉะนั้นจึงมีควำมจำเป็นอย่ำง
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สำนักงำนสถิติแห่งชำติ, “รำยงำนผลที่สำคัญ สำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรในสถำนศึกษำ พ.ศ.2551 ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ” (เอกสำรอัดสำเนำ, 2551),
3–9.
13 เสถียร อุตสำหะ, “ควำมผิดพลำดทีค
่ วรเรียนรูใ้ นกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อกำรเพื่อกำรศึกษำ” สำรสนเทศเพือ่ กำรปฏิรูปกำรศึกษำ (กรุงเทพมหำนคร: สำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2554), 35.
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ยิ่งที่สถำนศึกษำในประเทศไทยจะต้องพัฒนำกลยุทธ์หรือนำแนวทำงของกลยุทธ์สู่กำรปฏิบัติมำใช้
เพื่อให้สถำนศึกษำสำมำรถบริหำรจัดกำรให้รองรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนำคต มุ่งสู่
กำรพัฒนำกำรบริหำรกำรศึกษำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรให้เกิดคุณภำพสูงสุด อีกทั้ง
บริ ห ำรจั ด กำรให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรเพื่ อกำรศึ กษำ
(Information Communication Technology: ICT) (พ.ศ. 2554-2563) ทั้งนี้กระทรวงศึกษำธิกำร
ได้ให้ควำมสำคัญกับพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำโดยกำหนดอยู่ภำยใต้กรอบนโยบำยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทยหรือกรอบนโยบำย ICT2020
และกรอบนโยบำยแผนยุทธศำสตร์ประเทศไทยและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้ องในปัจจุบันและอนำคต
สู่ปี 2563 โดยประกอบด้วยแผนที่นำทำงทั้งในระดับ ภำพรวมด้ำน ICT ของประเทศเพื่อมุ่งสู่ Smart
Thailand 2020 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรเพื่ อ
กำรศึกษำในกำรพั ฒ นำคุณ ภำพและประสิท ธิภ ำพกำรเรียนรู้ ดังนี้ 1) เพื่ อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำร
ทำงกำรศึกษำ 2) เพื่อผลิตและพัฒนำบุคลำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำให้
สอดคล้องกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำของประเทศ 3) เพื่อวิจัย
และพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำในกำรจัดกำรศึกษำและกำรพัฒ นำ
อุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อกำรศึกษำ 4) เพื่อให้มีกำรเลือกใช้และกระจำย
โครงสร้ ำงพื้ น ฐำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรและ 5) เพื่ อ กำรศึ ก ษำที่ เ กี่ ย วกั บ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ปฏิบัติกำรและบุคลำกรสำหรับกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ กำรบริหำรจัดกำรและ
กำรให้ บริ กำรทำงกำรศึ ก ษำ14 มี ก ำรด ำเนิ น กำรมุ่ งสู่ Smart Thailandในปี 2563 ตำมกรอบกำร
ขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 25572561 ลดผลกระทบของกำรดำเนินงำนและกำรบริหำรจัดกำร (Administration Impact) โดยกำร
ยกระดับเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำน ICT ให้กับประชำชนในปี 2557 – 2558 จะช่วยยกระดับกำร
บริ ห ำรจั ด กำรธุ ร กรรมอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ทั้ งในภำครั ฐ และภำคธุ รกิ จ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพสู งขึ้ น (ICT
Workforces be Leveraged) ในปี 2559 จะเป็ น กำรส่ ง เสริ ม คนรุ่ น ใหม่ เพื่ อ เป็ น ก ำลั งส ำคั ญ ใน
แนวคิ ด เชิ งสร้ ำ งสรรค์ ในกำรขั บ เคลื่ อ นกำรพั ฒ นำในยุ ค ดิ จิ ทั ล (Promotion of Creativity for
Younger Generation) ในปี2560 จะเป็นกำรเข้ำสู่ยุคกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนวิชำชีพในระดับสำกล
(Standard Occupational Classification) ในปี 2561 จะเป็ น กำรเข้ ำ สู่ ก ระบวนกำรปฏิ รู ป
กำรศึกษำโดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือสำคัญ (ICT- enabled Education Reform) และในปี 2562 14

กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร, “กรอบนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย” (เอกสำรอัดสำเนำ, 2554), 10-12.
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2563 จะเป็นปีที่บรรลุเป้ำหมำยในกำรรักษำควำมสมดุลย์ระหว่ำงอุปสงค์และอุปทำนในด้ำนแรงงำน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ด้ ำ น ICT (Balancing Supply and Demand of ICT Workforces) อี ก ทั้ ง มี ก ำร
ดำเนินกำรให้สอดรับกับกำรพัฒนำจะส่งผลกระทบในภำพรวมของประเทศ (Country Impact) นับ
แต่ในปี 2557 - 2558 จะเป็นกำรวำงรำกฐำนในกำรพัฒนำกำลังคนด้ำน ICT ของประเทศเพื่อนำไปสู่
กำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำด้ำน ICT นับแต่ในระดับชุมชนและท้องถิ่นไปจนถึงระดับชำติและกำร
เตรีย มพร้อมเข้ำสู่ AEC (Foundation for People Participation) ในปี 2559 ประชำชนสำมำรถ
พัฒ นำควำมร่ว มมือกั น ในกำรดำรงชีวิต และประกอบอำชีพ ในช่องทำงอิเล็ กทรอนิ กส์ โดยเฉพำะ
ช่องทำงสื่อและเครือข่ำยสัง คม (Collaborative People within AEC) ซึ่งจะขยำยไปสู่ภูมิภำคอื่นๆ
ของโลกเช่ น APEC ในปี 2560 (Collaborative People within Inter - Regions) จนถึ ง กำร
ยกระดับสู่มำตรฐำนสำกลซึ่งจะช่วยให้มีควำมคล่องตัวในกำรดำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพในปี
2561 (Mobilized Participatory People) และเข้ำสู่ระยะเป้ำหมำยสุดท้ำยในปี 2562 – 2563 ใน
กำรที่ประชำชนสำมำรถมีส่วนร่วมในโลกดิจิทัล ณ สถำนที่เวลำและอุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ (Ubiquitous
People Participation)15
จำกควำมเป็ น มำและส ำคัญ ของปั ญ หำดั งกล่ ำว กำรที่ จ ะบริห ำรสถำนศึ กษำประสบ
ควำมสำเร็จมีควำมโดดเด่นและสำมำรถจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ต้องสำมำรถ
ดำเนิน กำรสร้ำงควำมพร้อมในทุกด้ำนให้ สอดรับกับสภำพปัญหำของสังคมโลกที่ส่งผลกระทบต่อ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแนวโน้มของกำรบริหำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทั้งใน
ปัจจุบันและอนำคตได้ ดังนั้นเพื่อให้ ผู้บริหำรสำมำรถบริหำรจัดกำรให้สถำนศึกษำมีควำมพร้อมใน
กำรเข้ำสู่กระบวนกำรปฏิรูปกำรศึกษำโดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือสำคัญ (ICT-enabled Education
Reform) อย่ำงแท้จริง ผู้บริหำรสถำนศึกษำจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่ อสำรรู้จั ก น ำเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำรมำเป็ นเครื่องมื อส ำคัญ ในกำรดำเนิ นงำนใน
สถำนศึกษำ โดยมีกำรบริหำรจัดกำรที่ดี มีกำรวำงแผนกลยุทธ์ล่วงหน้ำ สร้ำงควำมเข้ำใจและผลักดัน
ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในสถำนศึกษำให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบัติงำนตำมกรอบแนวทำงเชิงกลยุทธ์
สร้ำงเป้ำหมำยชัดเจนและเกิดจำกกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนอันจะขับเคลื่อนกำรพัฒนำผู้เรียน
และสร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำ ให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมสู่กำรระดมสรรพ
กำลังและทรัพยำกรทั้งหมดที่มีให้เข้ำมำมีส่วนช่วยในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำเคำรพในควำมคิดเห็นที่
แตกต่ ำงเพื่ อ หล่ อ หลอมให้ เกิ ด ควำมเป็ น เอกภำพของสถำนศึ ก ษำ โดยก ำหนดเป็ น กลยุ ท ธ์ ก ำร
ดำเนินงำนร่วมกันของสถำนศึกษำ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรมำเป็นเครื่องมือ
15

กระทรวงศึกษำธิกำร, กำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ.2552-2561)
(กรุงเทพมหำนคร: คุรุสภำลำดพร้ำว, 2552), 5.

9
ส ำคั ญ ในกำรพั ฒ นำเพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลของยุ ท ธศำสตร์ พั ฒ นำ ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วำมจ ำเป็ น อย่ ำ งยิ่ ง ที่
สถำนศึกษำจะต้องศึกษำและพัฒนำกลยุทธ์กำรบริหำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้เพื่อกำรบริหำร
กำรศึกษำพัฒ นำควำมพร้อมในด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรให้ แก่ส ถำนศึกษำ และ
หน่ ว ยงำนกำรศึกษำในสั งกัดเพื่ อกำรเรียนรู้ และกำรบริห ำรจัดกำรสอดคล้ องกับ กลยุทธ์ตัวชี้วัด
หน่ ว ยงำนที่เกี่ย วข้องและกรอบระยะเวลำในกำรดำเนิ นกำร16 ดำเนินกำรให้ ส อดรับกับนโยบำย
สำมำรถรองรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ปัญหำของกำรวิจัย
ปัจจุบันกำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรพัฒนำอย่ำงรวดเร็วจนทำให้มีผล
ต่อควำมเปลี่ยนแปลงทั้งด้ำนเศรษฐกิจและสังคมทั้งในด้ำนโอกำสและภัยคุกคำมโรงเรียนมัธยมศึกษำ
เป็นสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำในระดับมัธยมศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกระทรวงศึกษำธิกำร จึงจำเป็นต้องสร้ำงควำมพร้อมใน
กำรบริหำรจัดกำรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำกลยุทธ์ให้ทันต่อกำรรองรับควำมเปลี่ยนแปลงด้ำน
เทคโนโลยี สำรสนเทศในอนำคตจำกผลกำรประเมินของสำนั กงำนรับ รองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) พบว่ำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริหำรงำนทั่วไปสถำนศึกษำยังไม่
เป็นแหล่งบริกำรทำงวิชำกำรและมีกำรใช้ฐำนข้อมูลและระบบเทคโนโลยีในกำรบริหำรและจัดกำร
ของสถำนศึกษำถือว่ำยั งมีน้อย17และสิ่งที่ต้องปรับปรุงคือกำรใช้ระบบบริหำรแบบใหม่โดยกำรนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication Technology: ICT) มำ
ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภ ำพในกำรบริห ำรจัดกำรและพัฒ นำกำรเรียนกำรสอนประสิทธิภำพของกำร
บริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำซึ่งประเด็นปัญหำดังกล่ำวนี้โรงเรียนมัธยมศึกษำในฐำนะที่
เป็ น สถำนศึ กษำ ซึ่ งเป็ น เป็ น ศู น ย์ รวมในกำรผลิ ตและพั ฒ นำก ำลั งคนของประเทศไทย และจำก
รำยงำนผลกำรศึกษำตัวชี้วัดด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรด้ำนกำรศึกษำ ในสถำนศึกษำ
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กระทรวงศึกษำธิกำร, สำรสนเทศเพื่อกำรปฏิรปู กำรศึกษำ (กรุงเทพมหำนคร:
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2554), 13.
17 สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน), คู่มอ
ื กำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม (พ.ศ. 2554-2558) (สมุทรปรำกำร: สำนักพิมพ์ออฟเซ็ท พลัส,
2555), 16.

10
ระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในบทสรุปผู้บริหำรพบว่ำ ควรมีกำรกำหนดกลยุทธ์ในกำรพัฒนำ ICT18
ของสถำนศึกษำ ดังนั้ น สถำนศึกษำจึงต้องตระหนักและเร่งรัดแก้ไขปรับปรุงพัฒ นำให้ เป็นไปตำม
ข้อเสนอ เพื่อรองรับทิศทำงและควำมเป็นพลวัตรในกำรพัฒนำประเทศ ชุมชนในกำรพัฒนำศักยภำพ
จำกแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร(ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561
ได้กำหนดให้กำรพัฒนำ ICT มีเป้ำหมำยเชิงพัฒนำสู่สังคมแห่งภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้แผนแม่บท
ICT (ฉบั บ ที่ 2) ได้ ก ำหนดยุ ท ธศำสตร์ ในกำรเพิ่ ม ขี ด ควำมสำมำรถในกำรแข่ ง ขั น อย่ ำ งยั่ ง ยื น
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติสำนควำมต่อเนื่องทำงนโยบำยจำก IT2010
มุ่งเน้นแก้ไขจุดอ่อนที่สำคัญของกำรพัฒนำ ICTของประเทศไทยคือกำรพัฒ นำคนให้มีควำมเฉลียว
ฉลำดรอบรู้สำรสนเทศและกำรบริหำรจัดกำร ICT ระดับชำติให้ยึดหลักธรรมำภิบำลสอดคล้องกับ
ทิศทำงเป้ำหมำยของกำรพัฒนำ ICT ระดับนำนำชำติที่ประเทศไทยได้เข้ำร่วมแสดงเจตจำนงค์/จัดทำ
พันธกิจกรณีโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเป้ำหมำยกลยุทธ์ในกำรพัฒนำเด็กและเยำวชนทั้งในระบบโรงเรียน
จนถึงมหำวิทยำลัยให้มีศักยภำพในกำรประยุกต์ใช้ ICT เป็นเครื่องมือในเชิงสร้ำงสรรค์ในรูปแบบของ
เนื้อหำสำระเพื่อกำรเรียนรู้และกำรบันเทิ งที่เหมำะสมกับวัยศึกษำเรียนรู้ 19จำกกำรวิเครำะห์ควำม
ต้ องกำรจ ำเป็ น ในกำรด ำเนิ น งำนด้ ำนเทคโนโลยี ส ำรสนเทศของสถำนศึ ก ษำในสั งกัด ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนยังมีปัญหำบำงประกำรได้แก่ 1) ควำมไม่พอเพียงของซอฟต์แวร์
ใช้งำนในด้ำนต่ำงๆ 2) ควำมไม่พอเพียงของงบประมำณ ด้ำน เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อกำร
3) กำรขำดแคลนครู/ผู้สอนที่มีวุฒิทำงคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ และ 4) กำรขำดแคลน
เจ้ำหน้ำที่ที่มีทักษะในกำรใช้และซ่อมบำรุงเครื่องมือ ครู/อำจำรย์/ผู้สอนให้ควำมสำคัญกับปัจจัยด้ำน
บุ คลำกร ซึ่งได้แก่ กำรสนั บ สนุ น ด้ำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่ อกำรของผู้ บริห ำรและกำร
สนับสนุนจำกเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสนับสนุนวิชำกำรเป็นอันดับแรก รองลงมำได้แก่ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
ด้ำนผู้เรียน ด้ำนกำรผลิตสื่ออิเล็ กทรอนิกส์และด้ำนกำรใช้สื่อกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์ตำมล ำดับ 20
สำหรับข้อเสนอแนะเพื่อกำรบริหำรจัดกำรที่ดีและเกิดควำมสำเร็จต่อภำพรวมของสถำนศึกษำ ได้แก่
18

ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร,
“รำยงำนผลกำรศึกษำตัวชี้วัด ICT ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนกำรศึกษำในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ปีกำรศึกษำ 2557” (เอกสำรอัดสำเนำ, 2557), ii.
19 สำนักปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร, “แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
ฉบับที่ 12(พ.ศ. 2560-2564)” (เอกสำรอัดสำเนำ, 2559), 2-5.
20 สำนักงำนสถิติแห่งชำติ, “รำยงำนผลที่สำคัญ สำรวจกำรมีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรในสถำนศึกษำ พ.ศ.2551 ของสำนักงำนสถิติแห่งชำติ” (เอกสำรอัดสำเนำ, 2551),
3–9.

11
กำรสนับสนุนกำรจัดให้มีกลไกกำรดำเนินกำรในกำรผลักดันแผนสู่กำรปฏิบัติโดยควรดำเนินกำรในเชิง
รุกและให้เกิดกำรปฏิบัติได้จริงมีกำรทบทวนควำมสอดคล้องในประเด็นยุทธศำสตร์มำตรกำรโครงกำร
และตัวชี้วัดในแผนโดยกำรกำหนดเป้ำหมำยของตัวชี้วัดนั้นควรคำนึงถึงกรอบนโยบำย ICT2020 และ
ข้อมูลปัจจุบัน (Baseline Data) ด้วย21
จำกควำมสำคัญของปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษำกลยุทธ์กำรบริหำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำ เนื่องจำกโรงเรียนมัธยมศึกษำเป็น
สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร เป็นองค์กรทำงกำรศึกษำที่รองรับกำรเปลี่ยนแปลงทำง
กำรศึกษำ ต้องมีแผนกลยุทธ์ ซึ่งจะเป็นกำรกำหนดกรอบกำรทำงำนที่กว้ำงไกลให้ แก่กำรบริห ำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กลยุทธ์นี้ทำหน้ำที่เป็นตัวเชื่อมประสำนระหว่ำงวัตถุประสงค์
ระดับสูงขององค์กำรกับเป้ำหมำยโครงกำรในระดับปฏิบัติ และยังสำมำรถใช้ในกำรประสำนแผนงำน
ระดับกรม กระทรวง เพื่อให้ทำงำนร่วมกันอย่ำงมีประสิทธิภำพได้ ดังนั้นกำรสร้ำงควำมพร้อมให้ มี
กลยุทธ์กำรบริหำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทและกำรสื่อสำร ที่รองรับต่อสถำนกำรณ์ควำมก้ ำวหน้ำ
ของเทคโนโลยีที่มีอย่ำงรวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรในกำรพัฒนำคุณภำพ
และยกระดับกำรศึกษำโดยใช้เทคโนโลยีและกำรสื่อสำร กำรศึกษำวิจัยในครั้งนี้ได้ให้สำรสนเทศที่เป็น
แนวทำงในกำรนำกลยุทธ์กำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในสถำนศึกษำสำหรับ
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษำได้ ใช้ ป ระโยชน์ ในกำรประยุ ก ต์ เพื่ อ วำงแผนพั ฒ นำและด ำเนิ น งำนกำรใช้
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรในสถำนศึ ก ษำที่ เหมำะสมและสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของ
สถำนศึกษำรองรับ ต่อกำรเปลี่ ยนแปลงของสังคมโลก ในกำรนี้ผู้วิจัยศึกษำหลักกำร แนวคิด และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์กำรบริ หำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มำประยุกต์เป็น
กรอบแนวคิดกำรวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรศึกษำและพัฒนำกลยุทธ์กำรบริหำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ตลอดจน
ตอบสนองต่อนโยบำย แนวทำงของแผนแม่บทประเทศ และกำรเปลี่ยนแปลงตำมกระแสโลกำภิวัตน์
และสังคมโลกต่อไป
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กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ร่วมกับ สถำบันวิจัยและให้คำปรึกษำ
แห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ (ร่ำง), “แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ฉบับที่ 3)
ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561” (เอกสำรอัดสำเนำ, ม.ป.ป.), 108-110.
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อทรำบองค์ประกอบกำรบริหำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสำหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษำ
2. เพื่ อ ทรำบกลยุ ท ธ์ ก ำรบริห ำรด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรส ำหรั บ
โรงเรียนมัธยมศึกษำ
ข้อคำถำมของกำรวิจัย
1. องค์ประกอบกำรบริหำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษำ เป็นอย่ำงไร
2. กลยุ ท ธ์ ก ำรบริ ห ำรด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรส ำหรั บ โรงเรี ย น
มัธยมศึกษำ เป็นอย่ำงไร
สมมติฐำนของกำรวิจัย
1. องค์ ป ระกอบกำรบริ ห ำรเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรส ำหรั บ โรงเรี ย น
มัธยมศึกษำ มีลักษณะเป็นพหุองค์ประกอบ
2. กลยุทธ์กำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำ
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย
กำรวิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษำกลยุ ท ธ์ ก ำรบริ ห ำรเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรส ำหรั บ
โรงเรียนมัธยมศึกษำ ผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจัยจำกองค์ควำมรู้ในเรื่องแนวคิดกลยุทธ์
กำรบริหำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่ อสำรในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึก ษำ กลยุ ท ธ์ก ำรบริห ำรเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรใน
โรงเรียนมัธยมศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จ และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศ
รำยละเอียดดังนี้
กลยุท ธ์ก ำรบริห ำรด้ำ นเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร กำรวำงแผนกลยุท ธ์
1) เบทแมนและสเนล (Bateman and Snell) กล่ ำ วว่ ำ กำรบริ ห ำรเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic
management) เป็นกระบวนกำรที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหำรจำกทุกฝ่ำยขององค์กำร ในกำรกำหนดและ
ปฏิ บั ติ ต ำมเป้ ำหมำยและกลยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ำร หรือ เป็ น กระบวนกำรต่ อ เนื่ อ งกั น ในกำรก ำหนด
(Formulating) กำรปฏิบัติกำร (Implementing) และกำรควบคุม (Controlling) ซึ่งเป็นแผนหลัก
เพื่อเป็ น แนวทำงให้ องค์กำรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยภำยใต้ สภำพแวดล้ อมภำยในและภำยนอกที่
กำหนด เป็ น กำรประสมประสำนกำรวำงแผนเชิ งกลยุท ธ์ (Strategic planning) และกำรจัด กำร
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(Management) เข้ำด้วยกัน กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์จึงเป็น กิจกรรมที่ต่อเนื่องที่ผู้จัดกำรทุกคนจะ
ได้รับกำรกระตุ้น ให้ คิดอย่ำงมีกลยุทธ์ โดยมุ่งที่ระยะยำว ประเด็นปัญหำต่ำง ๆ ตลอดจนประเด็น
ปั ญ หำเกี่ ย วกับ ยุ ท ธวิธีในระยะสั้ น และกำรด ำเนิน งำนด้ ว ย กระบวนกำรนี้ ผู้ บริห ำรระดั บ สู งต้อ ง
พิจำรณำสถำนกำรณ์ในระยะยำวขององค์กำรจำกทัศนะในวงกว้ำงเพื่อวำงแผนควำมสำมำรถและ
ทรัพยำกรภำยในและสภำพแวดล้อมภำยนอก กระบวนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ผู้บริหำรต้องสำมำรถ
ออกแบบกลยุทธ์ขององค์กำร (Organizational strategy) ซึ่งเป็นแผนเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่ช่วยให้
องค์กำรสำมำรถบรรลุเป้ำหมำย ภำยในระยะเวลำที่ กำหนดกลยุทธ์ไม่ใช่กำรวำงแผนที่คงที่เนื่องจำก
ต้องมีกำรพัฒนำเมื่อนำไปปฏิบัติ ตลอดจนกลยุทธ์ ต้องมีกำรปรับตัวตำมเวลำ เพื่อให้สำมำรถบรรลุ
เป้ำหมำยได้เหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมจะเห็นได้ว่ำกลยุทธ์ต้องมีกำรปรับตัวตำม
เวลำสำคัญในกระบวนกำรกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ จึงมีควำมจำเป็นที่จะต้องศึกษำถึงส่วนประกอบและ
ระดับ ของกลยุ ทธ์ไว้ เพื่อน ำไปใช้ในกระบวนกำรบริห ำรเชิ งกลยุทธ์ต่อไป 22 2) เดสส์ และมิล เลอร์
(Dess and Miller) กล่ำวว่ำ กำรกำหนดกลยุทธ์ (Strategy formulation) กลยุทธ์ (Strategy) เป็น
วิธีกำรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ระยะยำว กำรวิเครำะห์กลยุทธ์ที่สมเหตุสมผล ถือเกณฑ์ 3 ระดับ คือ
กลยุทธ์ระดับองค์กร (Co-operate level strategy) เป็นกระบวนกำรกำหนดลักษณะทั้งหมดและ
จุดมุ่งหมำยขององค์กร ประกอบด้วย กำรลงทุน กำรดำเนินกำร กำรพัฒนำปรับปรุงองค์กร, กลยุทธ์
ระดับ ธุรกิจ (Business level strategy) เป็นกลยุทธ์ที่พยำยำมหำวิธีกำรแข่งขันในแต่ละองค์กรที่
พยำยำมจะสร้ำงสิ่งต่อไปนี้และกลยุทธ์ระดับ หน้ำที่ (Function level strategy) เป็นกำรสร้ำงข้อ
ได้เปรียบสำหรับกำรแข่งขัน ซึ่งเป็นสำเหตุที่ทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จขึ้นอยู่กับคุณค่ำ (Value
chain) โดยคำนึงถึงคุณภำพ (Quality) ประสิทธิภำพ (Efficiency) และกำรส่งมอบคุณค่ำ (Value
delivery) ให้กับผู้บริกำร23 3) ทอมป์สัน และสตริคแลนด์ (Thompson and Strickland) กล่ำวว่ำ
กำรกำหนดกลยุ ทธ์ (Strategy formulation) หรือกำรวำงแผนเชิ งกลยุท ธ์ (Strategic planning)
หมำยถึงกำรกำหนดกลยุทธ์ทำงเลือกและเลือกจำกทำงเลือกซึ่งสำมำรถบรรลุจุดประสงค์ เป็ นแผนที่
สำคัญ และเป็ น แผนระยะยำว 24 4) วีล เลน และ ฮังเกอร์ (Wheelen and Hunger) กล่ ำวว่ำ กำร
จัดทำกลยุทธ์ (Strategic formulation) คือกำรนำข้อมูลและควำมรู้ต่ำงๆจำกกำรกำหนดทิศทำงของ
22

Bateman, Thomas S. and Scott A. Snell, Management,
BuildingCompetitive Advantage (International Edition: McGraw-Hill, 1999), 131.
23 Dess, Gregory G.,and Alex Miller, Strategic management (Singapore :
McGraw-Hill, 1993), 1.
24 Thompson, Arthur A. Jr. and A.J.Strickland, Strategic management
:Concept and Cases, 8th ed. (New York: Business, 1995), 4.
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องค์กร และกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก และภำยในองค์กรมำจัดทำเป็นกลยุทธ์ในระดับและรูปแบบ
ต่ ำ งๆ รวมทั้ ง กำรประเมิ น และคั ด เลื อ กว่ ำ กลยุ ท ธ์ ใดที่ มี ค วำมเหมำะสมกั บ องค์ ก รมำกที่ สุ ด 25
5) ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนได้ ก ล่ ำ วถึ ง เป็ น กำรน ำผลกำรวิ เ ครำะห์
สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ มำกำหนดทำงเลือก ในกำรดำเนินกำรที่สอดคล้องกับทิศทำงกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ที่ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้ำ ดังนั้ นสภำพกำรจัดกำรศึกษำ ในด้ำนโครงสร้ำง
และนโยบำยกำรบริกำรและผลผลิตของกำรจัดกำรศึกษำ ครูและบุคลำกร งบประมำณ วัสดุครุภัณฑ์
กำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ ทั้งประเด็นที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน และสภำพแวดล้อมภำยนอก
ทั้ งด้ ำนสั งคมและวัฒ นธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิ จ กำรเมื อ ง และกฎหมำยที่ ก ระทบต่ อกำรจั ด
กำรศึกษำ ทั้งประเด็นที่เป็นโอกำสและอุปสรรค ซึ่งผ่ำนกำรวิเครำะห์บนพื้นฐำนที่เป็นควำมจริงมี
ควำมถูกต้อง และมีหลักฐำนอ้ำงอิง จึงมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง ต่อกำรกำหนดกลยุทธ์สถำนศึกษำ 26
6) ส ำนั กบริ ห ำรงำนกำรมัธ ยมศึกษำตอนปลำย ได้แ ก่ 6.1) กำรกำหนดกลยุ ทธ์เป็ น กำรสร้ำงชุ ด
ทำงเลือกในกำรดำเนินงำนของโรงเรียนในช่วงระยะเวลำที่กำหนดเพื่อตอบสนอง เป้ำประสงค์และ
พันธกิจของโรงเรียนในเงื่ อนไขและสภำพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อคุณภำพกำรปฏิบัติงำน 6.2) กำร
กำหนดกลยุทธ์ครอบคลุมถึงกำรสร้ำงหรือออกแบบกลยุทธ์ กำรวิเครำะห์ทำงเลือก และกำรตัดสินใจ
เลือกกลยุทธ์ที่เหมำะสม ปฏิบั ติได้จริง 6.3) กำรกำหนดกลยุทธ์เป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงกำรใช้
ข้อมูลเชิงประจักษ์ กำรตรวจสอบควำมเป็นเหตุเป็นผลด้วยวิธีกำรทำงวิทยำศำสตร์ ประกอบกับกำร
ใช้วิจำรณญำณ ดุลพินิจ ญำณทัศน์ ควำมสำมำรถในกำรคำดกำรณ์ หยั่งรู้เข้ำด้วยกัน ในกำรสร้ำงและ
กำหนดทำงเลือกเพื่อดำเนิ น กำรให้ บรรลุผ ล 6.4) กำรกำหนดกลยุทธ์เป็นกำรออกแบบและสร้ำง
ทำงเลือกจำกกำรพิจำรณำโอกำส อุ ปสรรค และจุดแข็ง จุดอ่อน ในสภำพแวดล้อม โดยคำนึงถึงผู้มี
ส่วนได้เสีย ภำรกิจตำมกฎหมำย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ดังนั้น ก่อนกำรกำหนดกลยุทธ์สถำนศึกษำ
ต้อ งทบทวน และตรวจสอบประเด็ น ต่ ำงๆ ของสภำพแวดล้ อ ม และทิ ศ ทำงของสถำนศึก ษำคื อ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ จนเป็นที่ยอมรับร่วมกัน กลยุทธ์สถำนศึกษำมีระดับที่แตกต่ำงกัน
ได้แก่กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงำน กลยุทธ์ระดับโครงกำร27
25

Thomas L. Wheelen and David J. Hunger, Strategic Management and
Business Policy, 8th ed. (New Jersey: Prentice –Hall, 2002), 9.
26 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน, “แผนปฏิบัติรำชกำรสี่ปี (พ.ศ. 25552558),” (เอกสำรประกอบกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร, 2555).
27 สำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำตอนปลำย, คู่มือกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์
(กรุงเทพมหำนคร: ชุมนุมเกษตรกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), 17.
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ทฤษฎี เกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ ก ำรบริ ห ำรด้ ำ นเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรของ
ต่ำงประเทศ 1) สถำนศึกษำในประเทศสิงค์โปร์28 2) สถำนศึกษำในประเทศญี่ปุ่น29 3) สถำนศึกษำใน
ประเทศสำธำรณรัฐเกำหลี ใต้ 30 4) สถำนศึกษำในสหรำชอำณำจักร 31 5) สถำนศึกษำในประเทศ
ฟิน แลนด์ 32 6) สถำนศึกษำในประเทศสหรัฐ อเมริ กำ 33 7) สถำนศึกษำในประเทศนิว ซีแลนด์ 34

28

สำนักพัฒนำนวัตกรรมกำรจัดกำรศึกษำ, กำรพัฒนำกำรใช้ ICT เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
และกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนผูน้ ำ ICT โรงเรียนในฝัน, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหำนคร:
รุ่งโรจน์อินเตอร์กรุ๊ป, 2554), 26-27.
29 Ministry of Internal Affairs and Communications, Smart Japan ICT
Strategy, accessed September 19, 2016, available from
http://www.soumu.go.jp/main_content/000301884.pdf
30 Korea Education and Research Information Service, 2014 White Paper on
ICT in Education Korea, accessed October 11, 2016, available from
http://english.keris.or.kr/whitepaper/WhitePaper_eng_2014.pdf
31 Jan O’Sullivan, Digital Strategy for Schools 2015-2020 ENHANCING
TEACHING, LEARNING AND ASSESSMENT, accessed September 26, 2016, available
from https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Digital-Strategy-forSchools-2015-2020.pdf
32 สถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ, นโยบำยและกำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร (ICT) ของฟินแลนด์, เข้ำถึงเมื่อ 24 กันยำยน 2559, เข้ำถึงได้จำก
http://news.thaieurope.net/content/view/2631/68/
33 Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education,
Strategic Plan, accessed August 15, 2016, available from
https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Digital-Strategy-for-Schools2015-2020.pdf
34 Papanui High School, e–learning Strategic Plan, accessed November 18,
2016, available from www.vln.school.nz/file/download/55381
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8) สถำนศึกษำในประเทศแอฟริกำใต้35 9) สถำนศึกษำในประเทศอิตำลี36
ทฤษฎีเกีย่ วกับกลยุทธ์กำรบริหำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของโรงเรียน
มัธยมศึกษำของไทย 1) กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดขั้นตอนกำรจัดทำแผนกล
ยุทธ์ ผู้บริหำรสถำนศึกษำควรคำนึงถึงภำพรวมทั้งระบบกำรมองภำพรวมก่อนจะทำ ช่วยให้ทรำบว่ำ
ต้องกำรทรัพยำกรอะไร และกำลังทำอะไรกันอยู่หรือไม่ กำรจัดทำแผนกลยุทธ์ด้ำนเทคโนโลยีโดยรวม
คือกำรมองกรอบกำรดำเนินงำนทั้งระบบ ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรภำยในโรงเรียน โครงสร้ำงพื้นฐำน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกระบวนกำรเรียนรู้ กำรจัดทำ แผนกลยุทธ์ เป็นงำนที่ต้องทำต่อเนื่อง
ทุกปี และเป็ น วัฏ จั กร กระทรวงวิท ยำศำสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดแนวทำงแผนกลยุทธ์ด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรของโรงเรียน ประกอบด้วย แผนกลยุทธ์โดยรวม กับแผนงำน
เฉพำะด้ำน แผนกลยุทธ์ โดยรวมมักกล่ำวถึงกลยุทธ์ 4 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรภำยใน
โรงเรียน โครงสร้ำงพื้นฐำน กำรจัด กำรเรียนกำรสอน และกระบวนกำรเรียนรู้ ส่วนแผนงำนเฉพำะ
ด้ำนจะเป็นแผนงำน/โครงกำรที่แตกออกมำ จำกแผนกลยุทธ์โดยรวมเพื่อควำมชัดเจนในทำงปฏิบัติ37
จำกงำนวิจัยของ 2) เพ็ญวรำ ชูประวัติ ได้กล่ำวถึงกลยุทธ์ในแต่ละด้ำนของกำรบริหำร ICT มีดังนี้
2.1) ด้ำนบริหำรจัดกำร ได้แก่ กลยุทธ์กำรพัฒนำระบบและกำรบริหำรระบบให้สนับสนุนกำรใช้ ICT
2.2) ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้แก่ กลยุทธ์กำรจัดกำรให้ สถำนศึกษำมีอุป กรณ์ ICTและระบบ
เครือข่ำยเชื่อมโยงที่เหมำะสม และกลยุทธ์กำรบริหำรอุปกรณ์ด้ำน ICTและระบบเครือข่ำยอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 2.3) ด้ำนบุคลำกร ได้แก่ กลยุทธ์กำรรณรงค์ให้ครูและบุคลำกรพัฒนำทักษะกำรใช้ ICT
และกลยุทธ์กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำประยุกต์ ใช้ ICT ในกำรเรียน
กำรสอน 2.4) ด้ำนผู้บริหำรได้แก่ กลยุทธ์ในกำรพัฒนำให้ผู้บริหำรมีควำมรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่จะ

35

Republic of South Africa, Information and Communication Technology
Research & Development and Innovation Strategy, accessed September 21, 2016,
available from http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/ICT_RDI_Strat_2007.pdf
36 Avvisati, F., S. Hennessy, R. B. Kozma, and S. Vincent-Lancrin, Review of
the Italian Strategy for Digital Schools (Italian: OECD Publishing, 2013), 90.
37 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ, กำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี
ในโรงเรียน: คู่มือสำหรับผูบ้ ริหำร, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหำนคร: สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ, 2551), 16-22.
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เป็นผู้นำในกำรใช้ ICT และกลยุทธ์ในกำรส่งเสริมให้ผู้บริหำรเป็นผู้นำในด้ำน ICT38
นโยบำยเกี่ย วกับ กำรบริห ำรเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่อ สำรในประเทศไทย มี
1) กรอบทิศทำงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ที่เกี่ยวข้องกับ กลยุทธ์กำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร ประกอบด้วย 1.1) ออกแบบและพัฒนำโครงสร้ำงระบบข้อมูลและสำรสนเทศ 1.2) พัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศที่บูรณำกำรและเชื่อมโยงกับระบบ กำรประกันคุณภำพภำยใน กำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก 1.3) เตรียมกำรจัดตั้งหน่วยงำนกลำงด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรระบบ
ข้อมูล และสำรสนเทศแบบบู รณำกำรตลอดทุกช่วงวัย ของทุ กหน่ว ยงำน 1.4) กำรออกแบบและ
พั ฒ นำระบบกำรเที ย บโอนผลกำรเรีย นรู้ระหว่ำงกำรศึ ก ษำในระบบ กำรศึ กษำนอกระบบ และ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย 1.5) กำรพัฒนำระบบคลังข้อสอบเพื่อกำรทดสอบวัดผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถของผู้เรียน 1.6) กำรพัฒนำระบบข้อมูลมำตรฐำนหลักสูตร มำตรฐำนสมรรถนะ
วิชำชีพ เพื่อกำรทดสอบ วัดและประเมินผลลัพธ์กำรเรียนรู้ 1.7) พัฒนำสื่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
มีควำมหลำกหลำย และสำมำรถเข้ำถึงได้ 1.8) ส่งเสริมสนับสนุนภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ผลิตสื่อ กำรเรียนกำรสอน โดยเฉพำะสื่อกำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 1.9) ส่งเสริม
สนับสนุน กำรผลิตและเผยแพร่สื่อกำรเรียนกำรสอน ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 39 2) กรอบ
นโยบำยเทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่อสำรของประเทศไทย ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์กำรบริห ำร
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร ประกอบด้ ว ย 2.1) ด้ ำ นกำรพั ฒ นำคน บุ ค ลำกรจะมี
ควำมสำมำรถในกำรสร้ ำ งสรรค์ แ ละใช้ ส ำรสนเทศอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ มี ก ำรพั ฒ นำควำมรู้
ควำมสำมำรถและควำมเชี่ย วชำญในระดับที่เป็นสำกล 2.2) ด้ำนกำรพัฒ นำทรัพยำกรขั้นพื้นฐำน
สร้ ำ งโอกำสกำรเข้ ำถึ งทรั พ ยำกรและบริ ก ำรสำธำรณะต่ ำ งๆ ให้ มี ค วำมทั่ ว ถึ ง และทั ด เที ย มกั น
โครงสร้ำงพื้นฐำน ICT อินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง เพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรศึกษำมำกขึ้น 2.3) ด้ำน
กำรพัฒนำทำงสังคม วงกำรศึกษำ ส่วนรำชกำรมี กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนระบบออนไลน์ ได้ 2.4) กำร
ยกระดับคุณภำพทำงกำรศึกษำ มีกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนกำรสอนและกำรอบรมพัฒนำครู
2.5) กำรส่งเสริมทรัพยำกรด้ำน ICT ในสถำนศึกษำให้มีควำมพร้อม เพื่อที่จะจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
38

เพ็ญวรำ ชูประวัติ, “กำรพัฒนำกลยุทธ์กำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรเพื่อกำรศึกษำในโรงเรียนสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำกรุงเทพมหำนคร” (วิทยำนิพนธ์
ปริญญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำบริหำรกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, 2553),
บทคัดย่อ.
39 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, กรอบทิศทำงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.25602574, เข้ำถึงเมื่อ 14 มกรำคม 2560, เข้ำถึงได้จำก http://www.onec.go.th/onec_backoffice
/uploaded/Outstand/2016-EdPlan
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คุณภำพ40 3) แผนแม่บทเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์กำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร ประกอบด้วย 3.1) สร้ำงกำลังคนให้มีศักยภำพในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
อย่ำงสรรค์ มีธรรมำภิบำล คุณธรรม จริยธรรม วิจำรญำณ และรู้เท่ำทัน รวมทั้งเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศไทย 3.2) สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ด้วยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่ อสำร เพื่ อเพิ่มประสิ ท ธิภ ำพกำรศึกษำของประเทศไทย 3.3) พั ฒ นำโครงสร้ำงพื้น ฐำน
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร เพื่ อ สนั บ สนุ น ด้ ำ นกำรศึ ก ษำของประเทศไทย 3.4) ใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรด้ำนกำรศึกษำ
ซึ่ ง จะเอื้ อ ต่ อ กำรสร้ ำ งธรรมำภิ บ ำลของสั ง คม 3.5) สร้ ำ งเสริ ม กำรวิ จั ย พั ฒ นำองค์ ค วำมรู้ ด้ ำ น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อกำรศึกษำ โดยเปิดโอกำสให้ผู้เรียน ผู้สอน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมี
ส่วนร่วมในกระบวนวิจัยอย่ำงกว้ำงขวำง 41 4) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่ อ สำร ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ก ำรบริห ำรเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร ประกอบด้ ว ย
4.1) ยุทธศำสตร์พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คน
ไทยมี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม มีภู มิคุ้ ม กั น ต่อ กำรเปลี่ ยนแปลงและกำรพั ฒ นำประเทศในอนำคต ซึ่ ง
ตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพและด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 4.2) ยุทธศำสตร์
ผลิต พัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ที่มุ่งหวัง ให้มีกำรผลิตครูได้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท และมีสมรรถนะ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ สำมำรถใช้
ศักยภำพในกำรสอนได้อย่ำงเต็มที่ ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนคุณภำพ 4.3) ยุทธศำสตร์ผลิตและ
พัฒ นำกำลังคน รวมทั้งงำนวิจัยที่สอดคล้องกับ ควำมต้องกำรของกำรพัฒ นำประเทศ ที่มุ่งหวังให้
กำลังคนได้รับกำรผลิตและพัฒนำเพื่ อเสริมสร้ำงศักยภำพ กำรแข่งขันของประเทศ และมีองค์ควำมรู้
เทคโนโลยี นวัตกรรม สนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำประเทศอย่ำงยั่ งยืน ซึ่งตอบสนองกำรพั ฒ นำในด้ำน
คุณภำพ และด้ำนกำรตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 4.4) ยุทธศำสตร์ขยำยโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำร
ทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้กำรบริกำรกำรศึกษำแก่ผู้เรียนทุก
กลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมำะสมกับ สภำพบริบทและสภำพพื้นที่ ซึ่งตอบสนองกำรพัฒนำในด้ำนกำร
เข้ำถึงกำรให้ บริกำรและด้ำนควำมเท่ำเทียม 4.5) ยุทธศำสตร์ส่ งเสริมและพัฒ นำระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ ที่มุ่งหวัง ให้ คนไทยได้รับโอกำสในกำรเรี ยนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้
40

กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร, กรอบนโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย ICT2020, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหำนคร:
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร, 2554), 13-65.
41 มหำวิทยำลัยศิลปำกร, “แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเพื่อ
กำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2557-2559,” (เอกสำรบทสรุปสำหรับผู้บริหำร, 2556).
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เทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งตอบสนอง กำรพัฒนำในด้ำนกำรเข้ ำถึงกำรให้บริกำร ด้ำนควำมเท่ำเทียม
และด้ำนประสิทธิภำพ 4.6) ยุทธศำสตร์พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร และส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนมีส่วน
ร่วม ในกำรจัดกำรศึกษำ ที่มุ่งหวังให้มีกำรใช้ทรัพยำกรทั้งด้ำนงบประมำณและบุคลำกรได้อย่ำงคุ้มค่ำ
ไม่เกิดกำรสูญ เปล่ำ และมีควำมคล่ องตัว ซึ่งตอบสนองกำรพัฒ นำในด้ำนประสิ ทธิภ ำพ 42 5) แผน
แม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรอำเซียน ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์กำรบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร ประกอบด้วย 5.1) กำรพัฒ นำโครงสร้ำงพื้นฐำนไอซีทียุคหน้ำและทุน
มนุ ษ ย์ 5.2) กำรสนั บ สนุ น อุ ต สำหกรรมคอนเทนต์ แ ละอุ ต สำหกรรมสร้ ำงสรรค์ 5.3) กำรสร้ ำ ง
สภำพแวดล้อมด้ำนนโยบำยและกำรกำกับดูแลที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ ไอซีทีสำมำรถรวมอำเซียนให้เป็น
หนึ่งและก่อให้เกิดตลำดเดียว (Single Market) 5.4) กำรสร้ำงเครือข่ำยศูนย์นวัตกรรมแห่งควำมเป็น
เลิ ศ ทั่ ว ภู มิ ภ ำคอำเซี ย นเพื่ อ ส่ งเสริม กำรวิจั ยและพั ฒ นำ กำรสร้ำงนวัต กรรม และกำรถ่ ำยทอด
เทคโนโลยี 5.5) ส่งเสริมกำรเข้ำถึงบริกำรอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เพื่อให้เด็กทุกคนสำมำรถมีส่วน
ร่วม มีกำรเชื่อมโยง และได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้อง43 และ 6) แผนปฏิบัติรำชกำรกระทรวงศึกษำ
ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์กำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ประกอบด้วย 6.1) ส่งเสริม
กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรเป็นเครื่องมือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 6.2) เร่งรัดพัฒนำ
ครูอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง ผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมทั้งแก้ไขปัญหำกำรขำดแคลนครู
6.3) ส่งเสริมให้ผู้เรียน สถำนศึกษำ และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับและประเภท เข้ำถึงระบบ
เครือข่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 6.4) พัฒนำระบบฐำนข้อมูลทำงกำรศึกษำให้มีเอกภำพ มี
ควำมเชื่ อ มโยงกั น ในทุ ก ระดั บ และประเภทกำรศึ ก ษำ 6.5) พั ฒ นำศั ก ยภำพผู้ เรี ย น โดยจั ด หำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำ 6.6) เร่งพัฒ นำกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำให้
ทัดเทียมกับนำนำชำติ โดยใช้เป็นเครื่องมือในกำรเร่งยกระดับคุณภำพและกำรกระจำยโอกำสทำง
กำรศึ ก ษำ 6.7) จั ด ให้ มี ร ะบบกำรเรีย นแบบอิเล็ กทรอนิ กส์ แ ห่ งชำติ เพื่ อ เป็ น กลไกในกำรเปลี่ ย น
กระบวนทั ศ น์ ก ำรเรี ย นรู้ ให้ เป็ น แบบผู้ เรีย นเป็ น ศู น ย์ ก ลำงและเอื้ อ ให้ เกิ ด กำรเรีย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
6.8) ปรับปรุงห้องเรียนนำร่องให้ได้มำตรฐำนห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 6.9) พัฒนำและขยำยระบบ
โทรทัศน์เพื่อกำรศึกษำ รวมทั้งนำเทคโนโลยีสำรสนเทศสมัยใหม่มำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อเปิด
42

สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร, แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (กรอบแนวทำงในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร, 2559).
43 สำนักกิจกำรระหว่ำงประเทศ สำนักงำนปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร, ASEAN ICT Masterplan 2015 แผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่ สำรอำเซียน
ปี 2558, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหำนคร: อัพทรูยู ครีเอทนิว, 2558), 37.
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โอกำสกำรเรียนรู้อย่ำงกว้ำงขวำงและทั่วถึง พร้อมทั้งปรับปรุงห้องเรียนอิเล็คทรอนิคส์ให้ได้มำตรฐำน
6.10) กำรพั ฒ นำเทคโนโลยี และเครื่องมืออุป กรณ์ โดยพั ฒ นำทักษะกำรเข้ ำถึงควำมรู้ใหม่ๆ ด้ว ย
เทคโนโลยี ส ำรสนเทศ พั ฒ นำระบบกำรศึ ก ษำอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ห่ ง ชำติ (National e-Learning
Initiative) เพื่อเอื้อให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต44
กำรศึกษำเอกสำรแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์กำรบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำ ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ และจำกแนวคิด
ทฤษฎีดังกล่ำวบูรณำกำรเป็นกรอบแนวคิดในกำรวิจัย แผนภูมิที่ 1

44

สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร, แผนพัฒนำกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (กรอบแนวทำงในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร,
2559).
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ทฤษฎีเกีย่ วกับ
กลยุทธ์กำรบริหำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสือ่ สำรของ
ต่ำงประเทศ
- สถำนศึกษำในประเทศสิงค์โปร์
- สถำนศึกษำในประเทศญี่ปุ่น
- สถำนศึกษำในประเทศสำธำรณรัฐ
เกำหลีใต้
- สถำนศึกษำในสหรำชอำณำจักร
- สถำนศึกษำในประเทศฟินแลนด์
- สถำนศึกษำในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ
- สถำนศึกษำในประเทศนิวซีแลนด์
- สถำนศึกษำในประเทศแอฟริกำใต้
- สถำนศึกษำในประเทศอิตำลี

ทฤษฎีเกีย่ วกับกำรบริหำรและกำร
กำหนดกลยุทธ์ในสถำนศึกษำ
- เบทแมนและสเนล (Bateman
and Snell), 1999
- เดสส์ และมิลเลอร์ (Dess and
Miller), 1993
- ทอมป์สัน และสตริคแลนด์
(Thompson and Strickland),
1995
วีลเลน และ ฮังเกอร์ (Wheelen
and Hunger), 2002
- สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน, 2556
- สำนักบริหำรงำนกำรมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย, 2553

งำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกลยุทธ์ในกำร
บริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสือ่ สำร

กลยุทธ์กำรบริหำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรสำหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษำ

ควำมคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชำญเกีย่ วกับกลยุทธ์กำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสือ่ สำร

ทฤษฎีเกีย่ วกับ
กำรบริหำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสือ่ สำรของ
โรงเรียนมัธยมศึกษำของไทย
- กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี, 2551
- เพ็ญวรำ ชูประวัติ, 2553

นโยบำยเกีย่ วกับกำรบริหำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สือ่ สำรในประเทศไทย
- กรอบนโยบำยเทคโนโลยี
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นิยำมศัพท์เฉพำะ
กำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร หมำยถึง กำรวำงแผน กำรดำเนินงำน
และกิจกรรมในกำรจัดกำรด้ำนเทคโนโลยีและกำรสื่อสำร ที่เกิดจำกกำรกำหนดควำมต้องกำรและทิศ
ทำงกำรพั ฒ นำขององค์กำร เพื่ อให้ ทุกองค์ประกอบขององค์กำรดำเนิน งำนให้ บรรลุ จุดมุ่งหมำย
เดียวกัน และใช้ทรัพ ยำกรที่มีให้ เ กิดประโยชน์ อย่ำงเต็มที่จำกกำรมีส่ วนร่วมของบุคลำกรในกำร
วิเครำะห์ วำงแผนกำรดำเนินงำน ควบคุมติดตำมและปรับปรุงพัฒนำ
กลยุทธ์ หมำยถึง กำรกำหนดเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในระยะยำวขององค์กร และกำร
เลื อกแนวทำงปฏิ บั ติ ตลอดจนกำรจั ดสรรทรั พยำกรที่ จ ำเป็ นเพื่ อให้ สำมำรถด ำเนิ นกำรบรรลุ ตำม
วัตถุประสงค์ที่ได้วำงไว้ เพื่อให้องค์กำรบรรลุถึงวัตถุประสงค์อย่ำงที่ต้องกำร ผู้บริหำรจะวำงแผนอย่ำงไร
จึงจะทำให้บรรลุเป้ำประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลำย ๆ กรณีที่กำรจะบรรลุเป้ำประสงค์นั้นมีหลำยวิธี แต่กล
ยุทธ์จะระบุขั้นตอนหรือวิธีกำรขั้นพื้นฐำนที่ผู้บริหำรจะต้องวำงแผนตำมที่ระบุไว้ จึงจะบรรลุเป้ำประสงค์
ที่กำหนดนั้น
โรงเรียนมัธยมศึกษำ หมำยถึง สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำหลังระดับประถมศึกษำ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับ มัธยมศึกษำตอนต้น เริ่มตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 - 3 และ
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย เริ่มตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 - 6 สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่ศึกษำ
มัธยมศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร

บทที่ 2
วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทราบองค์ประกอบการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา และ 2) ทราบกลยุทธ์การบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมี
สาระส าคั ญ เกี่ ย วกั บ ความหมายของกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
องค์ประกอบของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารและการกาหนดกลยุทธ์ในสถานศึกษา นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ การ
บริหารด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารในยุค ดิจิทัล กลยุทธ์การบริห ารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศ รายละเอียดดังนี้
กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึ กษา
แนวคิดการศึกษาสมัยใหม่ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยี โดยมีการสอดแทรกเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้าสู่ทุกมิติของการเรียนรู้ อีกทั้งสร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนแบบใหม่ ซึ่ง
ปรับเปลี่ยนบทบาทของครูและผู้เรียนเป็นอย่างมาก1 ดังนั้นองค์การการศึกษาในยุคดิจิทัลที่จะประสบ
ความสาเร็จ ได้นั้น จาเป็ นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริห ารจัดการให้ สามารถรองรับการศึ ก ษา
สมัยใหม่ มีกลยุทธ์การบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย เนื่องจากการมีกล
ยุ ทธ์ที่ทัน ต่อสถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลงได้ อย่า งทัน ท่ว งที จะเป็นแนวทางที่จ ะทาให้ อ งค์ ก าร
การศึกษาดาเนิน การได้อย่ างมีทิศทางคือมุ่งสู่ความสาเร็จขององค์การได้อย่างมีประสิ ทธิผ ลและ
ประสิทธิภาพ2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเป็นยุคดิจิทัลที่มีการแข่งขันสูงทั้งนี้ผู้บริหารองค์การและ
บุ คลากรทุกภาคส่ ว นขององค์การจะต้องให้ ความส าคัญต่อกลยุทธ์ในการบริห ารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้กลยุทธ์มีความทันสมัยเหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นโรงเรียน
1

Abbey, Introduction to Education, accessed June 14, 2016, available from
http://belmontabbeycollege.edu/secondary-education.
2 UNESCO, Education strategy 2014-2021 (France: Paris, 2014), 9.
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มัธยมศึกษาเป็นองค์การทางการศึกษา จัดการศึกษาในระดับมัธยมของประเทศไทยก็ ได้รับผลกระทบ
เช่นเดียวกับองค์การอื่นๆ ซึ่งต้องดาเนินการภายใต้สภาวะความกดดันและความเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสั งคมวัฒ นธรรมและปัญญา การก้าวเข้าสู่ เศรษฐกิจฐานความรู้ซึ่งผลกระทบ
ดังกล่าวทาให้มีการปฏิรูป การศึกษา ส่งผลให้เกิดการขับเคลื่ อนการเปลี่ยนแปลงของการบริห าร
สถานศึกษา ก่อให้เกิดการปรับตัวขององค์การ มีการปรับปัจจัยเชิงสถาบันให้เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่
ศักยภาพสูงสุด ดังนั้นจึงมีความจาเป็นต่อการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ต้องปรับให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวดเร็ว
ซึ่งผู้ บ ริ ห ารสถานศึกษาในระดับ มัธยมศึกษา ควรให้ ความส าคัญในการมีกลยุทธ์การบริห ารด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรที่ก้าวกระโดด จะช่วยขับเคลื่อนให้การดาเนินงาน
องค์กรด้านศึกษาเข้าสู่โลกดิจิทัล มีการสร้างจุดยืนที่เข้มแข็งโดยมี เป้าหมายเพื่อความอยู่รอดการ
เจริญเติบโตและการสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน ซึ่งทาให้องค์การสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
ความหมายของกลยุทธ์การบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เมื่อพิจารณาความหมายของคาว่า“กลยุทธ์การบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร”อาจแยกได้เป็น 2 คาสาคัญ คือ “กลยุทธ์” และ “การบริหาร” “กลยุทธ์การบริหารด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ซึ่งมีนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้ให้ความหมายไว้อย่าง
หลากหลาย รายละเอียดดังนี้
สาหรับความหมายของ “กลยุทธ์” มีนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้ให้ นิย ามไว้
หลากหลายความหมายซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ชรัติ อุ่นสัมฤทธิ์ กล่าวว่า กลยุทธ์ หมายถึง แนวทาง วิธีการ หรือเทคนิคที่ดาเนินการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้3
ทองพรรณ ปั ญญาอุดมกุล กล่ าวว่า กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการดาเนินงานที่คาดว่าจะ
นาไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในการดาเนินภารกิจขององค์การ4
3

ชรัติ อุ่นสัมฤทธิ์, “การนาเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของกองทัพบก เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2552), 102.
4 ทองพรรณ ปัญญาอุดมกุล, “กลยุทธ์การสร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดเล็กในเขตภาคเหนือตอนบน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2556), 40.
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สุพิษ ชัยมงคล กล่าวว่า กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่องค์การกาหนดขึ้นจาก
การวิเคราะห์สภาพความพร้อมขององค์การและพยายามดาเนินการภายใต้ศักยภาพขององค์การ
เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่องค์การกาหนด5
มินทซ์เบิร์ก (Mintzberg) กล่าวถึงหลัก 5 Ps หรืออักษะ P 5 ตัวในการวางแผนกลยุทธ์
ดังนี้
1. กลยุทธ์ คือ แผน (Strategy is a plan = P1) เนื่องมาจากการกาหนดกลยุทธ์ขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นสิ่งที่กาหนดทิศทาง (Direction) หรือแนวทางการดาเนินงานในอนาคต (a guide or course
of action into the future) หรือ วิถีทางในการที่จะก้าวเดินจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งซึ่งถ้าพิจารณาใน
ความหมายนี้ จะเห็นได้ว่า องค์กรทุกประเภทล้วนมีกลยุทธ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ทั้งสิ้น
2. กลยุทธ์ คือ แบบแผนหรือรูปแบบ (Strategy is a pattern = p2) เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
แบบแผนด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงเวลา (consistency in
behavior overtime) อันสะท้อนให้เห็นในการวางแผนงานในอนาคต จาเป็นต้องคานึงถึงวิวัฒนาการ
ขององค์กร ขณะเดียวกันต้องคานึงถึงความสามารถ ความคาดหวังของผู้ปฏิบัติด้วย เพราะในหลาย
กรณี เจตนารมณ์ หรือสิ่งที่ผู้บริหารตั้งใจทา (intended strategies) อาจเป็นไปไม่ได้ แต่ผู้ปฏิบัติอาจ
ใช้ความชานาญด้านต่างๆ ปรับกลยุทธ์ในระหว่างปฏิบัติ (emergent strategies) จนแปรเปลี่ยนเป็น
กลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจริง (realized strategies)
3. กลยุทธ์ คือ การกาหนดฐานะหรือตาแหน่ง (Strategy is position = P3) โดยเน้นที่
ความสาคัญของฐานะหรือตาแหน่งของกิจการในการแข่งขัน ดังนั้น ผลผลิตจาเป็ นต้องเหมาะสมกับ
ความต้องการ แสดงให้เห็นว่า การขาดความเข้าใจในฐานะหรือตาแหน่ง ขาดความรู้ที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมในการแข่งขัน ย่อมจะนาไปสู่ความล้มเหลวในการเสนอบริการต่าง ๆ ด้วย
4. กลยุ ท ธ์ คื อ ทั ศ นภาพ (Strategy is a perspective) เน้ น ที่ ความส าคั ญ ของการ
พิจารณาสถานภาพที่แท้จริงภายองค์กร หรือคุณลักษณ์ (character) ที่น่าจะเป็นขององค์กรหมายถึง
วิธีการดาเนินงานที่ต้องการให้คนในองค์กรยึดถือร่วมกัน
5. กลยุ ท ธ์ คื อ กลวิ ธี ใ นการเดิ น หมาก (Strategy is ploy) เป็ น ความหมายที่ เ ฉพาะ
เจาะจงในสถานการณ์ที่มีการต่อสู้แข่งขัน สิ่งที่ต้องการคือ การเอาชนะ เพราะฉะนั้น ทุกฝ่ายจึงต้อง

5

สุพิษ ชัยมงคล, “กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูผู้สอน
ระดับประถมศึกษาในพื้นที่สูง” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2557), 13.
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วางแผนกลยุ ท ธ์ โดยค านึ ง ถึ ง การใช้อุ บ ายในการด าเนิ นงาน (maneuver) หรื อ กลยุ ท ธ์ ยุ ทธ์วิธี
(tactic) ในการเดินหมาก เดินเกม เพื่อเอาชนะ6
เซอร์รามี และ ฮอลคอมบ์ (Cerrami and Holcomb) กล่าวว่า กลยุทธ์ หมายถึง ศิลป์
และศาสตร์ของการใช้กาลังรบของชาติเพื่อรักษาคุ้มครองวัตถุประสงค์ของนโยบายแห่งชาติโดยการ
ใช้กาลังหรือคุกคามด้วยกาลัง7
Oxford Advanced Hearer’s Dictionary of Current English อธิ บ ายความหมาย
กลยุทธ์ หมายถึง แผนที่กาหนดไว้เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามจุดมุ่งหมายเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง8
ฮิล ล์ และ โจนส์ (Hill and Jones) กล่ าวว่า กลยุทธ์ หมายถึง การกระทาที่ผู้ บริห าร
ดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรซึ่งมีหนึ่งเป้าหมายหรือมากกว่า9
ฮิ ท ท์ ไอร์ แ ลนด์ และฮอสคิ ส สั น (Hitt Ireland and Hoskisson) กล่ า วว่ า กลยุ ท ธ์
หมายถึง การบูรณาการและการประสานการออกแบบการปฏิบัติเพื่อใช้ประโยชน์สมรรถนะหลักของ
องค์การในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน10
ไอแวนซ (Ivancevich) กล่าวว่า กลยุทธ์ หมายถึง ตัวชี้วัดการบริหารขององค์การเพื่อ
บรรลุ ผ ลลัพธ์ในระยะยาวในฐานที่เป็นแผนจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรขององค์การท่ามกลางการ
แข่งขัน11
จากความหมายของนักวิชาการ สรุปได้ว่า “กลยุทธ์”หมายถึง การกาหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ในระยะยาวขององค์กร และการเลือกแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่
จ าเป็ น เพื่ อ ให้ ส ามารถด าเนิ น การบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ไ ด้ ว างไว้ เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารบรรลุ ถึ ง
6

Henry Mintzberg, The rise and Fall of strategic Planning (New York: The
Free Press, 1994), 23-32.
7 J.R. Cerrami and J.F. Holcomb, Guide to Strategy (Carlile, PA: Us. Army
War College Press, 2001), 225.
8 Oxford Advanced Hearer’s Dictionary of Current English, Reader’s Digest
Great Dictionary of the English Language (London: The Reader’s Digest Association,
2001), 1516.
9 C.W. Hill, Strategic management theory: An integrated approach (Boston:
Houghton Mufflin, 2004), 3.
10 M.A. Hitt R.D., Ireland and R.E. Hoskisson, Management of Strategy: Concept
and Cases. Moson (OH: Thomson South-Western, 2007), 4.
11 J.M. Ivancevich, Human Resource Management, 9th ed. (New York: McGrawHill, 2007), 44.
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วัตถุประสงค์อย่างที่ต้องการ ผู้บริหารจะวางแผนอย่างไร จึงจะทาให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กาหนดไว้ใน
หลาย ๆ กรณีที่การจะบรรลุ เป้าประสงค์นั้นมีหลายวิธี แต่ กลยุทธ์จะระบุขั้นตอนหรือวิธีการขั้น
พื้นฐานที่ผู้บริหารจะต้องวางแผนตามที่ระบุไว้ จึงจะบรรลุเป้าประสงค์ที่กาหนดนั้น
สาหรับความหมายของ“การบริหาร”มีนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้ให้นิยามของ
ความเป็นเลิศไว้หลากหลายความหมายดังนี้
สาหรับความหมายของคาว่า “การบริหาร” มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
วิโรจน์ สารรัตนะ ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การบริหาร” เป็นกระบวนการดาเนินงาน
เพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) และประสิทธิผล (Effective) โดย
อาศัยหน้าที่ทางการบริหาร (Administration Functions) ประกอบด้วย การวางแผน (Planning)
การจัดการระบบ (Organizing) การนา (Leading) และการควบคุม (Controlling)12 เช่นเดียวกับ
ดูบริน (Dubrin) ให้ความหมายของการบริหาร หมายถึง กระบวนการของการใช้ทรัพยากร ของ
องค์การเพื่อการนาองค์การให้ดาเนินงานไปได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยการวางแผน งานการ
จั ด การระบบและที ม งาน (Organizing and Staffing) การน า (Leading) และการควบคุ ม
(Controlling)13 และ โทมัส (Thomas) ให้ความหมายว่า การกาหนดกระบวนการของการทางานที่
เกี่ยวกับการกาหนดเป้าหมายองค์กรเพื่อการบรรลุผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่ง
เป็นกระบวนการของการตัดสินใจที่จะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่มีรูปแบบและไม่
มีรูปแบบตามโครงสร้าง ตามแนวทางที่ได้กาหนดไว้ในกระบวนการวางแผน นโยบาย การตัดสินใจ
และระบบกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆที่เป็นกลไก สนับสนุนการบริหารให้บรรลุเป้าหมาย อีกทั้งหลัก
ทฤษฎีพื้นฐานองค์กรได้กาหนดหน้าที่ทางการบริหารไว้ 4 ด้าน ได้แก่ การวางแผน (Planning) การ
จัดการระบบ (Organizing) การนา (Leading) และการควบคุม (Controlling)14 นอกจากนั้นออรา
เคิล (Oracle) ให้ความหมายของการบริหารไว้ว่าเป็นศิลปะของการดาเนินงานที่ทาให้สอดคล้องกับ
ความจาเป็นและความต้องการของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 15 โอมาน (Othman) ได้
12

วิโรจน์ สารรัตนะ, แนวคิด ทฤษฎี และประเด็นเพื่อการบริหารทางการศึกษา
(กรุงเทพมหานคร: ทิพยวิสุทธิ์, 2555), 1.
13 Andrew J. Dubrin, Essential of management, 9th ed. (New York: SouthWestern College Publishing, 2012), 2.
14 Thomas J. Sergiovanni, Educational Governance and Administration,
6th ed. (U.S.A.: Pearson, 2013), 11.
15 Oracle Thought Leadership White Paper, Management Excellence: How
Tomorrow Leader Will Get Ahead, accessed November 18, 2016, available from
http://www.oracle.com.
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กล่าวถึงการบริหารควรเน้นการกาหนดจุดมุ่งหมาย การตัดสินใจ เน้นอะไรควรทาไม่ควรทา เน้นการ
ใช้สมองการคิด ทักษะเชิงมโนทัศน์และทักษะเชิงมนุษย์เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง ใช้ในองค์กรที่
ไม่หวังกาไร เน้นปัจจัยภายนอก และเกี่ยวข้องกับเจ้าของธุรกิจ 16 บอจวานี่ (Bhojwani) ได้กล่าวถึง
ลักษณะการบริหารเน้นกาหนดจุดมุ่งหมายและแนวนโยบายหลัก ๆ หน้าที่เชิงนโยบาย การตั ดสินใจ
ในภาพรวมขององค์กร กิจกรรมการบริหารระดับสูง มีสถานะเจ้าของกิจการที่ลงทุน ใช้ในองค์กรของ
รัฐ ทหาร การศึกษา ศาสนา เป็นการตัดสินใจที่เน้นปัจจัยภายนอก ที่คานึงถึงความเห็นสาธารณะ
นโยบายของรัฐ ปัจจัยทางสังคม เกี่ยวกับหน้าที่การวางแผนและการจัดองค์กร และทักษะเชิงบริหาร
มากกว่าทักษะเชิงเทคนิค 17 สาหรับสมคิด บางโม มีความเห็นว่าการบริหาร คือ ศิลปะในการใช้คน
เงิ น วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ข ององค์ ก ารและ นอกองค์ ก ารเพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การบริหารมีองค์ประกอบที่สาคัญดังนี้ 1) เป็นศิลปะในการใช้คนทางาน 2) ต้องอาศัย
ปัจจัยพื้นฐานคือ คน เงินและวัสดุอุปกรณ์ และ 3) การดาเนินงานของกลุ่มบุคคล สาหรับการใช้
ความหมายในทางธุรกิจ มีแนวคิดว่าการบริหาร (Administration) คือ การกาหนดนโยบายและแผน
สาหรับคาว่าการจัดการ (Management) คือการนานโยบายไปปฏิบัติ18 วิโรจน์ สารรัตนะ ได้กล่าวถึง
การบริหารโดยเน้นหน้าที่เชิงนโยบาย เน้นการกาหนดจุดมุ่งหมายและแนวนโยบายหลัก ๆ เน้นการใช้
สมองการคิ ด เน้ น การตั ด สิ น ใจในภาพรวมขององค์ ก ร เป็ น การตั ด สิ น ใจที่ เ น้ น ปั จ จั ย ภายนอก
ที่คานึงถึงความเห็นสาธารณะนโยบายของรัฐ ปัจจั ยทางสังคม ศาสนา และอื่น ๆ เน้นทักษะเชิงมโน
ทัศน์และทักษะเชิงมนุษย์ ต้องการทักษะเชิงบริหารมากกว่าทักษะเชิงเทคนิค 19 สุเทพ โลหณุต ได้ให้
ความหมายของบริหารว่า การวางแผนและกาหนดงานทุกอย่างให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จะต้องมี
การวางแผนที่ดีแล้ว ยังต้องมีการจัดการ ซึ่ง หมายถึงต้องรู้จักนามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การ
บริหารทรัพยากร บริหารงบประมาณ และบริหารการใช้เวลา ภายใต้เงื่อนไขที่ยอมรับได้และไม่
เสี ย เปรี ย บ ทั้ ง งบประมาณ ทรั พ ยากร เวลา และกรอบของเงื่ อ นไขต่ า ง ๆ ต้ อ งน าไปสู่ วิ ธี ก าร
16

Othman, M.Z., Educational management and administration, accessed
November 1, 2013, available from http://www.scribd.com/doc/52442951/
Educational-Management-and-Administration
17 Bhojwani, V., What is the difference between management and
administration?, accessed October 23, 2013, available from http://wiki.answers.com/
Q/What_is_the_difference_between_management_and_administration
18 สมคิด บางโม, องค์การและการจัดการ (กรุงเทพมหานคร: วิทยพัฒน์, 2558), 59.
19 วิโรจน์ สารรัตนะ, “การพัฒนานโยบายทางการศึกษา” (เอกสารประกอบการบรรยาย
ในการสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, 20 ธันวาคม 2557), 5.
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ดาเนิ น งานตามแผนและได้ผ ลตามเป้าหมาย 20 หวน พินธุพันธ์ ได้ให้ ความหมายของการบริหาร
ไว้ได้แก่ ศิลปะของการทางานให้สาเร็จโดยใช้บุคคลอื่น การทางานของคณะบุคคล ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
ทีร่ ่วมกันปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกัน21 กล่าวโดยสรุป “การบริหาร” เป็นกระบวนการ
ดาเนินงานที่ทาให้สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการของกลุ่มบุคคลผู้มีส่วนได้ส่ว นเสี ย
ทั้ ง หมด เพื่ อ ให้ บ รรลุ จุ ด หมายขององค์ ก ารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Efficient) และประสิ ท ธิ ผ ล
(Effective) โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหาร (Administration Functions) ประกอบด้วย การวางแผน
(Planning) การจัดการระบบและทีมงาน (Organizing and Staffing) การนา (Leading) และการ
ควบคุม (Controlling)
ส่วนความหมายของ “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” มีหน่วยงาน นักวิชาการทั้ง
ในและต่างประเทศได้ให้นิยามไว้หลากหลายความหมายซึ่งอธิบายดังนี้
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความหมาย “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” หมายถึง
เทคโนโลยีสาหรับการประมวลผลสารสนเทศซึ่งครอบคลุมถึงการรับ -ส่ง แปลง จัดเก็บ ประมวลผล
และค้นคืนสารสนเทศ22
จากความหมายของนั กวิช าการ สรุปได้ว่า “เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร”
(Information and Communication Technology: ICT) หรือ ไอซีที หมายถึง ข้อมูลที่ได้ถูกผ่ าน
กระบวนการต่างๆกลั่นกรองมาเป็นข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งเป็นทั้งเทคโนโลยีและการสื่อสาร อาจเรียก
ได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนับตั้งแต่ การสร้าง การนามาวิเคราะห์หรือประมวลผล
การรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บและการนาไปใช้งานใหม่
จากความหมายของคาว่า “การบริหาร” และ “เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
ซึ่งเมื่อนาความหมายมารวมกัน สามารถสรุปได้ว่า การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมายถึง การวางแผน การดาเนินงานและกิจกรรมในการจัดการด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ที่เกิด
จากการกาหนดความต้องการและทิศทางการพัฒนาขององค์การ เพื่อให้ทุกองค์ประกอบขององค์การ
ดาเนินงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน และใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่จากการ มี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการวิเคราะห์ วางแผนการดาเนินงาน ควบคุมติดตามและปรับปรุงพัฒนา
20

สุเทพ โลหณุต, Microsoft Project 2013 บริหารคน บริหารโครงการ ให้อยูห่ มัด
(กรุงเทพมหานคร: วิดดี้กรุ๊ป, 2557), 22.
21 หวน พินธุพันธ์, นักบริหารมืออาชีพ (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร์, 2556), 1.
22 กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานผลการศึกษาตัวชีว้ ด
ั ICT ด้านการศึกษาในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ปีการศึกษา 2557 (กรุงเทพมหานคร: สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2557), นิยามศัพท์.
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จากความหมายของคาว่า “กลยุทธ์” “การบริหาร” และ “เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร” ซึ่ งเมื่ อน าความหมายมารวมกั น สามารถสรุ ปได้ ว่ า กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง แนวทาง วิธีการหรือแบบแผนการกระทาในลักษณะกิจกรรมเชิง
รุกในเรื่องผู้บริหาร บุคลากร การบริหารจัดการและเทคโนโลยีที่ได้ผ่านการไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
จากการกาหนดความต้องการและทิศทางขององค์การ เพื่อให้ทุกองค์ประกอบขององค์การดาเนินงาน
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกัน และใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยผ่านการวิเคราะห์
ข้อมูล การวางแผนการดาเนินงาน การควบคุมและปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
องค์ประกอบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จากการศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี หลั ก การ และงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แนวคิ ด และ
ความหมายของกลยุทธ์การบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า มีนักวิชาการได้
กล่าวถึง กลยุทธ์การบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการนาความหมายมาใช้
แตกต่างกัน ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงประมวลองค์ความรู้ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของการบริหารด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร ประกอบด้ว ย แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริห ารและการ
กาหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในยุคดิจิทัล การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลยุทธ์
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมัธยมศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในโรงเรียนมัธยมศึกษาของประเทศไทย ที่จะสามารถสนองต่อสภาพปัญหาและความต้องการ
ของผู้เรียนและผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของโลกเทคโนโลยี
ในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการบริหารและการกาหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา
แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับการบริหาร
ส าหรั บ แนวคิ ด และทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ การบริ ห าร จากการศึ ก ษามี นั ก ทฤษฎี จ าแนก
กระบวนการบริหารและหน้าที่การบริหารที่แตกต่างกัน ซึ่งผู้บริหารสามารถศึกษา เพื่อนาไปเป็นแนว
ทางการบริหารที่สามารถนาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา รายละเอียดดังนี้
ทฤษฎีการบริหารองค์การ
ตามทฤษฎีการบริหารองค์การ ในปี ค.ศ. 1911-1947 ของ เฟรดเดอริค ดับบลิว เทเลอร์
(Frederick W. Taylor) บิดาแห่งการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ได้พัฒนาทฤษฎีการจัดการเชิง
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วิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ รี ย กว่ า Sciencetific Management Theory มี ห ลั ก การจั ด การ 4 ด้ า น ได้ แ ก่
1) Scientific job analysis: การศึกษาวิเคราะห์งานด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อกาหนดวิธีการที่
ดีที่สุด “The One Best Way” สาหรับการทางานเพื่อทดแทนวิธีการทางานแบบลองผิดลองถูกของ
คนงาน 2) Selection of Personal: ใช้หลักการวิทยาศาสตร์ในการคัดเลือกและการฝึกอบรม การ
สอนงานและพัฒนาพนักงาน มอบหมายความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับแต่ละคน 3) Management
Corporation: ประสานการจัดการร่วมกันทางานอย่างใกล้ชิด ระหว่างผู้จัดการและพนักงาน และ
4) Functional Supervising: การจัดแบ่งงานตามหน้าที่ระหว่างผู้จัดการและพนักงานโดยผู้จัดการมี
หน้าที่ทาการวางแผน (Planning) จัดระบบงาน (Organizing) และตัดสินใจ (Decision- making)
ส่ ว นพนั ก งานมี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย 23 สอดคล้ อ งกั บ ทั ศ นะของ ฟาโยล (Fayol)
(ค.ศ. 1841-1925) บิดาของการบริหารจัดการสมัยใหม่ ได้พัฒนาทฤษฎีการจัดการเชิงการบริห าร
องค์ ก รรั ฐ ที่ เ รี ย กว่ า Administrative Management Theory ซึ่ ง เชื่ อ ว่ า การบริ ห ารเป็ น เรื่ อ งของ
ทักษะการบริหารองค์กรมุ่งเน้นที่กิจกรรมจัดการ (Managerial Activities) ซึ่งมีหน้าที่พื้นฐาน 5 ด้าน
คือ 1) การวางแผน (Planning) 2) จัดองค์การ (Organizing) 3) การบังคับบัญชาหรือการสั่งการ
(Commanding) 4) การประสานงาน (Cooperating) และ 5) การควบคุ ม (Controlling) โดยมี
หลักการจัดการ 14 ประการของ ฟาโยล (Fayol,s Fourteen Principles of Management) ได้แก่
1) Division of Work: หลักการจัดแบ่งงานตามหน้าที่การเพิ่มผลผลิตจากการทางานที่มีประสิทธิภาพ
2) Authority: หลักการมอบอานาจหน้าที่ตามล าดับชั้น ผู้จัดการต้องสั่งการได้ตามอานาจหน้า ที่
ค าสั่ ง มี ค วามถู ก ต้ อ ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบงานตามหน้ า ที่ 3) Discipline: หลั ก การมี ร ะเบี ย บวิ นั ย
พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ขององค์กร 4) Unity of command: หลักการเอกภาพของสาย
บังคับบัญชา พนักงานทุกคนจะได้รับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาคนเดียวมีสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน
5) Unity of Direction: หลักการเอกภาพในทิศทาง พนักงานแต่ละคนมีแผนงาน และปฏิบัติการตาม
จุ ด มุ่ ง หมายเดี ย วกั น จากผู้ จั ด การคนเดี ย ว 6) Sub-ordination of Individual Interest to the
General Interest: หลั ก การผลประโยชน์ ส่ ว นตนเป็ น รอง ผลประโยชน์ ข ององค์ ก รเป็ น หลั ก
7) Remuneration: หลั ก การระบบค่ า ตอบแทนที่ ยุ ติ ธ รรม พนั ก งานต้ อ งได้ รั บ ผลตอบแทน ที่
เหมาะสมกับความสามารถอย่างยุติธรรม 8) Centralization: หลักการรวมศูนย์อานาจ องค์กรต้องมี
ศูนย์รวมอานาจการบริห ารซึ่งผู้จัดการและพนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจ 9) Scalar Chain:
หลั กการสายบั งคับ บั ญชาจากระดับสู งลงมาสู่ระดับต่าที่สุ ด การสั่ งการต้องเป็นไปตามล าดับขั้น
10) Order: หลักความมีระเบียบแบบแผนโดยมีพนักงานดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในที่เหมาะสมกับเวลา
ที่ใช้งาน 11) Equity: หลักเป็นธรรม ผู้จัดการต้องมีเมตตาและยุติธรรมกับพนักงาน 12) Stability of
23

Fred C. Lunenburg, and Allan C. Ornstein, Educational Administration:
Concepts and Practice, 5th ed. (Belmont: Wadsworth, 2008), 5.
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Tenure or Human: หลักความมั่นคงของหน้าที่งานหรือพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทางาน
ทดแทนกัน การเปลี่ยนพนักงานบ่อยจะทาให้งานไม่มีประสิทธิภาพ 13) Initiative: หลักการริเริ่ม
สร้างสรรค์ พนักงานสามารถมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะทางานได้ผลในระดับสูง และ 14) Spirit
de Corps: หลักความสามัคคีในทีมจะสร้างความสามัคคีของกลุ่ม สร้างขวัญกาลังใจเป็นหนึ่งเดียว
ขององค์กร
ในปี ค.ศ. 1937 ลู เ ธอร์ กู ลิ ค และลิ น ดอล เออร์ วิ ค (Luther Gulick and Lyndall
Urvick) ได้พัฒ นาทฤษฎีการบริ ห ารจัดการของ ฮองรี ฟาโยล (Henry Fayol) และ เฟรดเดอริค
ดับบลิว เทเลอร์ (Frederick W. Taylor) เพิ่มเติม เป็นรูปแบบการบริหารแบบระบบการปกครองของ
รั ฐ บาลหรื อ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เ รี ย กว่ า Government Administration โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ
7 หน้าที่ทางการจัดการ (Seven Function of Management) ซึ่งเป็นต้นแบบของการจัดการองค์กร
ในช่วงต่อมาที่เรียกว่า POSDCoRB ได้แก่ 1) P-Planning: การวางแผน เป็นการวางเค้าโครงกิจกรรม
ซึ่งเป็นการเตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติเพื่อให้การดาเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 2) O-Organizing: การจัดองค์การ เป็นการกาหนดโครงสร้างขององค์การโดยพิจารณา
ให้ เหมาะสมกับ งาน เช่น การแบ่ งงาน (Division of Work) เป็นกรม กอง หรือแผนก โดยอาศั ย
ปริ ม าณงาน คุ ณ ภาพของงานหรื อ จั ด ตามลั ก ษณะเฉพาะของงาน (Specialization) นอกจากนี้
อาจพิ จ ารณาในแง่ ข องการควบคุ ม (Span of Control) หรื อ พิ จ ารณาในแง่ ข องหน่ ว ยงาน เช่ น
หน่วยงานหลัก (Line) และหน่วยงานที่ปรึกษา (Staff) เป็นต้น 3) S-Staffing: การจัดหาบุคลากร
มาปฏิบัติงานเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนั่นเอง ทั้งนี้เพื่อให้ได้บุคลากร
มาปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและสอดคล้ อ งกั บ การจั ด แบ่ ง หน่ ว ยงานที่ ก าหนดเอาไว้
4) D-Directing: การอ านวยการ เป็ น ภารกิ จ ในการใช้ ศิ ล ปะในการบริ ห ารงาน เช่ น ภาวะผู้ น า
(Leadership) มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ (Human Relations) การจู ง ใจ (Motivation) และการตั ด สิ น ใจ
(Decision Making) เป็นต้น 5) Co-Coordinating: การประสานงาน เป็นการประสานให้ส่วนต่าง ๆ
ของกระบวนการทางานที่มีความต่อเนื่องกัน เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ราบรื่น 6) R-Reporting: การรายงาน เป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้ผู้บังคับบั ญชา
ตามลาดับชั้นได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสารในองค์การอยู่ด้วย
และ 7) B-Budgeting: การงบประมาณ เป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผนการทาบัญชีการควบคุม
เกี่ยวกับการเงินและการคลัง24
24

Luther H. Gulick and Lyndall Fowness Urwick, อ้างถึงใน ดิเรก วรรณเศียร,
“การพัฒนาแบบจาลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสาหรับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 46.
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ในปี ค.ศ. 1947 แม็ก เวเบอร์ (Max Weber) เป็นนักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ได้เสนอ
หลักการจัดการตามระบบราชการ (Bureaucratic Management) โดยเสนอแนวคิดองค์กรแบบ
ราชการ (Ideal Bureaucracy) ที่เป็นเป้าหมายเชิงอุดมคติสุดท้ายของการพัฒนาองค์กรทั่วไป ซึ่งมี
แนวคิดการจัดองค์กรสาคัญ 5 หลักการ ได้แก่ 1) Division of Labor: การจัดแบ่งงานและหน้าที่
ออกเป็นส่วนที่ชัดเจนและมอบอานาจหน้าที่แก่พนักงานให้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบ 2) Rules
and Regulation: การมีกฎระเบียบข้อบังคับที่ยอมรับร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้การปฏิบัติ
งานนั้นมีผลงานอย่างสม่าเสมอ 3) Hierarchy of Authority: การมีสายบังคับบัญชาตามลาดับชั้น
ซึ่งสานักงานและตาแหน่งงานที่อยู่ต่ากว่าจะอยู่ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานในระดับสูงกว่า
ขึ้นไปและมีสายการสั่งงานจากหน่วยบนลงสู่หน่วยล่าง 4) Impersonality Orientation: การไม่เลือก
ที่รักมักที่ชังในการปกครอง คือ การไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัว การให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดบุคคล
หนึ่ ง การปฏิ บั ติ ง านต้ อ งเป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ ที่ ก าหนดเอาไว้ และ 5) Career Orientation or
Competence: การจ่ายค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของพนักงาน การเลื่อนตาแหน่งตามผล
การปฏิบัติงานซึ่งส่งผลต่อความซื่อสัตย์ภักดีต่อองค์กร25
ในปี ค.ศ. 1990-1992 เฮนรี่ มินทซเบิร์ก (Henry Mintzberg) และในปี ค.ศ. 1995
เจมส์ บี ควิน (James B. Quinn) ได้เสนอองค์ประกอบขององค์การตามแนวคิดทฤษฎีการออกแบบ
โครงสร้างองค์การที่มีประสิทธิภาพ (Structure in Five: Designing Effective Organization) ของ
มิ น ทซเบิ ร์ ก (Mintzberg) โดยมี ส่ ว นประกอบหลั ก ขององค์ ก าร ( The Five Basic Part of
Organization) ซึ่งกาหนดส่วนประกอบหลักขององค์การที่เป็นพื้นฐานหลักไว้ 5 ส่วน คือ 1) ส่วน
ปฏิบัติการหลัก (Operating Core) คือ ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการโดยตรง
งานของฝ่ายนี้เปรียบเทียบได้กับงานหลัก ซึ่งตอบสนองวัตถุประสงค์หลักขององค์การ 2) ส่วนบริหาร
สูงสุด (Strategic Apex) คือ ผู้บริหารระดับสูงซึ่งทาหน้าที่รับผิดชอบทั้งหมดขององค์การ 3) ส่วน
ผู้ บ ริ ห ารระดับ กลาง (Middle Line) คือ กลุ่ มบุคคลที่เชื่อมโยงระหว่างผู้บริห ารระดับสูงกับส่วน
ปฏิบัติการหลัก ส่วนผู้บริหารระดับกลางจะเกิดขึ้นเมื่อองค์การมีการขยายตัวใหญ่ขึ้น 4) ส่วนที่
ปรึกษาด้านเทคนิค (The Techno Structure) คือ นักวิเคราะห์ที่ทาหน้าที่ในการกาหนดมาตรฐาน
การทางานขององค์การ การวางแผนและควบคุมการทางาน และ 5) ส่วนงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน
(Support Staff) คือ ผู้ที่ทาหน้าที่สนับสนุนในการบริการต่าง ๆ แก่องค์การ เมื่อนาส่วนประกอบ
ทั้งห้ามาพิจารณาประกอบปัจจัยที่กาหนดโครงสร้าง (Contingency) เช่น สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี
25

Don, Hellriegel, Susan, E. Jackson, and John W. Slocum, Jr., The
Management, 10th ed. (Australia: Thomson/South-Western, 2005), อ้างถึงใน วิโรจน์
สารรัตนะ, แนวคิด ทฤษฎี และประเด็นเพื่อการบริหารทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร:
ห้างหุ้นส่วนจากัดทิพยวิสุทธิ์ จากัด, 2555), 17-18.
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ขนาด อายุ และอานาจ จะพบว่าองค์การที่มีประสิ ทธิภ าพจะมีความสอดคล้ องกับปัจจัยต่าง ๆ
ดังกล่าว มินทซเบิร์ก (Mintzberg) จาแนกโครงสร้างองค์กรการศึกษาตามลักษณะสาคัญ 5 รูปแบบ
ได้แก่ 1) Simple Structure: โครงสร้างแบบง่ายมีโ ครงสร้างไม่เป็นทางการรวมศูนย์อานาจไว้ที่
ผู้บริหาร (Direct Supervision) สมาชิกองค์กรมีไม่มาก การแบ่งงานกันทายังไม่ชัดเจน เป็นรูปแบบที่
เหมาะสาหรับองค์กรขนาดเล็ก 2) Machine Bureaucracy: ระบบราชการเครื่องจักรมีโครงสร้างเชิง
เทคนิค (Techno Structure) ใช้หลักการประสานงานองค์กรโดยการวิเคราะห์กาหนดมาตรฐานงาน
(Standardization of Work Process) ที่ชัดเจน มีการรวมศูนย์อานาจอย่างเป็นทางการ กฎระเบียบ
เน้นการสื่อสารทางเดียวและการตัดสินใจตามสายการบังคับบัญชา 3) Professional Bureaucracy:
ระบบราชการวิช าชีพ มีโ ครงสร้ างการกระจายอ านาจการตัดสิ น ใจผู้ ปฏิบัติง านในระดั บสู ง และ
การพัฒนาของทักษะวิชาชีพ (Standardization of Skills) ของสมาชิกในองค์กร ประสิทธิผลของ
องค์กรขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถและทักษะวิชาชีพของผู้ปฏิบัติ 4) Divisional from of Simple
Bureaucracy: ระบบราชการแบบง่าย มีการจัดองค์กรผสมระหว่างโครงสร้างแบบง่ายและระบบ
ราชการเครื่องจักร ใช้หลักการกาหนดมาตรฐานของผลงานหรือผลผลิตเป็นหลัก (Standardization
of Outputs) โดยรวมศูนย์อานาจการจัดการและความเป็นทางการมีสูง มีโครงสร้างองค์กรแบบราบ
การปฏิ บั ติ ง านอยู่ ภ ายใต้ ก ารควบคุ ม ก ากั บ จากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชายึ ด ถื อ กฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ และ
5) Advocacy or Political Organization: องค์กรเฉพาะกิจหรือองค์กรการเมืองมีรูปแบบอานาจ
อย่ า งไม่ เ ป็ น ทางการ (Informal Power and Politics) ท าให้ โ ครงสร้ า งองค์ ก รแบบทางการ
ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เกิดสภาพความไร้ระเบียบ (Chaotic) มีการรวมกลุ่มเจรจาต่อรองและการ
เล่นเกมการเมือง ซึ่งทาให้สูญเสียประสิทธิผลขององค์กร26
การกาหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา
สาหรับการกาหนดกลยุทธ์เป็นส่วนประกอบที่สาคัญของการวางแผนกลยุทธ์ในองค์การ
เพื่อลดผลกระทบโดยตรงต่อองค์การ ดังนั้นผู้บริหารจะต้องให้ความสาคัญ ซึง่ กลยุทธ์ขององค์การเป็น
แนวทางปฏิบัติที่ดี ที่จะส่งผลต่อความสาเร็จขององค์การ เนื่องจากการวางแผนกลยุทธ์จะต้องมีการ
กาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ พันธกิจทาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รู้ถึงเป้าหมาย แนวทางวิธีการที่
สถาบั น จะด าเนิ น การ ส่ ง ผลให้ บุ ค ลากรในสถาบั น สามารถน าความคิ ด สร้ า งสรรค์ น าความรู้
ความสามารถของตนมาใช้ในการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ส ถาบันกาหนด อันส่ งผลให้ ส ถาบัน
ประสบความสาเร็จได้ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ พันธกิจที่กาหนด
26

Henry Mintzberg, Structure in Five: Designing Effective Organizations
(Englewood Cliffs, 1983), อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่
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มีนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ ให้ความสาคัญกับการกาหนดกลยุทธ์ เพื่อ
เป็นแนวทางให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายภายใต้ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่กาหนด
เห็นได้จาก เบทแมนและสเนล (Bateman and Snell) กล่าวว่า ผู้บริหารต้องสามารถออกแบบกล
ยุ ท ธ์ ข ององค์ ก าร (Organizational strategy) เป็ น แผนเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจที่ ช่ ว ยให้ อ งค์ ก าร
สามารถบรรลุเป้าหมาย ภายในระยะเวลาที่ กาหนดกลยุทธ์ไม่ใช่การวางแผนที่คงที่ เนื่องจากต้องมี
การพัฒ นาเมื่ อน าไปปฏิบั ติ ตลอดจนกลยุทธ์ ต้องมีการปรั บตัว ตามเวลา เพื่อให้ ส ามารถบรรลุ
เป้าหมายได้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่า กลยุทธ์ต้องมีการปรับตัวตาม
เวลาสาคัญในกระบวนการการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีความจาเป็นที่จะต้องศึกษาถึงส่วนประกอบและ
ระดับของ กลยุทธ์ไว้เพื่อนาไปใช้ในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 27 สอดคล้องกับแนวคิดของเดสส์
และมิล เลอร์ (Dess and Miller) กล่ าวว่า การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy formulation) กลยุทธ์
(Strategy) เป็นวิธีการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ระยะยาว การวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สมเหตุสมผล ถือ
เกณฑ์ 3 ระดับ คือ กลยุทธ์ระดับองค์กร (Co-operate level strategy) เป็นกระบวนการกาหนด
ลักษณะทั้งหมดและจุดมุ่งหมายขององค์กร ประกอบด้วย การลงทุน การดาเนินการ การพัฒนา
ปรับปรุงองค์กร, กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business level strategy) เป็นกลยุทธ์ที่พยายามหาวิธีการ
แข่ ง ขั น ในแต่ ล ะองค์ ก รที่ พ ยายามจะสร้ า งสิ่ ง ต่ อ ไปนี้ แ ละกลยุ ท ธ์ ร ะดั บ หน้ า ที่ (Function level
strategy) เป็นการสร้างข้อได้เปรียบสาหรับการแข่งขัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้องค์กรประสบผลสาเร็จ
ขึ้นอยู่กับคุณค่า (Value chain) โดยคานึงถึงคุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และการ
ส่ งมอบคุณค่า (Value delivery) ให้ กับผู้ บริการ 28 ส่ ว นทอมป์สั น และสตริคแลนด์ (Thompson
and Strickland) กล่าวว่า การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy formulation) หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์
(Strategic planning) หมายถึงการกาหนดกลยุทธ์ทางเลือกและเลือกจากทางเลือกซึ่งสามารถบรรลุ
จุดประสงค์ เป็นแผนที่สาคัญและเป็นแผนระยะยาว29 สาหรับ วีลเลน และ ฮังเกอร์ (Wheelen and
Hunger) กล่าวว่า การจัดทากลยุทธ์ (Strategic formulation) คือการนาข้อมูลและความรู้ต่างๆจาก
การกาหนดทิศทางขององค์กร และการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก และภายในองค์กรมาจัดทาเป็นกล
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ยุทธ์ในระดับและรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการประเมิน และคั ดเลือกว่ากลยุทธ์ใดที่มีความเหมาะสมกับ
องค์กรมากที่สุด30
สาหรับตัวอย่างการกาหนดกลยุทธ์ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานศึกษาของรัฐ เห็นได้จาก สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในฐานะหน่วยราชการที่
มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการเพื่อนาไปสู่ประโยชน์สุข
ของประชาชน ได้นาแนวคิดของการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ที่ถือเป็นหลักการ
ในการบริหารที่จะช่วยให้หน่วยงาน มีการกาหนดทิศทางที่ชัดเจน มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อไปสู่
ทิศทางที่ต้องการ รวมทั้งมีการติดตามประเมินผลที่ชัดเจนมาใช้ในการดาเนินงานของหน่วยงานให้มี
ประสิทธิภาพ สาหรับสานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ได้ใช้แนวคิดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 1) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) หรือการจัดวางกล
ยุทธ์ (Strategy Formulation) ดังนี้ 1.1) การศึกษาสถานภาพของหน่วยงาน 2) การกาหนดทิศทาง
ของหน่ ว ยงาน 1.3) การก าหนดกลยุ ท ธ์ ขั้ น ที่ 2) การน ากลยุ ท ธ์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ (Strategic
Implementation) ขั้นที่ 3) การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ (Strategic Control and Evaluation)31
การวางแผนกลยุ ท ธ์ ร ะดั บ สถานศึ ก ษาควรเริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการศึ ก ษาสถานภาพของ
สถานศึกษาเพื่อให้รู้สถานภาพของสถานศึกษาว่าเป็นอย่างไร โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กร เนื่องจากองค์กรต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และ
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดที่ว่าลักษณะองค์กรปัจจุบันเป็นระบบเปิด (Open system)
ดังนั้นผู้บริหารองค์การจาเป็นต้องพิจารณาปัจจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนต่อการดาเนินงาน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และขจัดปัจจัยที่เป็นข้อจากัดต่อการดาเนินงานอันจะนาไปสู่ ความ
ล้มเหลวขององค์กร
การจัดทาแผนกลยุทธ์ให้ก้าวถึงวิสัยทัศน์หลังจากมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป็นลายลักษณ์
อักษร ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนตระหนักถึงวิสัยทัศน์ อย่างต่อเนื่อง ขั้นตอนต่อไปคือการ
วางแผนกลยุทธ์ เริ่มด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูล จัดลาดับ ความสาคัญของเป้ าหมาย และตัดสินว่าจะ
ไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไร สิ่งสาคัญคือผู้บริหารจะต้องทางานร่วมกับตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนร่วม
และต้องตระหนักว่าแผนกลยุทธ์เป็นผลงานของกลุ่ม ไม่ใช่จัดทาโดยบุคคลเพียงคนเดียวหรือสองคน
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ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องทางานร่วมกับตัวแทนของกลุ่มผู้ มีส่วนร่วม และตระหนักว่าแผนกลยุทธ์
เป็นผลงานของกลุ่มนอกจากนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีกระบวนการจัดการในการจัดทาแผนกล
ยุทธ์ เริ่มตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ การนาแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การประเมินผล และการติดตาม
การดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะก้าวไปให้ถึงวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
แผนกลยุทธ์จะเป็นการกาหนดขอบเขตความต้องการ และเป็นแผนการดาเนินงาน ด้าน
เทคโนโลยีของโรงเรียน ดาเนินการโดยโรงเรียน เพื่อโรงเรียน อาจเป็นแผนงานที่โรงเรียนคิดขึ้นมาเอง
โดยไม่มีการสั่งการจากต้นสังกัดสั่งให้กระทาก็ได้ แผนกลยุทธ์ระยะสั้นแตกต่างจากแผนระยะยาว
ตรงที่แผนกลยุทธ์ ระยะสั้นจะตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าองค์กรนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ และต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง การจัดสรรทรัพยากรหรือทากิจกรรมจะสอดคล้องกับบริบท ส่วน
แผนระยะยาวจะกล่าวถึงเป้าหมายที่เราจะทาให้ ได้ในอีกหลายๆ ปีข้างหน้า การวางแผนกลยุทธ์แต่
ละด้านนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องคิดถึงภาพรวม หรือ เป้าหมายใหญ่ไว้ในใจ และจะต้องถาม
ตัวเองอยู่เสมอว่าขณะนี้กาลังทาสิ่งที่ถูกต้องตามพันธกิจของโรงเรียนที่ตั้งไว้หรือไม่ การทาตามแผน
กลยุทธ์ระยะสั้นนั้นอาจจะลาบากกว่าการทาตาม แผนระยะยาว แต่จะเห็นผลเร็ว และได้ผลที่ดีกว่า
ส่วนขั้นตอนการจัดทาแผนกลยุทธ์ ผู้บริหารสถานศึกษาควรคานึงถึงภาพรวมทั้งระบบ
การมองภาพรวมก่อนจะทา ช่วยให้ทราบว่าต้องการทรัพยากรอะไร และกาลังทาอะไรกันอยู่หรือไม่
การจัดทาแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีโดยรวม คือการมองกรอบการดาเนินงานทั้งระบบ ได้แก่ การ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรู้
การจัดทา แผนกลยุทธ์ เป็นงานที่ต้องทาต่อเนื่องทุกปี และเป็นวัฏจักร
การจัดทาแผนกลยุทธ์ที่ดีจะเป็นกระบวนการที่ต้องทาไปเรื่อยๆ ขณะที่กาลั งปฏิบัติตาม
แผนของปีนี้ ควรได้มีการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินผล และวางแผนสาหรับปีถัดไปควบคู่กันไปด้วย โดย
เริ่มจากทบทวนข้อมูลที่เก็บมาได้ ระบุถึงเป้าหมายที่ต้องทาในปีต่อไป โดยวิเคราะห์จากข้อมูลที่ได้มา
เรียงลาดับความสาคัญของเป้าหมาย เสนอให้กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดลาดับ
ความสาคัญ เขียนแผน การเขียนแผนเริ่มจากเป้าหมาย จากนั้นก็ร่างแต่ละส่วน และเสนอให้กลุ่มคน
ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อคิดเห็น และปรับปรุงอีกครั้ง จัดพิมพ์ และแจกจ่ายร่างแผนฉบับสมบูรณ์ ตรวจสอบ
และเก็บข้อมูล สาหรับทาการประเมินผลและวางแผนในอนาคตต่อไป
ผู้บริหารสถานศึกษา ควรได้มีส่วนร่วมในการจัดทาแผนกลยุทธ์ นอกจากนี้กลุ่มผู้ปกครอง
นักเรียนและ เจ้าหน้าที่ก็ควรมีส่วนร่วมในการอ่าน และให้ข้อคิดเห็นต่อแผนฉบับร่าง เมื่อแผนฉบับ
สมบูรณ์ตีพิมพ์ออกมา ทุกคนควรได้รับสาเนา และการประชุมคราวต่อไปควรมี การนาแผนนี้ไปใช้
อย่างต่อเนื่อง บทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดทาแผนกลยุทธ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องทบทวนแผนปัจจุบัน โดยวิเคราะห์แผนปัจจุบัน ว่ามีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนในแง่ใดเปรียบเทียบแผนโรงเรียนกับแผนเทคโนโลยี ว่าส่วนใด
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ไปด้วยกันได้ ส่วนใดยังขัดกันอยู่ เสาะหาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนเดิม และสอบถามว่ามีการดาเนิน
ตามแผนอย่ า งไร ศึ ก ษากระบวนการที่ เ คยใช้ ใ นการพั ฒ นาแผนกลยุ ท ธ์ ศึ ก ษาว่ า ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งมี
ความรู้สึกกับแผนเดิมอย่างไร
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจะต้ อ งด าเนิ น งานตามแผนที่ ไ ด้ มี ก ารบู ร ณาการกั บ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยตกลงเกี่ยวกับระยะเวลาการดาเนินงานตามแผนแจกจ่ายแผนงานให้ผู้
ที่เกี่ยวข้อง สาหรับใช้อ้างอิงเมื่อมีประชุม ดาเนินจัดการประชุมเพื่อชี้แจงแผนงานกับผู้ปกครอง และ
ตัวแทนกรรมการสถานศึกษาจัดทาการตรวจสอบ และประเมินผล ถ้าจาเป็นอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ทบทวน และปรับปรุงแผนงาน/โครงการทุกปี ผู้บริหารสถานศึกษาต้องจัดทาแผนกลยุทธ์ที่บูรณาการ
เทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอน โดยหาแผนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียน และ
รวมแผนนี้เข้ากับแผนโรงเรียน ควรค้นหาว่าแผนปัจจุบันมีส่วนใดที่ยังไม่ สอดคล้อง และหาทางแก้ไข
กาหนดเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ให้ชัดเจน หากระบวนการที่จะต้องใช้ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์
พิจารณาว่าควรจ้าง/เชิญที่ปรึกษาเข้ามาช่วยในกระบวนการวางแผนดาเนินงานหรือไม่พิจารณาว่าจะ
ร่ างแผน ดาเนิ น การตามแผน และประเมินผลแผนเมื่อไร เชิญผู้ ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องทั้งหมดมาร่วม
ประชุมวางแผนหางบประมาณสนับสนุนการจัดทาแผนเขียนแผนในภาพรวมที่มีการบูรณาการกับ
เทคโนโลยี การนาเทคโนโลยีมาบูรณาการเข้ากับการศึกษานั้นไม่สามารถสาเร็จได้โดยคนกลุ่มเดียว
จะต้องอาศัยความร่วมมือจากครูอาจารย์ในโรงเรียน และการสนับสนุนจากผู้บริหารการศึ กษาทุก
ระดับ ตั้งแต่ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ ผู้อานวยการสานักงานพื้นที่เขตการศึกษา และ
ผู้บริหารสถานศึกษา การจัดทาแผนกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการที่สนองตอบนโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ จะมีผลดี ต่อการของบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานในโรงเรียน
สาหรับการวิจัยครั้งนี้ศึกษาในส่วนของการกาหนดกลยุทธ์ การบริหารสารสนเทศและการ
สื่อสารของโรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งการกาหนดกลยุทธ์เป็นขั้นตอนย่อยของการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องในการกาหนดกลยุทธ์ การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา มีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้
การกาหนดกลยุ ทธ์ (Strategic Formulation) ของสถานศึกษา เป็นการเลื อกวิธีการ
ทางานที่แยบคายสู่จุดหมายปลายทางอย่างมีทิศทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ
หน่ ว ยงาน ตอบสนองวิธี ก ารสู่ จุ ดหมายปลายทางระดับ นโยบาย สามารถดาเนิน การได้ ป ระสบ
ความสาเร็จ นาไปปฏิบัติได้จริง การกาหนดกลยุทธ์เป็น การนาข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่ได้รับจาก
ขั้นตอนการกาหนดทิศทางของหน่วยงานและการศึกษาสถานภาพหน่วยงาน (SWOT Analysis) ด้วย
การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities)
และอุปสรรค (Threats) ของหน่วยงานมาจัดทาเป็นกลยุทธ์ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งประเมินและ
คัดเลือกว่ากลยุทธ์ใดเหมาะสมกับหน่วยงานมากที่สุด การกาหนดกลยุทธ์เปรียบเสมือนการตอบ
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คาถามว่า “เราจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างไร? หรือ เราจะบรรลุทิศทางของหน่วยงานได้อย่างไร? (How
do we get there?)”
การกาหนดกลยุทธ์ สามารถทาได้หลายวิธีหลายรูปแบบที่สาคัญหน่วยงานต้องประเมิน
และคัดเลือกว่ากลยุทธ์ใดจะเหมาะสมกับหน่ว ยงานมากที่สุด ในการคัดเลือกกลยุทธ์นั้น สิ่งสาคัญที่
หน่ ว ยงานจะต้องคานึ ง ถึง ได้แก่ 1) สภาพแวดล้ อมของหน่ว ยงานที่มี การเปลี่ ยนแปลงอยู่ เ สมอ
ทั้งสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานที่เป็นจุดแข็ง -จุดอ่อนและสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้ออานวย
ประโยชน์คือเป็นโอกาสและอุปสรรคในการทางาน 2) ทิศทางของสถานศึกษาได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และเป้าประสงค์ของหน่วยงาน
แนวทางการกาหนดกลยุทธ์
แนวทางในการกาหนดกลยุทธ์ของหน่วยงาน มีองค์ประกอบที่สาคัญคือ การพิจารณาถึง
ทิศทางของหน่วยงาน ได้แก่ วิสัยทัศน์ที่ต้องการบรรลุ และการจาแนกกลยุทธ์หน่วยงานออกเป็น
แนวคิดทิศทางและวิธีการทางานหลักแล้วจึงกาหนดวิธีการทางานเพื่อให้แนวคิดและวิธีการทางาน
หลักบรรลุ ในการจาแนกกลยุทธ์นั้นในแต่ละกระทรวง ทบวง กรม ใช้คา/ข้อความในการจาแนกกล
ยุทธ์ไม่เหมือนกันแต่ที่พบบ่อยๆมักจะจาแนกเป็นประเด็นกลยุทธ์/กลยุทธ์ กลยุทธ์หลัก/กลยุทธ์รอง
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ กลยุทธ์/จุดเน้น ยุทธศาสตร์/มาตรการ/แนวทางการดาเนินงาน แต่ส่วนใหญ่
นิยมกาหนดเป็น ประเด็นกลยุทธ์/กลยุทธ์
การกาหนดประเด็นกลยุทธ์
ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Issues) หมายถึง สิ่งที่ต้องคานึงถึงเป็นประเด็นหลักในการ
นาไปสู่วิสัยทัศน์ การกาหนดประเด็นกลยุทธ์เป็นการกาหนด ทิศทางหรือแนวทางที่สาคัญ เป็นเรื่อง
หลักที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการพัฒนาเพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ดังนั้นการกาหนด
ประเด็น กลยุ ทธ์จึ งเกิดจากการวิเคราะห์ “วิสั ยทัศน์ ” ของสถานศึกษาออกเป็นประเด็นต่างๆ ที่
หน่วยงานต้องการให้บรรลุในแต่ละประเด็นว่ามีประเด็นหลั กหรือเรื่องหลักอะไรบ้างที่จะต้อ งหา
วิธีการทางานที่แยบคายเพื่อให้วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้บรรลุ ส่วนการกาหนดกลยุทธ์โดยทั่วไปจะแบ่ง
ลักษณะกลยุทธ์เป็น 4 ประเภท ได้แก่ กลยุทธ์การสร้างความเติบโต กลยุทธ์ความถนัด กลยุทธ์รักษา
เสถียรภาพ และกลยุทธ์การตัดทอน32
สาหรับสานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ให้ความสาคัญในการกาหนดกล
ยุ ท ธ์ ที่ เ หมาะสมเช่ น เดี ย วกั น โดยการสร้ า งชุ ด ทางเลื อ กในการด าเนิ น งานของโรงเรี ย นในช่ ว ง
ระยะเวลาที่ ก าหนดเพื่ อ ตอบสนอง เป้ า ประสงค์ แ ละพั น ธกิ จ ของโรงเรี ย นในเงื่ อ นไขและ
32

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, การบริหารจัดการเทคโนโลยี
ในโรงเรียน: คู่มือสาหรับผูบ้ ริหาร, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551), 16-22.

42
สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการปฏิบัติงาน มีการกาหนดกลยุทธ์ครอบคลุมถึงการสร้างหรือ
ออกแบบกลยุทธ์ การวิเคราะห์ทางเลือก และการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม ปฏิบัติได้จริง และ
มีการกาหนดกลยุทธ์เป็นการผสมผสานระหว่างการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ การตรวจสอบความเป็นเหตุ
เป็นผลด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ประกอบกับการใช้วิจารณญาณ ดุลพินิจ ญาณทัศน์ ความสามารถ
ในการคาดการณ์ หยั่งรู้เข้าด้วยกัน ในการสร้างและกาหนดทางเลื อกเพื่อดาเนินการให้บรรลุ ผ ล
การกาหนดกลยุทธ์เป็นการออกแบบและสร้างทางเลือกจากการพิจารณาโอกาส อุปสรรค และจุดแข็ง
จุดอ่อน ในสภาพแวดล้ อม โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ภารกิจตามกฎหมาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์
ซึ่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดให้กลยุทธ์สถานศึกษา มีระดับที่แตกต่าง
กัน ได้แก่ กลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโครงการ
จะเห็นได้ว่า ในการกาหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา สิ่งสาคัญต้องศึกษาสถานภาพด้วย
การวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมและประเมินสถานภาพของหน่ว ยงานก่อน เพื่อนาผลการศึกษามา
กาหนดทิศทางในการพัฒนา กาหนดกลยุทธ์การดาเนินงาน แนวทางการกาหนดกลยุทธ์ และการ
กาหนดประเด็นกลยุทธ์ที่สาคัญ จะทาให้สถานศึกษาจะต้องดาเนินการพัฒนาเพื่อให้สามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้
มีตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ ยวข้องในการพัฒนากลยุทธ์ของหน่วยงานทางการศึกษา เห็นได้
จาก เพ็ญวรา ชูประวัติ ศึกษาเรื่องการพัฒนากลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ในส่วนของการพัฒนา
กลยุทธ์ ทาโดยการวิเคราะห์ SWOT และ TOWS Matrix และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบมี
โครงสร้าง ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบงาน ICT
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ผลการวิจัย
พบว่าสภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารและกลยุทธ์การบริหาร ICT ประกอบด้วย 4 ด้านคือ
1) บุคลากร – ขาดบุคลากรและขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2) อุปกรณ์และระบบเทคโนโลยี – ขาด
อุปกรณ์ และระบบการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความสาคัญมาก 3) ระบบการบริหาร – นโยบาย ICT
มาจากกระทรวงศึกษาธิการ ขาดการมีส่ วนร่วมของผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง 4) ผู้บริหาร – ผู้บริหารให้
ความสาคัญกับการใช้ ICT แต่ขาดการพัฒนาทักษะด้าน ICT อย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ - การพัฒนากล
ยุทธ์มีเป้าประสงค์ดังนี้ 4.1) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 4.2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายใน
4.3) เพื่อสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงเทคโนโลยี 4.4) เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและ
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ชุมชน และ 4.5) เพื่อยกระดับการสนับสนุนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา33
อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT
Analysis) กาหนดกลยุทธ์โดยใช้ เทคนิค TOWS Matrix และการสนทนากลุ่มตรวจสอบและประเมิน
ความเหมาะสมกลยุ ท ธ์ โดยรองผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ผลการวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมของระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา โดยรวมมีสภาพแวดล้อมในการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง34
นโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารในยุค ดิจิทลั
การวางแผนพัฒ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารของโรงเรียนมัธยมศึก ษาใช้
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นแนวทาง ซึ่งมีนโยบาย
และระยะเวลาสอดคล้ อ งกั บ แผนบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของรั ฐ บาล แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
กระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ เป็น
กรอบทิศทางในการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี โดยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนใช้เป็น
แนวทางในการจั ด ท าแผนของโรงเรี ย นเช่ น เดี ย วกั น จากนั้ น ก็ จ ะก้ า วไปสู่ ก ระบวนการบริ ห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน ในส่วนที่เป็นการกาหนดกลยุทธ์ การบริหารแผน
และโครงการ โดยโรงเรียนมีหน่วยงานที่มีผู้รับผิดชอบแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบ
นาไปดาเนินการให้บรรลุตามที่ได้กาหนดไว้ โรงเรียนจั ดให้มีระบบการติดตามรายงานการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการและความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนพัฒนาในแต่ละรอบปีกับการประเมินผล
การดาเนินงานควบคู่กันไป และรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบปีเมื่อดาเนินงานไปได้ระยะ
ครึ่งแผนก็จะมีการประเมินผลระยะครึ่งแผนพัฒนาและรายงานการประเมินเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาที่
เป็นระบบครบวงจร
33 เพ็ญวรา

ชูประวัติ, “การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553),
บทคัดย่อ.
34 อภิวัฒน์ กันศรีเวียง, “กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2556), บทคัดย่อ.
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การจัดทาแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษานโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร์ หรื อ จุ ด เน้ น ต่ า งๆจากผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด เพื่ อ เป็ น กรอบก าหนด
ทิศทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในการนี้ผู้วิจัยทาการศึกษานโยบาย
ที่เกี่ยวข้องในหลายระดับ ซึ่งจะทาให้เห็นถึงความเชื่อมโยง แสดงความสัมพันธ์ของนโยบายได้ชัดเจน
ขึ้น สาหรับนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ควรศึกษาวิเคราะห์ประกอบการจัดทาแผน เช่น
ระดับสากล
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมประชุมและตกลง
ก าหนดแนวทางการพั ฒ นาร่ ว มกั น เช่ น องค์ ก ารการศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมแห่ ง
สหประชาชาติ -ยู เนสโก (UNESCO) ได้กาหนดเป้าหมายการพัฒ นาระบบการศึกษาให้ มีคุ ณภาพ
ประสิ ท ธิ ภ าพและความเข้ ม แข็ ง ยั่ ง ยื น ครอบคลุ ม กั บ การเรี ย นรู้ ส าหรั บ ทุ ก คน ประกอบด้ ว ย
1) สนับสนุนการวางแผนทุกภาคส่วน มีการกาหนดนโยบาย และปฏิรูป การศึกษา 2) ส่งเสริมความรู้
ให้กับผู้เรียน 3) พัฒนาทักษะการทางาน 4) สนับสนุน ส่งเสริมความเท่าเทียมกันในสถาบันการศึกษา
5) จัดการกับปัญหาของครู และปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 6) การปรับปรุงการเรียนรู้
กระบวนการและผลลัพธ์ 7) ขยายโอกาสและคุณภาพการศึกษาผ่าน ICT ในการจัดการเรียนรู้35
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยโครงการรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The
Southeast Asian Ministers of Education Organization หรือ SEAMEO) ได้มีการสารวจสถานะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการศึกษาของกลุ่มประเทศสมาชิกของ SEAMEO
ซึ่งประกอบด้วยประเทศ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์
สิ ง คโปร์ ไทย ติ ม อร์ และเวี ย ดนาม โดยจั ด ท าเป็ น กรณี ศึ ก ษาและแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด ( Best
Practices) มีการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ 10 มิติ (Dimensions) ซึ่งประกอบด้วย 1) การกาหนด
วิ สั ย ทั ศ น์ ข องเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ด้ า นการศึ ก ษาของชาติ (National ICT in
Education Vision) 2) การกาหนดนโยบายและวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้าน
การศึ ก ษาของชาติ (National ICT in Education Plans and Polices) 3) การสนั บ สนุ น เรื่ อ ง
นโยบายด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของชาติ และนโยบายด้ า นการศึ ก ษา
(Complementary National ICT and Education Policies) 4) โครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากร
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในโรงเรี ย น (ICT Infrastructure and Resources in
Schools) 5) การพั ฒ นาอย่ า งมื อ อาชี พ ส าหรั บ ครู แ ละผู้ บ ริ ห ารของโรงเรี ย น ( Professional
Development for Teachers and School Leaders) มีการเตรียมตัวครูและผู้บริหารโรงเรียนใน
การรับความคิดใหม่ๆ ด้าน ICT ให้มีการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 6) การมีส่วนร่วมของสังคม
และชุ ม ชน (Community/ Partnership) โดยใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร เพื่ อ เปิ ด
35

UNESCO, Education strategy 2014-2021 (France: Paris, 2014), 34-43.
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โอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียนนอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียน มีการเชื่อมต่อระหว่างสังคมใน
โรงเรียนและสังคมภายนอกโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของ
โรงเรียน มีการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของคนใน
ชุมชน 7) การกาหนดหลักสูตรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในหลักสูตรการศึกษาของ
ชาติ (ICT in the National Curriculum) 8) หลักสูตรการเรียนการสอน (Teaching and Learning
Pedagogies) มีการสนับสนุนให้นักเรียนมีกระบวนการคิดที่เป็นระบบโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 9)การประเมินการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (Assessment) มีการ
ออกแบบการประเมินโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒ นา
หลักสูตรของกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน 10) การประเมินผลและการวิจัย (Evaluation and
Research) มีการติดตาม ประเมินผลและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา36
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2558 เป็นแผนที่กาหนด
กรอบการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการอนุมัติในเดือน
มีน าคม 2554 ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting: TELMIN) ครั้งที่ 10 ในการประชุ ม
ครั้งนั้น ได้มีการวางกรอบโครงสร้างการดาเนินงาน และหน่วยงานที่จะได้รับมอบหมายหน้าที่และ
ความรับผิดชอบต่อการนาแผน AIM 2015 ไปสู่การปฏิบัติ การพัฒนาไอซีทีในภูมิภาคอาเซียนได้
วิ วั ฒ นาการมาอย่ า งรวดเร็ ว เป็ น ปรากฏการณ์ ปั จ จุ บั น เป็ น ยุ ค ของไอซี ที ซึ่ ง จะเห็ น ได้ จ ากความ
เจริญก้าวหน้าและการประยุกต์ใช้ไอซีทีในเกือบจะทุกๆ ด้านของชีวิต สังคมและการทางาน โดยแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียนฉบับนี้เป็นแผนการดาเนินงานที่ชัดเจนสาหรับ
5 ปีข้างหน้าเพื่อเป็นการประกันความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ แผนฉบับนี้สรุปโดยหลัก เป็นการแสดง
วิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ สรุปได้ดังนี้ 1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไอซีทียุคหน้าและทุน
มนุ ษย์ 2) การสนั บ สนุ น อุตสาหกรรมคอนเทนต์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 3) การสร้างสภาพ
แวดล้อมด้านนโยบายและการกากับดูแลที่เอื้อต่อการพัฒนา ไอซีทีสามารถรวมอาเซียนให้เป็นหนึ่ง
และก่อให้เกิดตลาดเดียว (Single Market) 4) การสร้างเครือข่ายศูนย์นวัตกรรมแห่งความเป็นเลิ ศ
ทั่วภูมิภาคอาเซียนเพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
5) ส่งเสริมการเข้าถึงบริ การอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์เพื่อให้ เด็กทุกคนสามารถมีส่วนร่วม มีการ
36

กระทรวงศึกษาธิการ, “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 – 2556” (เอกสารประกอบแนวทางในการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา, 2553).
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เชื่อมโยง และได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง37
ระดับประเทศ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ กฎหมาย และนโยบายที่ได้กาหนดไว้ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการ
จัดการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กลยุทธ์ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 –
2574 มีประเด็นสรุปได้ดังนี้ แผนการศึกษานี้ได้มีการวิเคราะห์แนวโน้มข้างหน้าแล้วนามาย้ อนสู่
เส้นทางเดิม หรือเรียกว่า “แผนกลยุทธ์” คือ กาหนดยุทธศาสตร์เดินสู่เป้าหมายเพื่อนามาวิเคราะห์
แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตระยะเวลา 15 ปี และในช่วงระยะเวลา 5 ปี นามาแบ่งย่อยแบ่งเป็น
แผนพั ฒ นาเพื่ อ ที่ ล งมื อ ท าในแต่ ร ะยะ ทั้ ง หมดนี้ อ าจเรี ย กว่ า เป็ น ทิ ศ ทางที่ ไ ด้ มี ก ารก าหนดไว้
ซึ่งแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้มีความแตกต่างกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ผ่านมา เนื่องจาก
แผนการศึกษาแห่ งชาติเดิมเน้ น การศึกษาในช่ว งวัยเรียน ตั้งแต่ช่ว งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา แต่แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นี้ให้ความสาคั ญต่อการเรียนรู้ในทุก
มิติและทุกช่วงวัย เริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึงช่วงผู้สูงวัย สกศ. ให้ความสนใจโดยเฉพาะด้านเด็กปฐมวัย
และด้านช่วงผู้สูงวัยเพราะอีก 15 ปีข้างหน้า จะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยจึงได้มีการกาหนดไว้ และอีก
หนึ่งเรื่องที่มีความแตกต่าง อีกอย่างคือ เน้นการศึกษาในเชิงพื้นที่ เพราะต่อไปจะมีการกาหนดทิศทาง
การศึกษาให้มีความสอดคล้องกับระดับพื้นที่ อาจเป็นกลุ่มระดับจังหวัดที่อาจมีความแตกต่างกัน และ
ในกลุ่มระดับจังหวัดแต่ละพื้นที่จะมีความครอบคลุมทุกภาคส่วน คาว่า ทุกภาคส่วน หมายความว่า
ส่วนที่เป็นทั้งผู้จัดและส่วนทั้ งที่เข้ามารับการบริการ และส่วนที่เป็นทั้งหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุน
และรวมพลังกัน
แผนการศึกษาแห่งชาตินั้น เริ่มมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ผ่านมาแล้ว 5 ฉบับ แต่ลักษณะ
เป็นแผนระยะยาวไม่ได้มีการบอกระยะเวลาการสิ้นสุด เช่น แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และแผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับล่าสุด ตั้งแต่ พ.ศ. 2542-2559 หลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแล้ว
ในตัวแผนการศึกษาแห่งชาติมีกรอบกาหนดระบบการศึกษา เมื่อก่อนอาจเคยได้ยินว่ามีระดับชั้น มศ.
4 มศ.5 เป็นตัวกาหนดการจัดระบบการศึกษาประเทศ และตัวหลักสูตรในแผนการศึกษาแห่งชาติ
จะบอกรายละเอียดกว้าง ๆ ว่า ครอบคลุมอะไรบ้าง แต่ละแผนจะทาหลั กสูตร พ.ศ. 2503 และ
หลั กสู ตร พ.ศ. 2521 หลั งจากมีห ลั กสู ตร พ.ศ. 2520 และหลั กสู ตร พ.ศ. 2523 ฉบับปรับปรุง
เพราะฉะนั้น หมายความว่า วิธีการสอน วิธีการปรับหลักสูตรที่กาหนดนั้นไม่ได้มีการกาหนดไว้ใน
37

สานักกิจการระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, ASEAN ICT Masterplan 2015 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารอาเซียน ปี
2558, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: อัพทรูยู ครีเอทนิว, 2558), 37.
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แผนการศึกษาแห่งชาติในรายละเอียด แต่มีการกาหนดทิศทางและเป้าหมายที่จะเดินไปถึงผู้เรียนว่า
จะเป็นอย่างไร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่ งชาติ ได้กาหนด 4 เรื่องที่มีความสาคัญ ได้แก่
1) ด้ า นการบริ ห ารจั ด การจะมี ก ารพิ จ ารณาว่ า การแยกบทบาทระหว่ า งหน่ ว ยงานควบคุ ม และ
หน่วยงานจัดการศึกษาต้องความชัดเจนเพียงใด และการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาต้องทา
อย่างไร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) จะเป็นอย่างไร แม้แต่ระบบบัญชี การเงิน 2) การ
เน้นหลักสูตรสมรรถนะ จะต้องทาอย่างไรเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการประเมินผลที่มุ่งสู่ผู้เรียน
3) ระบบทดสอบประเมินผู้เรียน ระบบที่มีอยู่เดิมยังมีปัญหา เกิดจากอะไร และจุดด้อยเป็นอย่างไร
แม้แต่การพัฒนาข้อสอบและการผลิตสื่อผ่านระบบไอซีที หรือแม้แ ต่เรื่องครู จะมีการผลิตครูด้านสะ
เต็มศึกษาอย่างไร หรือการใช้คูปองในการพัฒนาครูหรือไม่ 4) การนาร่องและการจัดสรรเงินให้กับ
ผู้เรียนโดยตรงได้หรื อไม่ หรือการจัดตั้งกองทุนให้เปล่ าสาหรับผู้ด้อยโอกาส ทั้งหมดนี้จะมี ความ
สอดคล้องกับทิศทางร่างรัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นว่าควรอุดหนุนกับคนที่ขอโอกาสเพื่อลดความเหลื่อม
ล้า และสร้างการมีส่วนร่วม ตัวอย่างเช่น คนที่มีฐานะดีควรร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายการศึกษา เป็นต้น38
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ซึ่ ง แปลง
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการ
พั ฒ นาของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 จึ ง มุ่ ง เตรี ย มความพร้ อ มและ
วางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้ เป็นประเทศที่พัฒ นาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ ง ยั่งยืน
ผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านการศึกษา ทั้งนี้โดยได้คานึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างต่อเนื่อง จึงกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้ ส่งเสริมให้มีการ
กระจายการบริ การด้านการศึ กษาที่ มีคุ ณภาพให้ มี ความเท่ าเที ยมกัน มากขึ้น ระหว่างพื้น ที่ โดย
1) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งมาตรการที่เป็นตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทางความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจนเพิ่มโอกาสใน
การพั ฒ นาครู 2) สร้ า งระบบความรับ ผิ ด ชอบ (Accountability) ของการจั ด การศึ ก ษา โดยนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและโรงเรียน 3) ขยายการจัดการศึ ก ษา
ทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลและ
ขาดแคลนครูผู้สอน39
38

รัฐบาลไทย, ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2574, เข้าถึงเมื่อ 28 ตุลาคม
2559, เข้าถึงได้จาก http://www.thaigov.go.th/index.php/th/news-ministry/2012-08-1509-39-20/item/101416
39 “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2560-2564,” ราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 133, ตอนที่ 115 ก (30 ธันวาคม 2559): 78.
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นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย
ICT2020 แนวโน้ มในการพัฒ นาด้านการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 1) ด้านการพัฒ นาคน บุคลากรจะมี
ความสามารถในการสร้างสรรค์และใช้สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีวิ จารณญาณและรู้เท่าทัน
มากยิ่งขึ้น บุคลากรด้าน ICT มีการพัฒนาความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในระดับที่เป็น
สากล 2) ด้านการพัฒนาทรัพยากรขั้นพื้นฐาน สร้างโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและบริการสาธารณะ
ต่างๆ ให้มีความทั่วถึงและทัดเทียมกันมากขึ้น โครงสร้างพื้นฐาน ICT อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมีความ
ทันสมัย กระจายอย่างทั่วถึง มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ จานวน
อุปกรณ์ เครื่องมือ คอมพิวเตอร์ ต่อจานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น มีการใช้ ICT สร้างนวัตกรรมทาง
การศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษามากขึ้น 3) ด้านการพัฒนาทางสังคม วงการศึกษา
ส่วนราชการมีการติ ดต่อสื่อสารผ่านระบบออนไลน์ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและ สะดวก
สบายยิ่งขึ้น ระบบห้องเรียนออนไลน์ ที่ทาให้นักเรียนและครูสามารถติดต่อสื่อสารได้ ทุกที่ทุกเวลา
ได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ชุมชนและองค์กรภายนอกสถานศึกษา
เริ่มมีบทบาทต่อการจัดการศึกษามากขึ้น 4) วิเคราะห์รูปแบบการศึกษาในอนาคต การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications Technology : ICT) ทางการศึกษา
เป็ น เรื่ อ งที่ มี ความส าคั ญ และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การยกระดั บ คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการอบรมพัฒนาครู ได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งช่วยลดความไม่เท่า
เทียมทางการศึกษาในโรงเรียนที่ห่างไกล ตลอดจน แก้ปัญหาการขาดแคลนครู ด้วยเครื่องมือต่างๆ
ผ่านระบบโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่าย มีอุปกรณ์ เครื่องมือตั้งแต่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ
โน้ตบุ๊ก แล้วก็มาเป็น แท็บเล็ตหรือเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น iPad โทรศัพท์ มือถือ ขณะเดียวกันก็มีการ
พัฒนาเนื้อหาที่จะใช้ กับการเรียนแบบ Computer-based Learning คือ การเรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์
เป็นพื้นฐานทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรืออยู่ในสื่อต่างๆ ทาให้เด็กหรือ
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้อย่างไม่จากัด 5) การส่งเสริมทรัพยากรด้าน ICT ในสถานศึกษาให้มีความ
พร้อม เพื่อที่จะจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ เพื่อการเรียน
การสอนของสถานศึกษา ทั้งคอมพิวเตอร์ประจาห้ องปฏิบัติการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และ
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ศูนย์ข้อมูล Data center และสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา การ
พั ฒ นาโครงข่ า ยโทรคมนาคมเพื่ อ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน การบู ร ณการโครงข่ า ย MOENet และ
NEdNet ให้เป็นโครงข่ายเดียว โดยใช้ชื่อว่า OBEC-NET เพื่อเป็นเครือข่ายเพื่อการศึกษาและวิจัย
โดยเชื่อมต่อกับโรงเรียนต่าง ๆ กับศูนย์ข้อมูลของ สพฐ. OBEC Data Center การพัฒนาเนื้อหาสื่อ
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อิเล็ กทรอนิ กส์ (Gigital contents) เพื่อพัฒ นาไปสู่ รูปแบบสื่ อออนไลน์ผ่ านเว็บไซต์ และรูปแบบ
Applications และ e-book40
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล บรรลุ ผ ล แผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมจึ ง ได้ ก าหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้านคือ 1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ เพื่อรองรับการเป็นดิจิทัลไทยแลนด์ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่
สาคัญ ประกอบด้วย โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และการแพร่ภาพ
กระจายเสียงที่มีความทันสมัย มีคุณภาพ ขนาดเพียงพอ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถให้บริการได้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการติดต่อสื่อสาร การเชื่อมต่อ การแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ 2) การ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล 3) สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และได้รับบริการการศึกษาที่มีมาตรฐานของนักเรียนและ
ประชาชนแบบทุกวัย ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 3.1) บูรณาการการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้า
สู่โรงเรียน โดยการบูรณาการจะรวมถึงเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
และแพร่ภาพกระจายเสียง และเทคโนโลยีการศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่เอื้อต่อการศึกษาและ
เรียนรู้ของนักเรียน ประชาชนและชุมชน 3.2) พัฒนาและส่งเสริมบริการการเรียนรู้ผ่านระบบเปิด
สาหรับมหาชน (Massive open online course: MOOC) 3.3) ผลิตสื่อ และคลังสื่อสาระออนไลน์
เพื่อการศึกษาเรียนรู้ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือใช้ระบบลิขสิทธิ์แบบเปิด รวมถึงการอบรมให้ครูและ
ผู้สนใจมีทักษะด้านการผลิตสื่อออนไลน์ เพื่อให้เกิดการต่อยอด การผลิตสื่อการเรียนรู้ทั้งในระบบ
และนอกระบบการศึกษา 3.4) ส่งเสริมการพัฒนาและบูรณาการระบบทะเบียนประวัติการศึกษา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกันทั่วประเทศ ที่รวมทั้งเป็นข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 4) ปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ จนพัฒนาสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ 5) พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พัฒนา
ผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศ 5.1) พัฒ นาผู้ บริห ารระดับสู งของรัฐ (CEO) ให้ มีความเข้าใจและ
สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ การนาเทคโนโลยีดิจิทัลไปพัฒนาภารกิจขององค์กร ที่สอดคล้องกับ
สถาปัตยกรรมองค์กรของหน่วยงานตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลขององค์กรและเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ 5.2) สร้างเครือข่ายผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและผู้บริหารด้านข้อมูลดิจิทัลระดับสูงของรัฐ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวางแผน
40

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย ICT2020, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร:
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2554), 13-65.
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ยุ ทธศาสตร์ และติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ใหม่ๆ ที่ส่ งผลต่อการพัฒ นาองค์ ก ร
รวมถึงแนวคิดในการบริหารจัดการสารสนเทศยุคใหม่ เพื่อนาไปสู่การบูรณาการการทางานระหว่าง
หน่วยงาน พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สร้างสรรค์บริการตอบสนองความต้องการของผู้รับ
ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดงบประมาณ 6) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สร้างแนวทางขับเคลื่อนอย่างบูรณาการเพื่อรองรับการเติ บโตของเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร41
ระดับกระทรวง
ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนา
ประเทศ กฎหมาย และแนวนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับนี้ จึงได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถ
ตอบสนองการพัฒนาที่สาคัญในด้านต่างๆ คือ 1) ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์
บริบทที่เปลี่ยนแปลง 2) ยุทธศาสตร์ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งหวัง
ให้ มีการผลิ ตครู ได้ส อดคล้ องกับ ความต้อ งการในการจัด การศึ กษาทุ กระดับ ทุกประเภท และมี
สมรรถนะ ตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งตอบสนองการ
พัฒ นาในด้านคุณภาพ ยุ ทธศาสตร์ที่ 3) ยุทธศาสตร์ผ ลิ ตและพัฒ นากาลั งคน รวมทั้งงานวิ จั ย ที่
สอดคล้องกับ ความต้องการของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งหวังให้กาลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ และมีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านคุณภาพ และด้านการตอบโจทย์บริบทที่
เปลี่ยนแปลง 4) ยุทธศาสตร์ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังให้การบริ การการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับที่เหมาะสมกับ สภาพ
บริบทและสภาพพื้นที่ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านการเข้าถึงการให้บริการและด้านความเท่าเทียม
5) ยุทธศาสตร์ส่ งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่มุ่งหวัง ให้คนไทยได้รับ
โอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนอง การพัฒนาใน
ด้านการเข้าถึงการให้บริการ ด้านความเท่าเทียม และด้านประสิทธิภาพ 6) ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบ
บริ ห ารจั ด การ และส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว ม ในการจั ด การศึ ก ษา ที่ มุ่ ง หวั ง ให้ มี ก ารใช้

41 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร,

แผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559), 35-53.
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ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดการสูญเปล่า และมีความคล่องตัว
ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในด้านประสิทธิภาพ42
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2557-2559 มีดังนี้ 1) สร้างกาลังคนให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างสรรค์ มีธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม วิจารญาณ และรู้เท่าทัน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทย 2) สนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทย 3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาของประเทศไทย 4) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการด้านการศึกษา ซึ่งจะเอื้อต่อการสร้าง
ธรรมาภิบาลของสังคม 5) สร้างเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
การศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนวิจัยอย่าง
กว้างขวาง43
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559) ของกระทรวงศึกษาธิการ สรุปได้ดังนี้
1) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2) เร่ง
รัดพัฒนาครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนครู 3) ส่งเสริมให้ผู้เรียน สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับและประเภท
เข้าถึงระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางการศึกษาให้มี
เอกภาพ มีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับและประเภทการศึกษา 5) พัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยจัดหา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่อการศึกษา 6) เร่งพัฒ นาการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการศึกษาให้
ทัดเทียมกับนานาชาติ โดยใช้เป็นเครื่องมือในการเร่งยกระดับคุณภาพและการกระจายโอกาสทาง
การศึกษา 7) จัดให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 8) ปรับปรุง
ห้ องเรี ย นน าร่ องให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็ กทรอนิกส์ 9) พัฒ นาและขยายระบบโทรทัศน์เพื่อ
การศึกษา รวมทั้งนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสการ
เรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง พร้อมทั้งปรับปรุงห้องเรียนอิเล็คทรอนิคส์ให้ได้มาตรฐาน 10) การ
พัฒ นาเทคโนโลยี และเครื่องมืออุปกรณ์ โดยพัฒ นาทักษะการเข้าถึงความรู้ใหม่ๆด้วยเทคโนโลยี
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สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (กรอบแนวทางในการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ, 2559).
43 มหาวิทยาลัยศิลปากร, “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557-2559” (เอกสารบทสรุปสาหรับผู้บริหาร, 2556).
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สารสนเทศ พัฒนาระบบการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Learning Initiative) เพื่อ
เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต44
ระดับกรม
ทิศทาง นโยบายการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานของสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน ซึ่ ง โดยทั่ ว ไปจะมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ กั บ ทิ ศ ทาง นโยบายการพั ฒ นาการศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการและกรอบภารกิจในความรับผิดชอบ เช่น แผนปฏิบัติราชการสี่ปี ( พ.ศ. 25552558) ของส านั กงานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้นฐาน กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร มีกลยุท ธ์ ดั ง นี้
1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร และส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การเรี ย นรู้ 2) ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม ความส านึ ก ในความเป็ น ชาติ ไ ทยและวิ ถี ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง 3) ขยายโอกาสทางการศึกษา 4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
5) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอานาจ เน้นการมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วน 6) พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้45
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทยเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้ น และหรื อ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ46 ซึ่งการบริหารจัด
การศึ ก ษาโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาของสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ด าเนิ น ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542” ที่กาหนดให้สถานศึกษามีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัด
การศึกษาให้มีความเป็นเอกภาพในด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติทั้งด้านวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีอิสระใน
การบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล ซึ่ ง เป็ น การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ
44

กระทรวงศึกษาธิการ, “แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ” (เอกสารประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2556-2559 ตาม
บทบัญญัติของกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี, 2556).
45 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, “แผนปฏิบัติราชการสี่ปี ( พ.ศ. 25552558)” (เอกสารประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ( พ.ศ. 2555-2558) ของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2555).
46 สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, คู่มือการขับเคลื่อนกลยุทธ์
(กรุงเทพมหานคร: ชุมนุมเกษตรกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2553), 17.
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สถานศึกษาที่จะสามารถบริหารการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถพัฒนาได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 47 ซึ่งการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นงานที่มีความสาคัญ มี
บทบาทสาคัญต่อการบริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะเป็นสิ่งที่เข้ามามีบทบาทในการจัดการ
เรี ย นการสอน การสนั บ สนุ น ระบบการเรีย นการสอน และการสนับสนุนการบริห ารจัด การของ
ผู้บริหารทาให้ปฏิบัติได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจึงเป็น
สิ่งจาเป็นที่ทุกสถานศึกษาต้องให้ความสาคัญในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการควรดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (Information Communication Technology:
ICT) (พ.ศ. 2554-2563) ทั้ ง นี้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ พั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื่ อ
การศึกษาโดยกาหนดอยู่ภายใต้กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.25542563 ของประเทศไทย หรือ กรอบนโยบาย ICT2020 และกรอบนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ประเทศ
ไทยและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันและอนาคตสู่ปี 2563 โดยประกอบด้วยแผนที่นาทางทั้ง
ในระดับภาพรวมด้าน ICT ของประเทศเพื่อมุ่งสู่ Smart Thailand 2020 ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา
จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญมากในการขับเคลื่อนการพัฒนากลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จะต้องพัฒนากลยุทธ์ด้านการบริหารสารสนเทศและการสื่อสาร หรือนาแนวทางของกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพมาใช้ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต สอดคล้องกับนโยบายมุ่งสู่
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดคุณภาพสูงสุด
สาหรับประเทศไทย มีตัวอย่างโรงเรียน e-School มืออาชีพการคัดเลือกโรงเรียนในฝัน
เพื่อพัฒนาต่อยอดยกระดับสถานศึกษาสู่สากล และมีการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School
Approach) โดยอาศัยเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication
Technology) เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นายกระดั บ สู่ e-School อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม จึ ง คั ด เลื อ ก
โรงเรียนในฝันที่มีความพร้อมในมิติต่างๆ มุ่งมั่นน้อมนานโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
มีประสิทธิผลจนเป็นต้นแบบ ได้แก่
1. โรงเรียนมีความพร้อมในด้านอาคาร สถานที่ และมีความพร้อมพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งด้าน Hardware และ Software
2. โรงเรียนมีครูและ/หรือบุคลากร (People ware) ที่มีความรู้ ความสามารถด้านการ
จัดการเรียนการสอน
3. โรงเรียนเป็นศูนย์พัฒนาครูด้าน ICT และมีการบริหารจัดการโรงเรียนโดยใช้ ICT เป็น
เครื่องมือ
47

เรื่องเดียวกัน, 19-20.
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4. ผู้บริหารโรงเรียน มีวิสัยทัศน์ และมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะร่วมพัฒนาโรงเรียนทั้ง
ระบบสู่ e-School อย่างแท้จริง
กลุ่ม 26 โรงเรียนผู้นา ICT โรงเรียนในฝัน ได้มีการประชุมหารือปรับกรอบกลยุทธ์และ
มาตรการเพื่อพัฒนากลุ่ม 26 โรงเรียนผู้นา ICT โรงเรียนในฝันสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นพันธสัญญาใน
การร่วมมือกันดาเนินงานพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพที่เป็นรูปธรรมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ นักเรียน ครู
ผู้บริหาร โรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ตามภารกิจของโรงเรียนในฝันอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนรวมทั้ง
การร่วมมือกันในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝันทั้งระบบ
(Whole School Approach) เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ 26 โรงเรียนผู้นา ICT โรงเรียนในฝันเป็นโรงเรียน
ผู้นา ICT โรงเรียนในฝัน อย่างแท้จริง มีการกาหนดแนวทางหลักในการดาเนินงานร่วมกัน 4 ด้าน คือ
ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอน (ใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการบริหาร) ด้านการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (นักเรียนคิดเอง ทาเอง ครูเป็นที่ปรึกษา) และด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ซึ่งกลยุ ทธ์/ แนวทางหลั กของโรงเรียนผู้ นา ICT ของไทยมีความสอดคล้ องกับการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน ICT ในต่างประเทศ เห็นได้จากรายงานการศึกษาดู
งานโรงเรี ย นในประเทศสาธารณรัฐ สิงคโปร์ ของผู้ บริห าร พบว่า โรงเรียนในประเทศสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ มีความโดดเด่น ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการจัดการ
เรียนรู้ ด้านกระบวนการเรียนรู้แบบ Project Based Learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ด้านการ
พัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ที่มีความทันสมัยแบบ Modern School ทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ และ
สถานที่ เป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศในการใช้ ICT บูรณาการลงสู่การจัดการเรียนการสอน และการบริหาร
จัดการโรงเรียนที่มีบริบทแตกต่างกัน คณะผู้บริหารโรงเรียนที่ผ่านการศึกษาดูงานและผู้รับผิดชอบ
โครงการโรงเรียนในฝันได้ระดมความคิดเห็น ร่วมสรุป และกาหนดกระบวนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ด้าน ICT 4 ด้าน คือ 1) ด้านระบบบริหารจัดการ การใช้ ICT 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน/การเรียนรู้
รายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 3) ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 4) ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ประเทศและต่างประเทศ พบว่า
ธั ญ เทพ สิ ท ธิ เ สื อ ศึ ก ษาเรื่ อ งการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ผลการศึกษา
พบว่า การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีกระบวนการบริหาร 4 กระบวนการ ได้แก่ 1) การวางแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 2) การจัดองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) การบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร และ 4) การควบคุมเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
องค์ประกอบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ อการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีองค์ประกอบที่สาคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกลยุทธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 2) ด้านภาวะผู้ นาของผู้บริหารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4) ด้านโครงสร้างองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 5) ด้านทักษะและบทบาทของบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 6) ด้าน
วัฒนธรรมองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร48
เศกสรรณ์ วงศ์งาน ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาม
แผนแม่บ ทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ผลการวิจัย พบว่า การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ด้านการสร้าง
โอกาส ควรส่ ง เสริ ม ให้ โ รงเรี ย นสามารถระดมทุ น เพื่ อ จั ด หาเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งจริ ง จั ง มี
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละโรงเรียน
ด้านการเป็นผู้นาในการใช้ ICT ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูมีความรู้และทักษะ ในการใช้ ICT
เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีการอานวยความสะดวกในการใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนอย่าง
ทั่วถึง และด้านการผลิตและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT ควรจัดให้ครูที่รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารโดยตรงในโรงเรียน มีการประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสื่อต่างๆ สารวจความต้องการของครูผู้ สอน เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การเรี ย นรู้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง วางแผนจั ด ท าระบบเครื อ ข่ าย
คอมพิวเตอร์ทั้งภายในสถานศึกษาและการเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอกและสถานศึกษาบูรณาการ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามความสามารถของผู้เรียน49
สุรินทร์ รัตนศิธร (2558) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความต้องการพัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
48 ธัญเทพ

สิทธิเสือ, “การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556), บทคัดย่อ.
49 เศกสรรณ์ วงศ์งาน, “การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2555), บทคัดย่อ.
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การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบริ บทของสถานศึกษา โดยต้องการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมมากที่สุด50
คิม (Kim) ได้ทาการศึ ก ษาการจัด ระบบข้ อ มูล สารสนเทศเพื่ อ การจั ด องค์ ก ารให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี พบว่า รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้เห็ นความจาเป็นใน
การนาไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้ในด้านการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการขององค์การ การ
ดาเนินงานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลสารสนเทศ ผู้ใช้บริการได้นาผล
มาใช้ในการวิเคราะห์ จากการจัดระบบดังกล่าวได้รับผลที่แน่นอน51
กูรร์ (Gurr) ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อการ
ทางานของผู้บริหารโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่กาหนดความสาเร็จ คือ 1) ด้านนักเรียน คือ
การมีความรู้เรื่องเทคโนโลยี (Technology Literacy) เพื่อใช้ในการทางานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แสวงหาแนวทางจัดการศึกษาและการวัดผลการเรียน การเพิ่มโอกาส ขยายโอกาส และโอกาสที่เสมอ
ภาคในการใช้ประโยชน์จ ากสารสนเทศ กระตุ้นให้ นักเรียนมีวิสัยทัศน์และความเข้าใจระดับโลก
ส่ งเสริ มให้ นั กเรี ย นสามารถเรี ย นรู้ ได้จากเนื้อหาที่ข้ามพ้นจากภายในห้ องเรียน 2) ด้านผู้ บริห าร
สถานศึกษาและครู คือ การพัฒนากลยุทธ์ ซึ่งให้ความสาคัญต่อระยะเวลาช่วงต่าง ๆ ในการยอมรับ
เทคโนโลยีของครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง คุณภาพของภาวะผู้นาและวิสัยทัศน์ของผู้จัดระบบการศึกษาและ
ผู้ น าโรงเรี ย น ซึ่ ง เป็ น ผู้ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ผู้ จั ด สรรทรั พ ยากรต่ า ง ๆ ผู้ น าประชาชน และผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลง การมีโอกาสได้รับการพัฒนาวิชาชีพของตนในเวลาอันเหมาะสม 3) ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ความสามารถของโรงเรียนและนักเรียนในการเข้าถึงโครงข่ายโทรคมนาคมที่มีความเร็วสูงขึ้น
เรื่อย ๆ การมีโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้ มีราคาเหมาะสม และสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
ประเด็นที่เกี่ยวข้องคือที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ แนวทางการเชื่อมต่อและการบริหารเครือข่าย

50

ธีรพล เพ็งจันทร์, “การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม” (วิทยานิพนธ์ครุศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง,
2558), บทคัดย่อ.
51 Kim, Hyun–Sung, “The Organizational Effectiveness of Public
Management Information Systems in Korea: A Principal–Agent Perspective”
Dissertation Abstract International 57, 1 (July 1996): 446–A.
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การมีกลยุทธ์ในการรับความอุดหนุนทางการเงินและการวางแผน การลงทุนและค่าใช้จ่ายต่อเนื่องที่
สูงในการก้าวตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี52
กลยุทธ์การบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในประเทศไทยและต่างประเทศ
การที่องค์กรด้านการศึกษามีกลยุทธ์การบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขององค์กรที่ก้าวกระโดด จะช่วยขับเคลื่อนให้การดาเนินงานองค์กรด้านศึกษาเข้าสู่โลกดิจิทัลมีการ
สร้างจุดยืนที่เข้มแข็งโดยมีเป้าหมายเพื่อความอยู่รอดการเจริญเติบโตและการสร้างสมรรถนะในการ
แข่งขันซึ่งทาให้องค์การสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นโรงเรียนมัธยมศึกษา จึงต้องมีกลยุทธ์และ
แนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็ นเลิศ สามารถขับเคลื่อนองค์กร
ให้มีศักยภาพในการแข่งขันรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สร้างความมั่นใจให้แก่สังคมว่า
สามารถผลิตและพัฒนาบัณฑิตได้อย่างมีมาตรฐานสากลและมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
จากการประมวลเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศในประเทศไทย พบว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เสนอแผนกลยุทธ์ด้าน
เทคโนโลยี เพื่ อ เป็ น แนวทางการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ประกอบด้วย แผนกลยุทธ์โดยรวม กับแผนงานเฉพาะด้าน แผนกลยุทธ์ โดยรวมมักกล่าวถึงกลยุทธ์
4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการภายในโรงเรียน โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการเรียนการสอน และ
กระบวนการเรียนรู้ ส่วนแผนงานเฉพาะด้านจะเป็นแผนงาน/โครงการที่แตกออกมา จากแผนกลยุทธ์
โดยรวมเพื่ อ ความชั ดเจนในทางปฏิบั ติ สอดคล้ อ งกั บ กรอบกระบวนการบริ ห ารจัด การของ 26
โรงเรี ย นผู้ น า ICT โรงเรี ย นในฝั น ตามรู ป แบบการพั ฒ นาทั้ ง ระบบโรงเรี ย น (Whole School
Approach) โดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือ ประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการ
เรียนการสอนอย่างมืออาชีพ ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สู่มืออาชีพ ด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชน
มีตัวอย่างงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
เห็นได้จาก เพ็ญวรา ชูประวัติ ศึกษาพบว่า กลยุทธ์ในแต่ละด้านของการบริหาร ICT มีดังนี้ 1) ด้าน
บริหารจัดการ ได้แก่ กลยุทธ์การพัฒนาระบบและการบริหารระบบให้สนับสนุนการใช้ ICT 2) ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ กลยุทธ์การจัดการให้สถานศึกษามีอุปกรณ์ ICTและระบบเครือข่าย
52

Gurr, David, The impact of information and communication technology
on the work of school principals, accessed December 26, 2015, available from
http://www.technologysource.org/artical/principas_technology_ and_change
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เชื่ อ มโยงที่ เ หมาะสม และกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารอุ ป กรณ์ ด้ า น ICT และระบบเครื อ ข่ า ยอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 3) ด้านบุคลากร ได้แก่ กลยุทธ์การรณรงค์ให้ครูและบุคลากรพัฒนาทักษะการใช้ ICT
และกลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประยุกต์ใช้ ICT ในการเรียน
การสอน 4) ด้านผู้บริหาร ได้แก่ กลยุทธ์ในการพัฒนาให้ผู้บริหารมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่จะ
เป็นผู้นาในการใช้ ICT และกลยุทธ์ในการส่งเสริมให้ผู้บริหารเป็นผู้นาในด้าน ICT53
อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การกาหนดกลยุทธ์การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์
ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนามาตรฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูล กลางเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมู ล ด้ าน
การศึกษาของประเทศ กลยุ ทธ์ที่ 2 พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา และบริการอย่างมี ธรรมาภิบาล กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และกลยุ ท ธ์ ที่ 5 พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน
ส่วนผลการประเมินกลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา พบว่า กลยุทธ์นั้นมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด54
กลยุทธ์สาหรับโรงเรียนดิจิทัลในประเทศอังกฤษ จากรายงานการบันทึกข้อตกลงของ
โรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน การเรียนรู้ และการประเมิน ระหว่างปี พ.ศ. 2015 - 2020
กลยุทธ์นี้มุ่งเน้นให้โรงเรียนได้ใช้เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ และการดาเนินการออกแบบเพื่อให้ใช้ ICT ทั้ง
ระบบเพื่อเพิ่มคุณภาพโดยรวมของการศึกษาของประชาชน มีการพัฒ นากลยุทธ์เพื่อให้ แน่ ใจว่า
สอดคล้องกับการดาเนินการ และเติมเต็มกลยุทธ์และโครงการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ดิจิทัล
ในภาคการศึกษาและการศึกษาเพิ่มเติม กลยุทธ์สาหรับโรงเรียนดิจิทัล และมีการเสนอให้พิจารณาให้
มีการนาไปปฏิบัติโดยออกแบบให้ใช้ ICT อย่างสมบูรณ์ในระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการศึกษา
ในไอริส โดยมีการพัฒนากลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกลยุทธ์ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ
53

เพ็ญวรา ชูประวัติ, “การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553),
บทคัดย่อ.
54 อภิวัฒน์ กันศรีเวียง, “กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, 2556), บทคัดย่อ.
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กลยุทธ์ได้รับการพัฒนาให้เป็นกลยุทธ์หลักของโรงเรียนดิจิทัล เพื่อการก้าวกระโดดของ
การศึกษา และมีกรอบแนวคิดที่ท้าทายและเป็นโอกาสที่โรงเรียนจะเผชิญกับสภาพการณ์ของการใช้
ICT ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้มีการนาข้อสรุปและนามาใช้เป็นแนวทางในการ
มุ่งพัฒนา 4 ด้าน ด้วยกัน ได้แก่ 1) การสอน การเรียนรู้ และการประเมินการใช้ ICT (Teaching,
Learning and Assessment Using ICT) ประกอบด้วย การใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนในการพัฒนา
ทักษะสู่ศตวรรษที่ 21 และการประเมิน และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) การเรียนรู้ของ
ครูมืออาชีพ (Teacher Professional Learning) ประกอบด้วยการพัฒนาครู ICT มืออาชีพที่มีความ
เชี่ย วชาญเฉพาะด้าน และสนั บ สนุนการเรียนรู้ของครู ICT 3) ภาวะผู้ นา งานวิจัย และนโยบาย
(Leadership, Research and Policy ) ประกอบด้วย การวางนโยบายมุ่งเน้นการวิจัยให้เกิ ดการ
ปฏิบัติที่ดีเด่น โดยมีโรงเรียนที่เป็นผู้นาร่วมการวางแผนการปฏิบัติ 4) โครงสร้างพื้นฐาน ICT (ICT
Infrastructure) ประกอบด้วย การพัฒนาการเชื่อมต่อ การเข้าถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
อื่นๆ สนับสนุนเชิงเทคนิค และการบารุงรักษา และการจัดหาครุภัณฑ์และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์55
ในปี 2558 แผนกการประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาของรั ฐ แมสซาซู เ สส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประกาศแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุ กคนมี
ความรู้ มีทักษะ มีประสบการณ์ทางวิชาการ และมีความพร้อมในการทางานในยุคศตวรรษที่ 21 โดย
แผนกลยุ ท ธ์ นี้ ป ระกอบด้ ว ย 4 ด้ า น ดั ง นี้ 1) พั ฒ นาหลั ก สู ต รการสอนและการวั ด ประเมิ น ผล
2) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เล็งเห็นถึงความสาคัญของบุคคลากรทางการศึกษา
เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาและผู้นาทางการศึกษาที่มีคุณภาพคือปัจจัยสาคัญในการพัฒ นา
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรีย น เนื่องจากครูคือปัจจัยเดียวระดับโรงเรียนที่สามารถบ่งชี้ ความสาเร็จ ของ
นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาคือปัจจัยสาคัญในการสร้างระบบและโครงสร้างองค์กรระดับโรงเรียน
เป็นผู้ผลักดันความก้าวหน้าของครูที่จะนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ผู้บริหารระดับสูงมีความสาคัญ
ในการสร้างระบบและโครงสร้างองค์กรในหมู่นักการศึกษาที่จะนาไปสู่ผ ลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ดังนั้น
นักเรียนทุกคนจึงมีสิทธิ์ในการเรียนรู้จากนักการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาในด้านนี้มีจุดประสงค์
เพื่อ 2.1) เตรียมความพร้อม ประเมิน และออกใบประกอบวิชาชีพแก่บุคลากรทางการศึกษา 2.2) จัด
จ้างบุคลากร 2.3) ประเมินและให้ความช่วยเหลือแก่ บุคลากรทางการศึกษาที่ต้องการการพัฒนาใน
ระดับที่สูงขึ้น 3) พัฒนาเขตพื้นที่และโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่า 4) ใช้เทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 4.1) บูรณาการระบบข้อมูลเนื่องจากความ
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ต้องการข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 4.2) การรายงานและเครื่องมือทางการสอน ส่วนประกอบหนึ่ง
ของโปรแกรม Edwin คือ Early Warning Indicator System (EWIS) ที่สามารถวิเคราะห์และระบุ
ผู้เรียนที่ต้องการการช่วยเหลือเพื่อให้ประสบความสาเร็จทางการเรียน 4.3) การเข้าถึงเทคโนโลยีและ
ใช้การเรียนรู้แบบผสมสาน รัฐแมสซาซูเสสทางานร่วมกับโรงเรียนที่มีความพร้อมและเชี่ยวชาญทาง
เทคโนโลยีเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนในศตวรรษที่ 21
การใช้ Digital Learning Initiative เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มเข้ า สู่ ห้ อ งเรี ย นยุ ค ใหม่ การใช้
โปรแกรมนี้ยังคลอบคุมถึงประเด็นการเครือข่ายการเรียนรู้ โครงสร้างปัจจัยพื้นฐาน อุปกรณ์ และ
นโยบายต่างๆ 5) สนับสนุนสุขภาพทางสังคมและอารมณ์ของนักเรียน56
ในปี 2557 กระทรวงสารสนเทศและการสื่ อสาร ประเทศญี่ปุ่น ประกาศแผนกลยุทธ์
Smart Japan ICT เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและติดต่อกับสังคมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยมีวิสัยทัศน์เพื่อ 1) สร้างองค์ความรู้และข้อมูลของชาติภายในปี 2563 2) ร่วมมือกับต่างชาติเพื่อ
แก้ปัญหาของโลกด้วยเทคโนโลยี 3) “ใช้ง่ายได้”และ”ฉับไว” ในมุมมองประชาคมโลก มีแผนการ
ปฏิบัติ 2 ส่วน ดังนี้ 1) สื่อสารกับคนในชาติและต่างชาติด้วย ICT 2) ล้าหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อเตรียม
งานโอลิมปิกและพาราลิมปิก เกมส์ ในปี 2563 ทั้งนี้ Smart Japan ICT แบ่งเป็น 2 แผนงาน ดังนี้
1) ICT Growth Strategy II กลยุทธ์เพื่อการเติบโตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างนวัตกรรมใหม่จาก
การรวมสินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงการเตรียมตัวเป็น
เจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกในปี 2563 และเพื่อแก้ปัญหาสังคมต่างๆ เช่น การศึกษา การแพทย์ การปกป้อง
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น 2) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อขยายส่วนแบ่งการตลาดในเวทีโลก57
ส านั ก วิ จั ย ทางการศึ ก ษาประเทศเกาหลี ใ ต้ (Korea Education and Research
Information Service) รายงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ระยะ
ที่ 5 (ช่วงปี 2553-2557) ว่ากระทรวงศึกษาธิการได้สร้างแผนกลยุทธ์ใหม่เพื่อตอบสนองโครงการของ
รัฐบาลที่ต้องการสร้างคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างความก้าวหน้าทางการศึกษา แผนกลยุทธ์นี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างโครงร่างการปฏิรูปการศึกษาระยะกลางและระยะยาวเพื่อรองรับการ
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เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการศึกษาที่รวดเร็ว 2) เพื่อสร้างความมั่นคงให้
การศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ในเวทีโลก
กระทรวงศึกษาธิการสร้างบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์โดยการหลอมรวมการศึกษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้าด้วยกัน โดยใช้การเรียนรู้แบบนั กเรียนเป็นศูนย์กลางในระบบดิจิทัล ทาให้
สามารถวางแผนนโยบาย องค์กร วัฒนธรรมในโรงเรียน และการบริการในอนาคตได้ เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และกรอบวิสัยทัศน์ กระทรวงศึกษาธิการประกาศแผลกลยุทธ์ 30 ข้อ 89 โครงการ
โดยทั้ ง หมดนี้ อ ยู่ ภ ายใต้ 5 หมวดหมู่ ดั ง นี้ 1) จั ด ระบบสนั บ สนุ น การศึ ก ษาส าหรั บ ชั้ น อนุ บ าล
ประถมศึกษา และมัธ ยมศึก ษา ในตรงตามความต้ องการของผู้ เรี ยน 2) สร้างความตระหนั ก ใน
การศึกษาอุดมศึกษาและการวิจัยในเกิดสังคมที่เน้นความรู้ ความสามารถ 3) สร้างความเชื่อมโยง
ระหว่างการศึกษาและอาชีพในการศึกษาตลอดชีวิตและอาชีวศึกษา 4) ใส่ใจการศึกษาสาหรับสังคม
สงเคราะห์ และการศึกษาพิเศษ 5) สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ห ลอมรวมการศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้าด้วยกัน รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา งบประมาณ กฎหมาย และโครงสร้างอื่นๆ
ด้านการหลอมรวมการศึกษาเข้ากั บเทคโนโลยีส ารสนเทศนั้น กระทรวงศึกษาธิก าร
ออกแบบโครงสร้างให้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเหลือ สนับสนุนการศึกษา ลดภาระงานของครูโดยใช้
e-learning ที่เหมาะสมและมีประโยชน์ ด้านการบริหารและงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการได้
ปฏิบัติดังนี้ 1) พัฒนาระบบข้อมูลของงานบริหารการศึกษา 2) ขยายเครือข่ายระบบบริการการศึกษา
โดยให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 3) พัฒนาระบบงานงบประมาณและระบบบริหาร 4) พัฒนาโครงสร้าง
ระบบงานงบประมาณและระบบบริหาร 5) สร้างและดาเนินการระบบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
6) จัดการระบบสนับสนุนการศึ กษาอุดมศึกษา 7) จัดการข้อมูลด้วยระบบ EduData System and
EduData Statistics System 8) สร้างเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์คุณภาพของการบริหาร 9) ส่งเสริม
วัฒนธรรมออนไลน์ที่ปลอดภัย 10) เผยแพร่แนวทางการศึกษาให้โลกรู้จัก 11) สร้างความมั่นคง R&D
ทางการศึกษาและการบริหารจัดการ58
โรงเรียนมัธยม Papanui ในประเทศนิวซีแลนด์มีวิสัยทัศน์ในการใช้ e-learning เป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมโรงเรียนและใช้กลยุทธ์ e-learning โดยเริ่มจากสร้างตระหนักและความเข้าใจใน
ชุมชนถึงการใช้ e-learning โรงเรียนได้บูรณาการหลักสูตรแกนกลางกับการใช้เทคโนโลยี สร้างความ
เป็นผู้นาทางด้าน e-learning ของครูและผู้บริหารเพื่อพัฒนาการเรียนและความสาเร็จของนักเรียน
ผ่าน e-learning และส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและต่างโรงเรียน เพื่อที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์โรงเรียนดาเนินการตาม Best practice ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์มือถือต่างๆ สร้าง
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ระบบความปลอดภัยที่เชื่อถือได้ นอกจากนี้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงข้อมูลและความก้าวหน้าต่างๆ
ของนักเรียนผ่าน ICT ได้ โดยโรงเรียนให้ความช่วยเหลื อในการใช้เทคโนโลยีแก่ผู้ ปกครอง ซึ่งใน
ปัจจุบันนี้ทางโรงเรียนลดการใช้กระดาษลงเป็นจานวนมาก มีการทาวารสารโรงเรียน และมีเว็บไซต์
ของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน มีอัตราการใช้ email ของผู้ปกครองที่เพิ่มขึ้น และมีการติดต่อกับศิษย์เก่า
และองค์กรต่างชาติผ่าน email มากขึ้น59
กลยุทธ์ที่สาคัญของฟินแลนด์ในการผลักดันให้ประเทศอยู่ในกลุ่มชั้นนาด้าน ICT ในช่วงที่
ผ่านมาและในปัจจุบัน คือ 1) เร่งรัดการปรับกฎระเบียบต่างๆ เพื่อเกื้อหนุนให้มีการแข่งขันด้าน ICT
อย่างเปิดกว้างในช่วงทศวรรษ 1990 2) สนับสนุนให้ตลาดด้าน ICT มีการแข่งขันกันอย่างเสรีมากขึ้น
3) กระจายโครงสร้ างภาคอุตสาหกรรม และ 4) สนับสนุนการวิจัยและการศึกษาด้าน ICT โดย
ฟินแลนด์ลงทุนเพื่อการพัฒนา ICT สูงมาก ยุทธศาสตร์ดังกล่าวส่งผลให้ผู้ผลิตเร่งแข่งขัน การผลิต
ระหว่ า งกั น เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เพื่ อ ป้ อ นให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบการด้ า น ICTและ
ผู้บริโภค60
ประเทศแอฟริกาใต้มีกลยุทธ์การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมที่ส ร้าง
ความมั่นคงและสร้างโอกาสและยังกล่าวถึงข้อบกพร่องในระบบปัจจุบันเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต
เช่น เดีย วกับ สร้ างความมั่นคั่งของประชาชนในประเทศ กลยุทธ์นี้ถูกพัฒ นาขึ้นภายใต้ บริบทของ
รัฐบาลใหม่ที่เน้นการวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาในระยะเริ่มแรกด้วย
เทคโนโลยีสาหรับกลุ่มพัฒนากลุ่มใหญ่ (Type 1 R&D) และด้วยเทคโนโลยีที่ล้าสมัยขึ้นในกลุ่มสนใจ
(Type 2 R&D)
กลยุทธ์นี้จะเกิดขึ้นได้ถ้ามีความสอดคล้องกัน ความร่วมมือกัน และการบริหารที่ดี ในกลุ่ม
ผู้มีส่วนร่วม งบประมาณ กระบวนการ นโยบาย และโครงสร้างพื้นฐาน กลยุทธ์นี้ประกอบด้วยกลยุทธ์
เป้ าหมาย 3 ข้อ ได้แก่ 1) มุ่งเน้ น งานวิจัยระดับสากล โดยให้ ความสนใจและพัฒ นางานวิ จั ย ใน
ระดับอุดมศึกษา และงานวิจันในสถาบันต่างๆ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2) พัฒนาเครือข่าย
นวัตกรรมซึ่งนาให้เกิดงานลิขสิทธิ์บนโลกเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาเครือข่ายดิจิทัลให้มีเทคโนโลยี
ที่ สู ง ขึ้ น และส่ ง ต่ อ ให้ ถึ ง ผู้ ป ระกอบการ 3) พั ฒ นาความสามารถของทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เ พื่ อ ให้ มี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีกลยุ ทธ์สนับสนุนอีก 4 ข้อ ได้แก่ 1) ปรับ
โครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เอื้อต่อการทาวิจัยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ
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2) สร้างความหลากหลายในความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยให้เข้มแข็ง
3) สนับสนุนนโยบาย ICT โดยดาเนินงานตามนโยบายที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนโครงสร้างอื่นๆที่
สนับสนุน ICT 4) จัดการแหล่งทรัพยากรงานวิจัยและพัฒนา ICT และระบบนวัตกรรม61
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศอิตาลีประกาศนโยบายสาหรับโรงเรียนดิจิทัลในปี 2550
เพื่อเป็นแนวทางหลักของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในห้องเรียนอิตาลีและใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็น
นวัตกรรมที่ให้พัฒนาการศึกษาของอิตาลีให้เร็วขึ้น โดยหวังว่าจะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนแบบ
ใหม่ เกิดโครงสร้างองค์กรแบบใหม่ นวัตกรรมใหม่ และเครื่องมือใหม่ในการจัดการเรียนการสอน
กระทรวงศึกษาธิการของอิตาลี และสานักวิจัย ได้ร่วมกันเก็บข้อมูลเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์นี้จาก
มุมมองของนานาชาติและมีข้อแนะนาดังนี้
เนื่องจากงบประมาณที่มีจากัดทาให้มีอุปสรรค์ในการใช้แผนกลยุทธ์นี้ทาให้แผนกลยุทธ์นี้
ประสบความสาเร็จในโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐบาลที่มีงบประมาณเพียงพอ เพื่อให้แผนกลยุทธ์
นี้ ป ระสบความส าเร็ จ ควรปรั บ ปรุ งวัตถุประสงค์ 2 ข้อ ได้แก่ 1) เร่งพัฒ นา ICT ในโรงเรียนและ
ห้องเรียนกลุ่มเป้าหมาย 2) สร้างโรงเรียนนาร่องโครงการ Innovation Laboratory Network เพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่และฝึกการใช้โครงสร้างองค์กรเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยพัฒนาจากโครงการ
ก่อนหน้านี้62
จากการทบทวนงานวิจัยและบทเรียนเชิงประจักษ์ มีผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาหลายท่าน
ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางและกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่สาคัญ ที่สาคัญต่อการ
เป็นโรงเรียน e-school มืออาชีพ ได้แก่ 1) กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร 2) กลยุ ท ธ์ ก ารจั ดการความรู้ เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
3) กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรขั้นพื้นฐาน4) กลยุทธ์การบริหารคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 5) กลยุทธ์การพัฒนาครูและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และ 6) กลยุทธ์การบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายละเอียดดังนี้
1. กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
องค์ประกอบดังกล่าวมีความสาคัญเป็นอย่างมาก เพ็ญวรา ชูประวัติ ศึกษาเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารและกลยุทธ์
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การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา และเพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1, 2, 3 การพัฒนากลยุทธ์มีเป้าประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2) เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภายใน 3) เพื่อสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงเทคโนโลยี 4) เพื่อ
เพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน และ5 เพื่อยกระดับการสนับสนุนของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา กลยุทธ์ในแต่ละด้านของการบริหาร 63 สอดคล้องกับ ธัญเทพ สิทธิเสือ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีกระบวนการ
บริหาร 4 กระบวนการ ได้แก่ 1) การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) การจัดองค์การ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
4) การควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์ประกอบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง
มีองค์ประกอบที่สาคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) ด้าน
ภาวะผู้นาของผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 4) ด้านโครงสร้างองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5) ด้านทักษะและบทบาท
ของบุ คลากรเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร และ 6) ด้านวัฒ นธรรมองค์ การเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร64 สอดคล้องกับสุภณิดา ปุสุรินทร์คา ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ
การแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนา
ความเป็นชุมชนนักปฏิบัติของครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันของ
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูที่เข้าฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ไม่ได้นาความรู้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู นักเรียนไม่สนใจทาแบบฝึกหัด/แบบทดสอบในบทเรียน
คอมพิว เตอร์ ช่ว ยสอน และครู ต้องการสนทนากับเพื่อนครูผ่ านอินเทอร์เน็ตอย่างไม่เป็นทางการ
63

เพ็ญวรา ชูประวัติ, “การพัฒนากลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553),
บทคัดย่อ.
64 ธัญเทพ สิทธิเสือ, “การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2556),
บทคัดย่อ.
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2) รูปแบบการแบ่งปัน ความรู้ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) องค์ประกอบของ
รู ป แบบการแบ่ งปั น ความรู้ ประกอบด้ว ยชุมชนนักปฏิบัติ การดาเนินกิจกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทรัพยากรสนับสนุนการแบ่งปันความรู้ 2) ขั้นตอนการแบ่งปันความรู้ ประกอบด้วย
การปฐมนิ เทศเชิงปฏิบัติการ การดาเนินการจัดกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ด้วยวิธีการเรียนแบบ
ร่ ว มมื อ และการประเมิ น ผลและ 3) ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากการด าเนิ น กิ จ กรรมการแบ่ ง ปั น ความรู้
ประกอบด้ว ยผลงานกลุ่ ม และผลการประเมิ นตนเองเกี่ ยวกั บ การแบ่ งปัน ความรู้ ด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นชุมชนนักปฏิบัติของครู
3) ในภาพรวมของการประเมินตนเองเกี่ยวกับการแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารด้ว ยวิธีการเรี ย นแบบร่ ว มมือเพื่อพัฒ นาความเป็นชุมชนนักปฏิบัติ พบว่า กลุ่ มตัว อย่างมี
คุณลักษณะความเป็นชุมชนนักปฏิบัติในระดับมาก 65 สอดคล้องกับบรรจง เขื่อนแก้ว ได้ศึกษาวิจัย
เรื่ อ งรู ป แบบการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารส าหรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทย
ผลการวิจัยพบว่า มีการบริหารงานทั้งแบบรวมศูนย์ และกระจายศูนย์ ส่วนกระบวนการที่ใช้ในการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วยกระบวนการที่สาคัญ 4 กระบวนการ ได้แก่
1) กระบวนการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกระบวนการในการจัดทาแผนกล
ยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถาบัน 2) กระบวนการจัด
องค์การเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร เป็นกระบวนการในการจัดโครงสร้างองค์การให้
ตอบสนองกลยุ ทธ์เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารของสถาบัน 3) กระบวนการบูรณาการ
เทคโนโลยี 66 สอดคล้ อ งกั บ ครรชิ ต จามรมาน ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ น โยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการนานโยบายสู่การปฏิ บัติของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ประเทศไทย ผลการวิจั ย พบว่า แนวทางที่เหมาะสมในการนานโยบายสู่ ก ารปฏิบัติในโรงเรี ย น
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สุภณิดา ปุสุรินทร์คา, “การพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นชุมชนนักปฏิบัติของครูใน
โรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันของกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2549), บทคัดย่อ.
66 บรรจง เขื่อนแก้ว, “รูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับ
สถาบันอุดมศึกษาไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552), บทคัดย่อ.
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มั ธ ยมศึ ก ษา คื อ ควรจั ด กิ จ กรรมร่ ว มกั บ ชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น 67 สอดคล้ อ งกั บ ปรเมษฐ์ โมลี
ผู้อานวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับปัจจัยด้านระบบการบริหารและการจัดการ
โรงเรียนอัจฉริยะต้องมีระบบการบริหารและการจัดการที่เน้นคุณภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก โดย
ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติงานเป็นทีม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
สร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มให้กับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง ผู้ บริหาร โรงเรียนต้องมีวิสัยทัศน์ และ
นโยบายที่เน้นการเรียนรู้เป็นหลัก ใช้ระบบคุณภาพในการปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วม และ
กระจายอานาจ ใช้ความไว้วางใจในการสร้างเสริมบรรยากาศเป็นมิตร มีการจัดสภาพและบรรยากาศ
การเรียนรู้68
2. กลยุ ทธ์การจั ดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความส าคัญต่อ
การบริหารสถานศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พบว่า แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาต้องมี
การใช้สารสนเทศที่จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล การเรียนรู้อย่าง
ทั่วถึงในองค์การ และการจัดการความรู้ เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ และสะท้อนผลงานของทุก
ระดับในองค์การ69 ส่วนพัชรพงศ์ ตรีเทพา ศึกษาพบว่า การส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา แหล่งเรียนรู้และระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญในการบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษยอดนิยม ซึ่งสภาพปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต สถานศึกษาอาจต้อง
เผชิญกับปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการ โลกในยุคปัจจุบันได้หมุนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็น
ยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based-Economy) ที่ปัจจัยในการผลิตและแข่งขันกาลัง
เปลี่ยนไปเป็นปัจจัยที่ไม่อาจจับต้องได้มากขึ้น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา มีเครื่องมือด้านสารสนเทศเกิดขึ้นอย่างมากมาย
องค์การการศึกษาในยุคดิจิทัลที่จะประสบความสาเร็จได้นั้นจาเป็นต้องมีกลยุทธ์การจัดการความรู้
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ครรชิต จามรมาน, “การศึกษาวิเคราะห์นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และการนานโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), บทคัดย่อ.
68 ปรเมษฐ์ โมลี, มิตใิ หม่ของการบริหารสถานศึกษาสูก
่ ารเป็นองค์การคุณภาพ, เข้าถึง
เมื่อ 14 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.skn.ac.th/miti.doc
69 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานผลการศึกษาฉบั บ
สมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่องการกาหนดแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่
ศตวรรษที่ 21, เข้าถึงเมื่อ 24 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.onec.go.th
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เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 70 ซึ่ ง อรทั ย มู ล ค า ที่ ป รึ ก ษาส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ด้ า นการพั ฒ นาระบบและเครื อ ข่ า ย ได้ ก ล่ า วถึ ง กรอบ
กระบวนการบริหารจัดการ: การบริหารจัดการโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) ของ
โรงเรี ย นผู้ น า ICT โรงเรี ย นในฝั น ด าเนิ น การภายใต้ น วัต กรรมการจั ด การความรู้ (Knowledge
Management : KM) โดยใช้ ICT เป็นฐานในการพัฒนา (ICT Based ) ดังบทสรุปวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practices) ของโรงเรียนในฝันการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนได้พัฒ นา
ทักษะด้านการใช้ ICT ในการจัดการเรียนรู้ตามความรับผิดชอบและเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) ระหว่างเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน เพื่อเปิดโลก
ทัศน์ ให้ แ ก่บุ ค ลากรของโรงเรี ย น ผ่ านกระบวนการจั ด การความรู้ (Knowledge Management)
เพราะความรู้อยู่ในผู้ใช้ ไม่ใช่อยู่ในแหล่งรวมความรู้ ความรู้ฝังอยู่ในคนที่รวมตัวกันเป็นชุมชนหรือ
เครือข่าย ถนนเข้าสู่ความรู้ผ่านคน การสนทนา การติดต่อสื่อสาร และความสัมพันธ์ความรู้จะปรากฏ
ตัวออกมาผ่านการสนทนาแลกเปลี่ยน ความรู้ทั้งหมดถ่ายเทผ่านกระบวนการทางสังคม การเข้าสู่
ความรู้ทาได้โดยการติดต่อสื่อสารกับผู้รู้ หรือผู้รู้ว่าควรสอบถามใคร71 สอดคล้องกับ โสภิต สุวรรณเวลา
ศึกษาพบว่ารู ป แบบการบริ หารสถานศึกษา ในด้านการจัดการความรู้ โดยการใช้ฐ านข้อมูล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคมให้ความเห็นไว้
ว่า ควรมีการสร้างระบบชุมชนสังคมออนไลน์ ในการจัดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อสั งคมออนไลน์ ตลอดจน
แอพพลิ เ คชั่ น เพื่ อ การสื่ อ สารต่า ง ๆ ในการแลกเปลี่ ย นเรีย นรู้ นอกจากนี้ ผู้ บ ริ ห ารส่ งเสริ ม และ
สนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชุมชนสังคมออนไลน์ จัดให้มีการฝึกอบรมให้
ครูมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกาหนดให้มีการทากิจกรรม
กลุ่มร่วมกัน ผ่านระบบชุมชนสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ สอดคล้องกับ สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์ ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในด้านอาชีวศึกษาจากครูผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่า เครื่องมือ/อุปกรณ์ และระบบเครือข่าย
ที่เป็นพื้นฐานและระบบสนับสนุนการจัดการความรู้ เทคโนโลยีการสื่อสาร การสื่อสารภายในและ
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ตรีเทพา, “ยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษยอด
นิยม: กรณีศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร” วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา 6, 1 (ตุลาคม - มีนาคม 2555): 100.
71 สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, การพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนผูน้ า ICT โรงเรียนในฝัน, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร:
รุ่งโรจน์อินเตอร์กรุ๊ป, 2554), 26-27.
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ภายนอกองค์กร เช่น การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ เทคโนโลยีการจัดเก็บ 72 สอดคล้ องกับ
การศึกษาของ ศิริชัย ตันจอ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
จัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างหลักของรูปแบบที่
เหมาะสม ประกอบด้วย 1) โครงสร้างพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 2) เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร 3) กระบวนการจั ด การความรู้ 4) ปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ ต่ อ องค์ ก รในการจั ด การความรู้
5) ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 6) การนาไปใช้ 73 สอดคล้องกับ สุภณิดา ปุสุรินทร์คา ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการ
พัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นชุมชนนักปฏิ บัติของครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่ง
โรงเรียนในฝันของกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูที่เข้าฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไม่ได้นาความรู้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู นักเรียนไม่สนใจทาแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ
ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และครูต้องการสนทนากับเพื่อนครูผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างไม่เป็น
ทางการ 2) รูปแบบการแบ่งปันความรู้ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) องค์ประกอบ
ของรูปแบบการแบ่งปันความรู้ ประกอบด้วยชุมชนนักปฏิบัติ การดาเนินกิจกรรม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทรัพยากรสนับสนุนการแบ่งปันความรู้ 2) ขั้นตอนการแบ่งปันความรู้ ประกอบด้วย
การปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการ การดาเนินการจัดกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ด้วยวิธีการเรียนแบบ
ร่ ว มมื อ และการประเมิ น ผลและ 3) ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากการด าเนิ น กิ จ กรรมการแบ่ ง ปั น ความรู้
ประกอบด้ว ยผลงานกลุ่ ม และผลการประเมิ นตนเองเกี่ ยวกั บ การแบ่ งปัน ความรู้ ด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นชุมชนนักปฏิบัติของครู74
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สุริโยทัย สุปัญญาพงศ์, “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในด้านอาชีวศึกษา จาก
ครูผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” วารสารวิชาการพระจอม
เหล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 25, 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2558): 289.
73 ศิริชัย ตันจอ, “รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการความรู้ของ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2555), บทคัดย่อ.
74 สุภณิดา ปุสุรินทร์คา, “การพัฒนารูปแบบการแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นชุมชนนักปฏิบัติของครูใน
โรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันของกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2549), บทคัดย่อ.
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3. กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรขั้นพื้นฐาน มีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญหลายท่านได้กล่าวไว้
ว่า องค์การใดที่มีความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ และความ
พร้อมของบุคลากรผู้ใช้งาน ย่อมเป็นองค์การที่ได้เปรียบในการพัฒนาองค์การให้มีความก้าวหน้า 75
สอดคล้ อ งกั บ จากการศึ ก ษาของโอลู เ ยมิ สิ (Oluyemisi A. Oyedemi, Member, IAENG) ศึ ก ษา
พบว่ า การบริ ห ารโรงเรี ย น ICT ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในมุ ม มองของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา พบว่ า
สถานศึกษาควรมีวัสดุ อุปกรณ์ ICT ที่เพียงพอ และควรจัดหางบประมาณให้เพียงพอในการดูแล
บารุงรักษาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่างต่อเนื่อง 76 สอดคล้องกับ ทรงชัย โอฬาริกพงศ์ ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างพื้นฐาน ด้าน ICT
ให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด คือ 1) มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ตามนโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร 2) มี ก ารพั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตที่ร องรั บ การเชื่อมต่อจากภายนอก และรองรับการเชื่อมต่อเป็นรายบุคคล 3) มีการ
พัฒนาระบบความปลอดภัยในการใช้งานระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศตาม พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 4) มีการพัฒนามาตรฐานเว็บไซต์ของสถานศึกษา
ให้มีข้อมูลที่เหมาะสมต่อการใช้งาน และมีช่องทางการเข้าใช้งาน เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย 5) มี
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนด้านการบริหารจัดการ และ ด้านวิชาการ 6) มีการ
พัฒนาระบบบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ
และเสถียรภาพ 77 สอดคล้องกับ อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ได้ศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒ นาระบบ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่ า การ
กาหนดกลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ มี
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Richard Brisebois, Greg Boyd, and Ziad Shadid, What is IT Governance?
and Why is It Important for the IS Auditor, Canada, accessed February 18, 2016,
available from http://www.intosaiitaudit.org/intoit_articles/25_p30top35.pdf
76 Oluyemisi A. Oyedemi, “ICT and Effective School Management:
Administrators’ Perspective” (Proceedings of the World Congress on Engineering
2015, London, U.K., July 1 - 3, 2015), 5.
77 ทรงชัย โอฬาริกพงศ์, “กลยุทธ์การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ, 2554), บทคัดย่อ.
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ประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
การศึ ก ษา และบริ ก ารอย่ า งมี ธ รรมาภิ บ าล 78 สอดคล้ อ งกั บ ถาวร พอสม ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาไปใช้
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์ที่
สาคัญการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาด
เล็ก ได้แก่ 1) ส่งเสริมสนับสนุน การจัดหาระบบคอมพิว เตอร์และระบบเครือข่ายความเร็วสูง 2)
ส่ งเสริ มสนั บ สนุ นการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน ICT ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ส่ งเสริม
สนับสนุนการนา ICTมาประยุกต์ใช้สถานศึกษา 4) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT
เพื่อการศึกษา79 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้ข้อเสนอในระดับนโยบายไว้ว่า
สถานศึ ก ษาควรก าหนดให้ มี ม าตรฐานในการพั ฒ นาทรั พ ยากรขั้ น พื้ น ฐาน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค เช่น โครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต มาตรฐานของฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการใช้งาน ดูแลและซ่อมบารุง ทรัพยากรขั้นพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วน
ในระดับปฏิบัติ ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารในการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งคุ้ ม ค่ า เหมาะสม รวมถึ ง การฝึ ก อบรมและพั ฒ นาทั ก ษะและ
ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการดูแลและซ่อมบารุง
แก้ไขในเบื้องต้น 3) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความสามารถของโรงเรียนและนักเรียนในการเข้าถึ ง
โครงข่ายโทรคมนาคมที่มีความเร็วสูงขึ้นเรื่อย ๆ การมีโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อถือได้ มีราคาเหมาะสม
และสามารถใช้งานได้อย่างต่อ เนื่อง ประเด็นที่เกี่ยวข้องคือที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ แนวทางการ
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อภิวัฒน์ กันศรีเวียง, “การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา” วารสารบริหารการศึกษา มศว. 10, 19 (กรกฎาคม – ธันวาคม
2556): 33.
79 ถาวร พอสม, “กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาความเป็นผู้นาและการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 2555), บทคัดย่อ.
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เชื่อมต่อและการบริหารเครือข่าย การมีกลยุทธ์ในการรับความอุดหนุนทางการเงินและการวางแผน
การลงทุนและค่าใช้จ่ายต่อเนื่องที่สูงในการก้าวตามให้ทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี80
4. กลยุทธ์การบริหารคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารคุณภาพ
เป็นเครื่องมือในการดาเนิ นการขององค์การ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการขององค์การ เพื่อให้
สามารถส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นทั้งผลผลิตและบริการให้แก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บัญชา
สุ ริ ย ะสุ ข ประเสริ ฐ ได้ ศึ ก ษางานวิ จัย เรื่ อ งรูป แบบการบริ ห ารคุ ณ ภาพทั่ ว ทั้ ง องค์ก ารในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก มีองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ คือ 1) การมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน
2) การควบคุมคุณภาพครบวงจร และ 3) การคานึงถึงผู้รับบริการเป็นสาคัญ และเมื่อนารูปแบบการ
บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กไปใช้ พบว่า ก่อนนารูปแบบไปใช้ระดับ
คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ โดยองค์ประกอบการมีเป้าหมายและทิศทางที่ชัดเจน มีระดับ
คุณภาพมากที่สุด หลังการนารูปแบบไปใช้ระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยองค์ประกอบ
การคานึงถึงผู้รับบริการเป็นสาคัญมีระดับคุณภาพมากที่สุด81 สอดคล้องกับ ปรเมษฐ์ โมลี ผู้อานวยการ
โรงเรี ย นเทพศิริ นทร์ จั งหวัดนนทบุรี เกี่ยวกับองค์ประกอบของการเป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้
องค์กรคุณภาพ มีดังนี้ 1) ผู้บริหาร โรงเรียนต้องมีวิสัยทัศน์ และนโยบายที่เน้นการเรียนรู้เป็นหลัก ใช้
ระบบคุณภาพในการปฏิบัติงาน โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วม และกระจายอานาจ ใช้ความไว้วางใจใน
การสร้างเสริมบรรยากาศเป็นมิตร มีการจั ดสภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ 2) ครู ต้องมีวัฒนธรรม
แห่งการเรียนรู้ โดยมีความรู้อย่างกว้างขวาง มีความสามารถ ในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน 3) ระบบบริหารจัดการ โดยมีการจัดการเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย
การเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเปิด
โอกาสให้ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บัติ ง าน และการจั ด สภาพการเรี ย นรู้ โ ดยมี ก ารปรับ ปรุง
ยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอน และการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 4) นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ที่ใช้ในการบริหารและการเรียนการสอน มีการวิจัยเพื่อพัฒนา 5) หลักสูตรของโรงเรียน มี
ลักษณะที่ยืดหยุ่น สอดคล้องตามสถานการณ์ และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 82 สอดคล้อง
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, “การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554).
81 บัญชา สุริยะสุขประเสริฐ, “รูปแบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก” วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
15, พิเศษ (ตุลาคม-ธันวาคม 2558): 235.
82 ปรเมษฐ์ โมลี, มิตใิ หม่ของการบริหารสถานศึกษาสูก
่ ารเป็นองค์การคุณภาพ, เข้าถึง
เมื่อ 14 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.skn.ac.th/miti.doc
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กับ ทิวัตถ์ ศรี ดารงค์ ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง การบริห ารสถานศึกษาสู่ การเป็นโรงเรียนคุณภาพ:
การศึกษาทฤษฎีฐานราก ผลการวิจัยพบว่า 1) ลักษณะของโรงเรียนคุณภาพ คือ โรงเรียนที่ผู้บริหารมี
ภาวะผู้นา จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน โรงเรียนและ
ผู้ปกครอง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ผู้ปกครองและชุมชนยอมรับ และมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
2) เงื่อนไขการเกิดเป็นโรงเรียนคุณภาพ แยกเป็น เงื่อนไขจากภายในโรงเรียนประกอบด้วย 1) เงื่อนไข
ที่เกิดจากผู้ บริ หาร ได้แก่ การทาตัวเป็นแบบอย่าง การมีมนุษยสั มพันธ์ ที่ดี มีความเด็ดขาดในการ
ตัดสินใจ และมีภาวะผู้นาทางวิชาการ 2) เงื่อนไขที่เกิดจากครูได้แก่ ครูมีความสามัคคี ครูมีความ
ตระหนักในหน้าที่ 3) กระบวน การเกิดเป็นโรงเรียนคุณภาพเกิดจากกระบวนการบริหารงานของ
ผู้บริหาร ได้แก่ การสร้างแรงจูงใจในการทางาน การมีส่วนร่วมในการบริหาร มีความมุ่งมั่นที่จะไปสู่
ความสาเร็จ และการทางานเป็นทีม 4) การดารงอยู่ของการเป็นโรงเรียนคุณภาพ เกิดจาก 1) ความ
ชัดเจนในการปฏิบัติงานประกอบด้วย ความเข้าใจและตระหนักในหน้าที่ของบุคลากร ความเป็นผู้น า
ทางวิชาการ และ 2) ความผูกพันกับโรงเรียน ประกอบด้วย การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ความเอา
ใจใส่ต่องานในหน้าที่ และการตรวจสอบและพัฒนากระบวนการทางาน 5.ผลที่ตามมาจากการเป็น
โรงเรียนคุณภาพ คือ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน นักเรียนได้รับการพัฒนาบรรลุตามเป้าหมายของโรงเรีย น
และมีจานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี83
5. กลยุทธ์การพัฒนาครูและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร คอนราด แลชลี่ (Conrad Lashley) ได้กล่าวถึงความสาคัญของบุคลากรว่าบุคลากรต้องมี
ความมุ่งมั่นในเป้าหมายขององค์การและต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้งในด้านทักษะ
ประสบการณ์ แ ละความสามารถให้ กั บ บุ ค ลากรได้ มี โ อกาสพั ฒ นาตนเองในการเรี ย นรู้ กั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสร้างแนวคิดใหม่ ๆ 84 ส่วนสอดคล้องกับฐิตารีย์ วิลัยเลิศ ได้
ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝัน ผลการวิจัย
พบว่าความต้องการการจัดการ ICT พบว่าควรฝึกอบรมครูให้มีความรู้ ความสามารถทาง ICT ให้มาก
สามารถนาไปใช้ได้จริงจัดครูผู้สอน ICT และจัดงบประมาณให้เพียงพอ85 สอดคล้องกับจันทิมา แสง
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ทิวัตถ์ ศรีดารงค์, “การบริหารสถานศึกษาสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพ: การศึกษา
ทฤษฎีฐานราก” วารสารบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 10, 18 (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2558): 52-60.
84 Conrad Lashley, Empowerment: HR Strategies for Service Excellence
(Oxford: Butterworth Heinemann, 2001), 35-36.
85 ฐิตารีย์ วิลัยเลิศ, “รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
โรงเรียนในฝัน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2554), บทคัดย่อ.

73
เลิศอุทัย ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ผลการวิจัยพบว่าสมรรถภาพทางด้าน
ไอซีทีที่นักศึกษาวิชาชีพครูขาดและควรได้รับการเสริมสร้าง ได้แก่ ความรู้ ทักษะและเจตคติทางด้าน
ไอซีที จากนั้น จึงได้นาข้อมูลดังกล่าวมาเป็นข้อมูล พื้นฐานในการพัฒนาหลั กสู ตรเสริม 86 สาหรับ
ครรชิต จามรมาน ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และการนานโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษามี ค วามเข้ า ใจและความร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ต ามแผนแม่ บ ทดั ง กล่ า วในระดั บ ดี
ข้ อ เสนอแนะแนวทางที่ เ หมาะสมในการน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา คื อ
1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการนานโยบายและแผนแม่บทไปปฏิบัติ
2) ควรจัดทาแผนส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา 3) ควรจัดอบรมความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ครูทุกคน 4) ควรจัดทาระบบติดตามและประเมินผล 5) ควรจัดหา
เครื่ องคอมพิว เตอร์ ให้ พอเพีย ง 6) ควรจัดกิจกรรมร่ว มกับชุมชนและท้องถิ่น 7) ควรจัดกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ 8) ควรพิ จ ารณาใช้ ทั ก ษะความสามารถด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครู87
6. กลยุทธ์การบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญ
กลยุทธ์หนึ่ง ซึ่งการให้บริการทางวิชาการนี้ สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่าหรือ
เป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้หรือเป็นข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับ
ปรุ งเพื่อให้ เกิดองค์ความรู้ ใหม่ มีนักวิช าการหลายท่านได้ศึกษาพบประเด็นที่ส าคัญของกลยุ ท ธ์
ดังกล่าวซึ่ง พิชยา พรมาลี ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบโครงข่ายเพื่อการเรียนรู้เชิง ประสบ
การณ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบ
โครงข่ายเพื่อการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ มีองค์ประกอบที่สาคัญ 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) โครงสร้างพื้นฐาน ICT 2) แหล่งสาระ
การเรียนรู้ 3) โครงข่ายการเรียนรู้ 4) การจัดการและบริการการเรียน และ 5) การติดตามประเมินผล
รู ป แบบกระบวนการเรีย นการสอนด้วยโครงข่ายเพื่อการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยี
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จันทิมา แสงเลิศอุทัย, “การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครทรวิโรฒ, 2550),
บทคัดย่อ.
87 ครรชิต จามรมาน, “การศึกษาวิเคราะห์นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และการนานโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), บทคัดย่อ.
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สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีองค์ประกอบที่สาคัญ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การ
เตรี ย มกระบวนการเรี ย นการสอน 2) การแนะน าการเรี ย นเชิ ง ประสบการณ์ 3) การเรี ย นเชิ ง
ประสบการณ์ 4) การนาเสนอผลงานและการให้ผลป้อนกลั บ 5) การสรุปรวบยอดความคิด และ
เชื่อมโยงประสบการณ์ และ 6) การประเมินการเรียนและการสอน ผลการทดสอบภาคสนามรูปแบบ
กระบวนการเรียนการสอนด้วยโครงข่ายเพื่อการเรียนรู้ฯ ผลการประเมินผลกระบวนการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับดี และจากความคิดเห็นของผู้เรียนและผู้สอนพบว่า รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนด้วย
โครงข่ายเพื่อการเรียนรู้ฯ มี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินความเหมาะสมของ
รู ป แบบโครงข่ายเพื่อการเรี ย นรู้ เชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ และรู ป แบบกระบวนการเรี ย นการสอนด้ ว ยโครงข่ า ยเพื่ อ การเรี ย นรู้ ฯ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ ห้ ก ารรั บ รองว่า สามารถน าไปใช้ ในมหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏ ได้ 88 สอดคล้ อ งกั บ ณรงค์
สมพงษ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่
กรุ งเทพมหานคร ผลการวิจั ย พบว่าโรงเรียนประถมศึกษาในโครงการโรงเรียนในฝั นส่ ว นใหญ่ มี
ฐานข้อมูลทางด้านบริหารจั ดการน้อยกว่าโรงเรียนนอกโครงการ แต่ระดับมัธยมศึ กษาโรงเรียนใน
โครงการจะมีมากกว่า การใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอนพบว่า โรงเรียนประถมศึกษาในโครงการ
โรงเรียนในฝันมีการใช้คอมพิวเตอร์ และ E-Learning เพื่อการเรียนการสอนมากกว่าโรงเรียนที่อยู่
นอกโครงการ จากผลการเปรียบเทียบการใช้ ICT ระหว่างโรงเรียนในโครงการและนอกโครงการ
พบว่ า โรงเรี ย นประถมศึ ก ษามี ค วามแตกต่ า งเรื่ อ งส านั ก งานอั ต โนมั ติ การบริ ก ารห้ อ งสมุ ด
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการวัดและประเมินผล การประยุกต์ใช้ ICT ของครู ส่วนโรงเรียนมัธยมศึกษามี
ความแตกต่างเฉพาะการใช้โปรแกรมออกแบบเว็บเพจเพียงด้านเดียวเท่านั้น 89 สอดคล้องกับ สุรินทร์
รั ตนศิธ ร ได้ทาการวิจั ย เรื่ อง การบริห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า 1. การ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ ในสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ระดับมาก
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พิชยา พรมาลี, “การพัฒนารูปแบบโครงข่ายเพื่อการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549),
บทคัดย่อ.
89 ณรงค์ สมพงษ์, “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาเพื่อการพัฒนา
ระบบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร” (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2549).
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เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการพัฒนาการบริหารจัดการด้านการศึกษาและการบริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด90
สรุป
การวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา ผู้วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมาย การกาหนดกลยุทธ์ ความสาคัญของการวางแผนกล
ยุทธ์ในองค์การ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารในยุคดิจิทัล
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนโยบาย และการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่มีความสาคัญ
อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนสถานศึกษา การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารได้เท่าไร ยิ่ งแสดงให้ เห็ น ถึงความพร้อมอันเป็นพื้นฐานที่ส าคัญ ดังนั้นผู้ บริห ารจะต้องให้
ความสาคัญ ซึ่งกลยุทธ์ขององค์การเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ที่จะส่งผลต่อความสาเร็จของสถานศึกษา
จาเป็นต้องคานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งปัจจัยที่เป็นตัวของผู้นา และปัจจัยการบริหารที่เข้ามา
เกี่ยวข้องรวมทั้งการบริหารจัดการปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้ลดน้อยลงหรือเปลี่ยนเป็นวิกฤตที่ใช้
ขับเคลื่อนการทางานขององค์การให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการหากผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการได้อย่างครอบคลุม ก็จะส่งผลต่อการบริหารงานเกิดผลลัพธ์ต่อองค์กร ในการปฏิบัติงาน
มีผลสัมฤทธิ์สูง การบรรลุเป้าหมายรวมถึงผลลัพธ์เฉพาะบุคคลที่อยู่ภายใต้ การบริหารจัดการภายใน
องค์กร หากผู้บริหารเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามองค์ประกอบ ย่อมประสบความสาเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

90

สุรินทร์ รัตนศิธร, “การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม” (วิทยานิพนธ์ครุศาสต
รมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง,
2558), บทคัดย่อ.

บทที่ 3
วิธดี ำเนินกำรวิจยั
กำรวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์กำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษำ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทรำบองค์ประกอบกำรบริหำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำ และ 2) ทรำบกลยุทธ์กำรบริหำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำ กำรดำเนินกำรวิจัยครั้งนี้ เป็นกำรวิจัยแบบผสมผสำน
(Mixed Method)1 โดยใช้โรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
เป็นหน่วยวิเครำะห์ (Unit of Analysis) ประกอบด้วยขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนวิจยั
เพื่อให้กำรวิจัยดำเนินไปตำมระเบียบวิธีวิจัย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
ที่กำหนดไว้ ผู้วิจัยจึงกำหนดขั้นตอนดำเนินกำรวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดเตรียม
โครงกำรวิจั ย 2) ขั้น ตอนที่ 2 กำรดำเนินกำรวิจัย 3) ขั้นตอนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรวิจัย โดยมี
รำยละเอียดในแต่ละขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรจัดเตรียมโครงกำรวิจัย
ผู้วิจัยได้ทำกำรศึกษำ รวบรวมข้อมูล แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสภำพปัญหำและควำมจำเป็น
เกี่ยวกับกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
โรงเรียนมัธยมศึกษำ จำกวรรณกรรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสำร หนังสือ วำรสำร เว็บไซต์ สื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเลคทรอนิกส์ เอกสำรวิชำกำร ข้อมูล สถิติ งำนวิจัยทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ
เพื่อน ำมำเป็ น กรอบแนวคิดกำรวิจัย จัดทำโครงร่ำงกำรวิจัย นำเสนออำจำรย์ที่ปรึกษำ และสอบ
ปกป้ องโครงร่ ำงกำรวิจั ย โดยขั้น สุ ดท้ำยของขั้ นนี้ เป็น กำรปรับ ปรุง แก้ ไขโครงร่ ำงกำรวิจัย ตำม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรปกป้องโครงร่ำงกำรวิจัย และเสนอบัณฑิตวิทยำลัย เพื่อเสนอขอ
อนุมัติหัวข้อวิทยำนิพนธ์
1

Abbas Tahakkori and Charies Tedlie, Mixed Methodology: Combining
Qualitative and Quantitative Approaches (Thousand Oaks, Caliornia: Sage, 1998), 21–25.
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ขั้นตอนที่ 2 กำรดำเนินกำรวิจัย
ผู้วิจัยดำเนินกำรวิจัยเพื่อตอบคำถำมกำรวิจัย 1) องค์ประกอบกำรบริหำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรส ำหรั บ โรงเรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษำเป็ น อย่ำ งไร 2) กลยุ ท ธ์ ก ำรบริ ห ำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำเป็นอย่ำงไร ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอน
กำรดำเนินกำรวิจัยเป็น 3 ขั้น ดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 กำรกำหนดกรอบแนวคิดในกำรวิจัย ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีกำรดำเนินกำรวิจัย ดังนี้
1. ผู้วิจัยศึกษำค้นคว้ำตัวแปรเกี่ยวกับกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำ โดยศึกษำวิเครำะห์ หลักกำร ทฤษฎี และสรุปวรรณกรรมที่เกี่ยวกับ
แนวคิดกลยุทธ์กำรบริหำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ประกอบด้วย กำรบริหำรจัดกำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในโรงเรียนมัธยมศึกษำ กลยุทธ์กำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรในโรงเรียนมัธยมศึกษำที่ประสบควำมสำเร็จ และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
ไทยและต่ำงประเทศ เป็นองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์กำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำ
2. ผู้วิจัยนำบทสรุปตัวแปรกำรบริหำรเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำร
สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำ จำกกำรวิเครำะห์เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง มำวิเครำะห์ และ
สั ง เครำะห์ (Content synthesis) 2 เพื่ อ น ำไปสร้ ำ งข้ อ ค ำถำมของแบบสอบถำมควำมคิ ด เห็ น
(Opinionnaire)
ขั้นที่ 2 กำรวิเครำะห์องค์ประกอบ ผู้วิจัยกำหนดวิธีดำเนินกำรวิจัย ดังนี้
1. นำตัวแปรเกี่ยวกับกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสำหรับ
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษำมำพั ฒ นำเป็ น เครื่ อ งมื อ กำรวิ จั ย ในลั ก ษณะแบบสอบถำมควำมคิ ด เห็ น
(Opinionnaire) ปรับแก้ตำมข้อเสนอแนะของอำจำรย์ที่ปรึกษำ โดยตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือกำร
วิจัย โดยผู้เชี่ยวชำญ จำนวน 5 คน ตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) ด้วยดัชนี
ควำมสอดคล้ องที่เรี ย กว่ำ IOC (Index of Item-Objective Congruence) ซึ่งพิจำรณำค่ำ IOC ที่
มำกกว่ำ 0.5 ขึ้นไป และนำเครื่องมือวิจัยไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่ำงที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง
เดี ยวกั บกำรวิ จั ยครั้ งนี้ จ ำนวน 10 โรงเรี ยน ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย1) ผู้ บ ริ ห ำรสถำนศึ ก ษำ
2) หัวหน้ำงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และ 3) ผู้ที่ทำงำนสำรสนเทศโรงเรียน รวม
ผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 30 คน รวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วนำมำวิเครำะห์หำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถำมควำมคิดเห็น โดยหำค่ำสัมประสิทธิ์แอลฟำ (Coefficient) ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟำ
2

สุภำงค์ จันทวำนิช, วิธกี ำรวิจยั เชิงคุณภำพ, พิมพ์ครั้งที่ 22 (กรุงเทพมหำนคร: ด่ำน
สุทธำกำรพิมพ์, 2557), 144-160.
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ของครอนบำค (Cronbach, Alpha Coefficient)3 ได้ค่ำควำมเชื่อมั่นของแบบสอบถำมควำมคิดเห็น
ทั้งฉบับเท่ำกับ 0.984
2. นำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับหน่วยวิเครำะห์
คือ โรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวนทั้งหมด 96 โรงเรียน ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลจำกแบบสอบถำมควำมคิดเห็น
ที่ ไ ด้ รั บ กำรตรวจสอบควำมสมบู ร ณ์ แ ล้ ว หลั ง จำกนั้ น น ำมำวิ เ ครำะห์ องค์ ป ระกอบเชิ ง ส ำรวจ
(Exploratory Factor Analysis: EFA)
ขั้นที่ 3 กำรกำหนดกลยุทธ์ ผู้วิจัยกำหนดวิธีดำเนินกำรวิจัย ดังนี้
1. ก ำหนดกลยุ ทธ์ กำรบริ หำรเทคโนโลยี สำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรส ำหรั บ
โรงเรียนมัธยมศึกษำ ผู้วิจัยกำหนดวิธีกำรดำเนินกำรวิจัยโดยนำองค์ประกอบกำรบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่ อสำรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำ มำใช้ในกำรสนทนำกลุ่ ม (Focus Group
Discussion) เพื่อ กำหนดกลยุทธ์กำรบริ หำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรส ำหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษำ โดยเลือกผู้เชี่ยวชำญด้วยวิธีกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Method) จำนวน 9 คน
ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชำญที่เป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ได้แก่ ผู้อำนวยกำร
สถำนศึกษำของโรงเรียนมัธยมศึกษำ โดยมีเกณฑ์คุณสมบั ติในกำรเลือกผู้เชี่ยวชำญ 1) เป็นผู้สำเร็จ
กำรศึกษำในระดับปริญญำเอก หรือไม่ต่ำกว่ำระดับปริญญำโท สำขำบริหำรกำรศึกษำ หรือสำขำวิชำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร หรือสำขำอื่น ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 2) เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ที่มีวิทยฐำนะชำนำญกำรพิเศษ ขึ้นไป 3) มีประสบกำรณ์ในกำรบริหำรโรงเรียน
มัธยมศึกษำมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 10 ปี และ 4) สถำนศึกษำได้รับกำรคัดเลือกอยู่ในกลุ่มเครือข่ำย 46
สุดยอดผู้นำไอซีที
2. ผู้ วิ จั ย ด ำเนิ น กำรสนทนำกลุ่ ม (Focus Group Discussion) น ำเสนอ
องค์ป ระกอบกำรบริ ห ำรเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่อสำร โดยผู้ เชี่ยวชำญร่วมกันวิเครำะห์
องค์ประกอบและกำหนดแนวทำงทั้งหลำยเพื่อมำสังเครำะห์เป็นกลยุทธ์ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรั บปรุ งให้ ได้ องค์ป ระกอบและกลยุทธ์กำรบริห ำรเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำรส ำหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษำที่เหมำะสมมำกยิ่งขึ้น

3

UCLA, What does Cronbach's Alpha Mean?, University of California:
Institute for Digital Research and Education, accessed November 1, 2014, available
from http://www.ats.ucla.edu/stat/spss/faq/alpha.html.
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ขั้นตอนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรวิจัย
ผู้ วิจั ยรวบรวมผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล สรุปข้อค้นพบที่ได้จำกกำรวิจัย อภิปรำยผลและ
ข้อเสนอแนะ หลังจำกนั้นจัดทำร่ำงรำยงำนผลกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์ นำเสนอคณะกรรมกำรควบคุม
วิทยำนิพนธ์ ตรวจสอบควำมถูกต้อง ปรับปรุ งแก้ไขตำมที่คณะกรรมกำรเสนอแนะ จัดพิมพ์รำยงำน
ผลกำรวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศิลปำกร เพื่อขออนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรศึกษำหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ ขั้นตอนสรุปได้ดังแผนภูมิ
ที่ 2
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ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย
ขั้นกำรวิจยั

วิธดี ำเนินกำร

ขั้นที่ 1

ศึกษำ วิเครำะห์ เอกสำร บทควำม
และงำนวิจัย ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ โดยใช้วิธีวิเครำะห์
เนื้อหำ (Content Analysis)

กำรกำหนดกรอบแนวคิด
ในกำรวิจัยกำรบริหำร
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำรสำหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษำ

ประมวลผลข้อมูลตัวแปร

ผลลัพธ์
ตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกับ
กำรบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำรสำหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษำ

จัดทำเครื่องมือกำรวิจัยโดย
แบบสอบถำมควำมคิดเห็น
(Opinionnaire)

ขั้นที่ 2
กำรวิเครำะห์
องค์ประกอบ

ตรวจสอบคุณภำพเครื่องมอกำรวิจัย
- Content Validity โดยใช้วิธี IOC
- Try Out และหำค่ำ Reliability
สอบถำมควำมคิดเห็นจำกกลุ่มตัวอย่ำง

องค์ประกอบกำร
บริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำรสำหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษำ

วิเครำะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ
(Exploratory Factor Analysis:
EFA)

ขั้นที่ 3
กำรกำหนดกลยุทธ์

กำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group
Discussion) โดยผู้เชี่ยวชำญร่วมกัน
วิเครำะห์องค์ประกอบและกำหนด
แนวทำงทั้งหลำยเพื่อมำสังเครำะห์
เป็นกลยุทธ์กำรบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรสำหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษำ

แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย

กลยุทธ์
กำรบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำร
สื่อสำรสำหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษำ

81
ระเบียบวิธวี จิ ยั
เพื่ อ ให้ ก ำรวิ จั ย ครั้ ง นี้ ด ำเนิ น กำรไปตำมวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องกำรวิ จั ย ผู้ วิ จั ย จึ ง ก ำหนด
รำยละเอียดต่ำง ๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบกำรวิจัย ประชำกร และกลุ่ม
ตัวอย่ำง ตัวแปรที่ศึกษำ กำรสร้ำ งเครื่องมือ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย ซึ่ งมี
รำยละเอียด ดังนี้
แผนแบบกำรวิจัย
กำรวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสำน (Mixed Method)4 ทำกำรศึกษำกลยุทธ์
กำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำ เป็นกำรนำตัวแปรที่ได้มำ
จำกกำรวิเครำะห์เอกสำรแนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ นำมำสร้ำงเป็น
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเพื่อสอบถำมกลุ่มตัวอย่ำง เป็นกำรตรวจสอบสภำวกำรณ์ ไม่มีกำรทดลอง
(The One Shot, Non-Experimental, Case study Design) ซึ่ ง จั ด อยู่ ใ นประเภทของกำรวิ จั ย เชิ ง
พรรณนำ (Descriptive Research) สำมำรถสรุปเป็นแผนผังของแผนแบบกำรวิจัยได้ ดังแสดงในภำพ
ที่ 1

ภำพที่ 1 แผนผังของแผนแบบกำรวิจัย
เมื่อ R หมำยถึง กลุ่มตัวอย่ำงที่ได้จำกกำรสุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน
X หมำยถึง ตัวแปรที่ศึกษำ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐำนของผู้ตอบแบบสอบถำมและ
ตัวแปรที่เกี่ยวกับกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำ
O หมำยถึง ผลที่ได้จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
4John

W., Creswell, A Concise Introduction to Mixed Methods Research
(California: Sage publication, 2015), 35-39.
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ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำงและผูใ้ ห้ข้อมูล
ประชำกร
ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในปีกำรศึกษำ 2558 จำนวน
2,361 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่ำงและผู้ให้ข้อมูล
ในกำรศึกษำวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยใช้ โรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในปีกำรศึกษำ 2558 เป็นหน่วยวิเครำะห์
(Unit of Analysis) ผู้วิจัยได้คำนวณหำขนำดดกลุ่มตัวอย่ำง เลือกกลุ่มตัวอย่ำงจำกประชำกรโดย
คำนวณสัดส่วนจำกตำรำงของทำโร ยำมำเน่ (Taro Yamane)5 ที่ระดับควำมเชื่อมั่น 90% และขนำด
ของกลุ่มตัวอย่ำงที่ขนำดควำมคลำดเคลื่อน ± 10 % ที่จำนวนประชำกร 2,361 โรงเรียน ได้กลุ่ม
ตัวอย่ำง 96 โรงเรียน
สำหรับกำรกำหนดผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่ำงซึ่งเป็นผู้ตอบแบบสอบถำม โดยใช้
วิธีสุ่มตัวอย่ำงแบบแบ่งประเภท (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งพื้นที่ในประเทศไทยเป็น
รำยภูมิภ ำค 4 ภำค ดังนี้ ภำคกลำง ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคใต้ แล้ ว เทียบ
สัดส่วนกลุ่มตัวอย่ำงกับประชำกรในแต่ละภำค โดยผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียนมีจำนวน 3 คน ได้แก่
1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 1 คน 2) หัวหน้ำงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 1 คน และ
3) ผู้ที่ทำงำนสำรสนเทศโรงเรียน 1 คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ในปีกำรศึกษำ 2558 ได้จำนวนผู้ให้ข้อมูล
รวมทั้งสิ้น 288 คน ดังรำยละเอียดปรำกฏในตำรำงที่ 1

5

886.

Taro Yamane, Statistics: An Introductory Analysis (n.p., 1970),

83
ตำรำงที่ 1 จำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย

ภำค

เหนือ
กลำง
ตะวันออก
ใต้
รวม

ประชำกร
(โรงเรียน)
384
553
1,048
376
2,361
รวม

กลุม่ ตัวอย่ำง
(โรงเรียน) ผอ.
16
22
43
15
96

16
22
43
15
96

ผูใ้ ห้ข้อมูล (คน)
หัวหน้ำงำนด้ำน
เทคโนโลยี
ผูท้ ี่ทำงำน
สำรสนเทศและกำร สำรสนเทศโรงเรียน
สื่อสำร
16
16
22
22
43
43
15
15
96
96
288

ตัวแปรที่ศึกษำ
ตัวแปรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐำนและตัวแปรที่ศึกษำ ซึ่งมี
รำยละเอียด ดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐำน คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม ได้แก่
เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ตำแหน่งหน้ำที่ ในสถำนศึกษำ และประสบกำรณ์ กำรทำงำนในตำแหน่ง
ปัจจุบัน
2. ตัวแปรที่ศึกษำ คือ ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำ
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
ในกำรวิจัยนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือวิจัยในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถำมควำม
คิดเห็น (Opinionnaire) เกี่ยวกับกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษำ โดยผู้วิจัยสร้ำงจำกกำรสังเครำะห์ หลักกำรแนวคิด ทฤษฎี สรุปเป็นตัวแปร ข้อคำถำม
ชนิ ด มำตรำส่ ว นประมำณค่ ำ ส ำหรั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ ำ งในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษำจ ำนวน 96 โรงเรี ยน
ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หัวหน้ำงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร และผู้ที่ทำงำนสำรสนเทศโรงเรียน
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กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ
ผู้ วิ จั ย ด ำเนิ น กำรสร้ ำ งและพั ฒ นำเครื่ อ งมื อ เพื่ อ น ำไปศึ ก ษำวิ จั ย ในแต่ ล ะขั้ น ตอน มี
รำยละเอียดดังนี้
1. กำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมคิดเห็น (Opinionnaire) ที่ใช้ในกำรวิจัยให้ครอบคลุมกล
ยุทธ์กำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำ โดยผู้วิจัยสร้ำงข้อ
คำถำมจำก ตัวแปรที่ได้จำกกำรสรุปผลกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกล
ยุทธ์กำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กำรบริ หำรเทคโนโลยีสำรสนเทศของโรงเรียน
มัธยมศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวทำงกำรบริหำร/กลยุทธ์สู่ควำมสำเร็จ
เพื่อนำมำเป็นกรอบในกำรสร้ำงแบบสอบถำมควำมคิดเห็นภำยใต้กำรแนะนำ กำรให้คำปรึกษำของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชำญ และอำจำรย์ที่ปรึกษำดุษฎีนิพนธ์
1.1 สร้ำงแบบสอบถำมควำมคิดเห็น โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถำมเกี่ยวกับสถำนภำพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วย
เพศ อำยุ วุฒิกำรศึกษำ ตำแหน่งหน้ำที่ในสถำนศึกษำ และประสบกำรณ์กำรทำงำนในตำแหน่ง
ปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรำยกำร (Checklist)
ตอนที่ 2 สอบถำมเกี่ยวกับกำรบริห ำรเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร
สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำ มีลักษณะแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) 5 ระดับตำมแบบ
ของลิเคิร์ท6 (Likert’s Rating Scale) มีรำยละเอียด ดังนี้
ระดับ 1 หมำยถึง เห็นด้วยกับตัวแปรกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และ กำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำในระดับน้อยที่สุด มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 1 คะแนน
ระดับ 2 หมำยถึง เห็นด้วยกับตัวแปรกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และ กำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำในระดับน้อย มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 2 คะแนน
ระดับ 3 หมำยถึง เห็นด้วยกับตัวแปรกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และ กำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำในระดับปำนกลำง มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 3 คะแนน
ระดับ 4 หมำยถึง เห็นด้วยกับตัวแปรกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และ กำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำในระดับมำก มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 4 คะแนน
ระดับ 5 หมำยถึง เห็นด้วยกับตัวแปรกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และ กำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำในระดับมำกที่สุด มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน

6

Rensis Likert, The Human Organnization : Its Management and Values
(New York: McGraw – Hill, 1967), 179.
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สำหรับกำรวิเครำะห์ให้ถือว่ำ ค่ำเฉลี่ยของคะแนนที่ได้จำกกำรตอบแบบสอบถำม
ควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถำมตกอยู่ในช่วงควำมสำคัญระดับใดก็แสดงว่ำตัวแปรนั้นมีระดับ
ควำมสำคัญตำมสภำพที่เป็นจริงแบบนั้น โดยผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์ในกำรวิเครำะห์ตำมแนวคิดของ
เบสท์ (Best) 7 นำแบบสอบถำมควำมคิดเห็นเสนอขอควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
และแก้ไขตำมคำแนะนำ
1.2 ตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือวิจัย โดยนำแบบสอบถำมเสนอต่อผู้เชี่ยวชำญ
ด้ำนสถิติวิจัย ด้ำนกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ด้ำนกำรวิจัย และด้ำนบริหำร
โรงเรียนมัธยมศึกษำ จำนวน 5 คน ได้มำโดยกำรเลือกแบบเจำะจง (Purposive Sampling) เพื่อ
ตรวจสอบควำมตรงเชิงเนื้อหำ (Content Validity) ด้วยวิธีกำรหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (Index of
Item Objective Congruence: IOC) น ำผลที่ ไ ด้ ม ำหำค่ ำ ควำมสอดคล้ อ งและควำมตรงกั บ สิ่ ง ที่
ต้องกำรวัดที่เรียกว่ำค่ำ IOC (Index of Item Objective Congruence) เป็นรำยข้อและพิจำรณำ
เกณฑ์กำรตัดสินค่ำดัชนีควำมสอดคล้องที่ยอมรับได้มำกกว่ำ 0.50 ขึ้นไป8 แสดงว่ำข้อคำถำมนั้นใช้ได้
มีควำมเหมำะสม ผู้วิจัยปรับปรุงแก้ไขข้อคำถำมตำมข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชำญ นำเสนออำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ และนำเครื่องมือกำรวิจัยนำไปทดลองใช้
1.3 ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย โดยนำแบบสอบถำมไปทดลองใช้ (Try Out) กับโรงเรียน
มัธยมศึกษำ จำนวน 10 โรงเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่ำง โดยมีผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน คือ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ หัวหน้ำงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรและผู้ที่ทำงำนสำรสนเทศโรงเรียน
รวมเป็น 30 คน แล้วนำข้อมูลมำวิเครำะห์หำค่ำควำมเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถำมด้วยกำร
ค ำนวณค่ ำ สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟำ (-coefficient) ด้ ว ยสู ต รสั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟำของครอนบำค 9
(Cronbach’s alpha coefficient) ซึ่งผลกำรวิเครำะห์ ข้อมูล พบว่ำ ค่ำควำมเชื่อมั่น(Reliability)
ของแบบสอบถำมควำมคิดเห็นทั้งฉบับ มีค่ำเท่ำกับ 0.984

7

John W. Best, Research in Education (New Jersey: Prentice Hall Inc.,

1997), 263.
8

มำเรียม นิลพันธ์, วิธวี จิ ยั ทำงกำรศึกษำ, พิมพ์ครั้งที่ 7 (นครปฐม: ศูนย์วิจัยและพัฒนำ
ทำงกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 2555), 177.
9 Lee J. Cronbach, Essentials of psychological Test, 4th ed. (New York:
Harper & Row, 1984), 126.
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กำรรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยกำหนดวิธีดำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลตำมสำดับ ดังนี้
1. ผู้วิจัยทำหนังสือจำกภำควิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร เพื่อออก
หนังสือถึงผู้เชี่ยวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ขอควำมอนุเครำะห์ในกำรตรวจสอบควำมเที่ยงตรงของเครื่องมือ
ที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผู้วิจัยทำหนังสือจำกภำควิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร เพื่อออก
หนั ง สื อ ถึ ง โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษำที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ ำ ง เพื่ อ ขอควำมร่ ว มมื อ จำกผู้ บ ริ ห ำรโรงเรียน
มัธยมศึกษำ เพื่อขอทดลองเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
3. ผู้ วิ จั ย ท ำหนั ง สื อ ถึ ง บั ณ ฑิ ต วิ ท ยำลั ย ผ่ ำ นทำงภำควิ ช ำกำรบริ ห ำรกำรศึ ก ษำ
มหำวิทยำลั ยศิลปำกร เพื่อออกหนั งสื อ ขอควำมร่วมมือจำกผู้ บริห ำรโรงเรียนมัธ ยมศึกษำ จำนวน
96 โรงเรียน เพื่อดำเนินกำรเก็บข้อมูล
4. ผู้ วิ จั ย ด ำเนิ น กำรเก็ บ ข้ อ มู ล โดยผู้ วิ จั ย จั ด ส่ ง หนั ง สื อ ขอควำมอนุ เ ครำะห์ ต อบ
แบบสอบถำมและส่งแบบสอบถำมออนไลน์ จำนวน 96 โรงเรียน ๆ ละ 3 ฉบับ รวมทั้งหมด 288 ฉบับ
5. ผู้วิจัยทำหนังสือจำกภำควิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร เพื่อออก
หนังสือถึงผู้เชี่ยวชำญ ขอควำมร่วมมือในกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อกำหนด
กลยุทธ์ในกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำ
กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย
เพื่อให้กำรวิจัยในครั้งเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมหลักระเบียบวิธีวิจัย ผู้วิจัยดำเนินกำร ดังนี้
1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลสถำนภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วย เพศ อำยุ วุฒิ
กำรศึกษำ ตำแหน่งหน้ำที่ในสถำนศึกษำ และประสบกำรณ์กำรทำงำนในตำแหน่งปัจจุบัน ใช้กำร
วิเครำะห์ข้อมูลด้วยค่ำควำมถี่ (f) และค่ำร้อยละ (percentage: %)
2. กำรวิเครำะห์ องค์ประกอบกำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรสำหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษำ
2.1 กำรวิเครำะห์ระดับควำมสำคัญของตัวแปรองค์ประกอบกำรบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำ ใช้ค่ำมัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean: x )
และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation: S.D) และวิเครำะห์ค่ำระดับควำมคิดเห็นของ
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ผู้ให้ข้อมูล โดยนำ ค่ำมัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean: x ) เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตำมแนวคิดของ
เบสท์ (Best)10
ค่ำเฉลี่ ย 1.00-1.49 หมำยถึง ตัว แปรกำรบริห ำรเทคโนโลยีส ำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำ มีควำมสำคัญในระดับน้อยที่สุด
ค่ำเฉลี่ ย 1.50-2.49 หมำยถึง ตัว แปรกำรบริห ำรเทคโนโลยีส ำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำ มีควำมสำคัญในระดับน้อย
ค่ำเฉลี่ ย 2.50-3.49 หมำยถึง ตัว แปรกำรบริห ำรเทคโนโลยีส ำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำ มีควำมสำคัญในระดับปำนกลำง
ค่ำเฉลี่ ย 3.50-4.49 หมำยถึง ตัว แปรกำรบริห ำรเทคโนโลยีส ำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำ มีควำมสำคัญในระดับมำก
ค่ำเฉลี่ ย 4.50-5.00 หมำยถึง ตัว แปรกำรบริห ำรเทคโนโลยีส ำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำ มีควำมสำคัญในระดับมำกที่สุด
2.2 กำรวิเครำะห์ องค์ประกอบกำรบริห ำรเทคโนโลยีส ำรสนเทศและกำรสื่อสำร
สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำ โดยใช้กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor Analysis)
สกัดปัจจัยด้วยเทคนิคกำรวิเครำะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) หมุนแกน
แบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) (แบบตั้งฉำก) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Rotation)
โดยผู้วิจัยกำหนดเกณฑ์ในกำรเลือกองค์ประกอบที่มีค่ำน้ำหนักองค์ประกอบ (factor loading) ที่มีค่ำ
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ซึ่งเป็นค่ำน้ำหนักที่มีนัยสำคัญในทำงปฏิบัติ (Practically Significant) ค่ำไอเกน (Eigen
Values) ที่มำกกว่ำ 1 11และมีตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบจำนวนตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป ตำมเกณฑ์
ของไกเซอร์12 (Kaiser’s Criterion)
3. กำรวิเครำะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์กำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่ อสำร
ส ำหรั บ โรงเรี ยนมัธยมศึกษำ โดยผู้ วิจัยวิเครำะห์ ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญที่ได้จำกข้อคำถำม
ปลำยเปิดเกี่ยวกับกำรกำหนดกลยุทธ์กำรบริหำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ใช้เทคนิค
วิธีกำรวิเครำะห์เนื้อหำ (Content Analysis)
10
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Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics,
(New York: harper & Ror, 1983), 411.
12 Kaiser, cited in Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using
Multivariate Statistics (New York: Harper & Row Publishers, 2001), 588.
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4. กำรนำเสนอข้อมูลจำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนำเสนอในรูปแบบตำรำง แผนภูมิ
และกำรพรรณนำตำมลักษณะของข้อมูล
สรุป
กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์กำรวิจัยเพื่อทรำบ 1) องค์ประกอบกำรบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่ อ สำรส ำหรั บ โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษำ และ 2) กลยุ ท ธ์ ก ำรบริ ห ำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสำน (Mixed
Method) กำหนดขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) กำรศึกษำวิเครำะห์เพื่อกำหนด
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 2) กำรวิเครำะห์องค์ประกอบ 3) กำรกำหนดกลยุทธ์ ประชำกรที่ใช้ในกำรวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่ำงแบบแบ่งประเภท (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งพื้นที่ในประเทศไทยเป็นรำย
ภูมิภำค 4 ภำค ดังนี้ ภำคกลำง ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคใต้ แล้วเทียบสัดส่วน
กลุ่มตัวอย่ำงกับประชำกรในแต่ละภำค ได้กลุ่มตัวอย่ำง 96 โรงเรียน โดยผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียนมี
จำนวน 3 คน ได้แก่ 1) ผู้บริหำรสถำนศึกษำ 1 คน 2) หัวหน้ำงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 1 คน และ 3) ผู้ที่ทำงำนสำรสนเทศโรงเรียน 1 คน ในโรงเรียนมัธยมศึกษำ สังกัดสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวนผู้ให้ข้อมูล
ทั้งหมด 288 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยได้แก่ แบบสอบถำมควำมคิดเห็น (Opinionnaire) สถิติที่
ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่ำควำมถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่ำมัชฌิมเลขคณิต
(Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) สถิติวิเครำะห์องค์ประกอบเชิง
สำรวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) และผู้วิจัยนำองค์ประกอบ เสนอต่อผู้เชี่ยวชำญซึ่งเป็น
ผู้บริหำรสถำนศึกษำที่เลือกเฉพำะเจำะจงตำมคุณสมบัติที่กำหนดไว้ จำนวน 9 คน กำหนดกลยุทธ์
โดยวิธีกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion: FGD ) เพื่อให้ได้กลยุทธ์กำรบริหำรเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษำที่เหมำะสมต่อไป

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับโรงเรียน
มัธ ยมศึกษา การวิจั ย ครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ทราบองค์ประกอบการบริห ารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารส าหรั บ โรงเรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษา และ 2) ทราบกลยุ ท ธ์ ก ารบริห ารด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ผู้วิจัยนาข้อมูล ที่ได้รับจากแบบสอบถามความคิดเห็ นฉบับสมบูรณ์กลับคืนมา จานวน 78
โรงเรี ย น รวม 234 ฉบั บ คิดเป็ น ร้ อยละ 81.25 มาวิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูล ในรูปแบบตาราง
ประกอบคาบรรยาย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็น
2 ตอน รายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 องค์ ป ระกอบการบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารส าหรั บ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
1.1 ผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ การ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.2 ผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
1.3 สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากแนวคิด หลักการ ทฤษฎี งานวิจัยใน
ประเทศและต่างประเทศ เพื่อนามาสร้างเป็นตัวแปร
1.4 การวิเคราะห์องค์ ประกอบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor
Analysis: EFA)
ตอนที่ 2 กลยุ ทธ์การบริห ารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา ที่ได้มาจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 9 คน
ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละขั้นตอนได้ดังนี้
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ตอนที่ 1 องค์ประกอบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ผู้ วิจั ย ดาเนิ น การวิเคราะห์ เอกสารจากแนวคิด หลั กการ ทฤษฎี เกี่ยวกับ การบริห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาข้อสรุปที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เป็น
องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ผลการวิเคราะห์เอกสารจากแนวคิด หลัก การ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดสัญลักษณ์ ตัวเลขแทนเอกสารและใช้เครื่องหมาย √
แสดงสาระสาคัญ จากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รายชื่อ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2554
กระทรวงศึกษาธิการ, 2556
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2559
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556
สานักกิจการระหว่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, 2558
กระทรวงศึกษาธิการ, 2554
รัฐบาลไทย, 2559
กระทรวงศึกษาธิการ, 2553
กระทรวงศึกษาธิการ, 2557
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2557
สานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2554
Ministry of Internal Affairs and Communications, 2016
Korea Education and Research Information Service, 2016
Jan O’Sullivan, 2016
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ, 2559
Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education,
2016
Papanui High School, 2016
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2016
19
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559
21
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22
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559
23
กระทรวงศึกษาธิการ, 2550
24
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2551
25
Bateman and Snell, 1999
26
Dess and Miller, 1993
27
Thompson and Strickland, 1995
28
Wheelen and Hunger, 2002
29
The Southeast Asian Ministers of Education Organization, 2010
30
กระทรวงศึกษาธิการ, 2557
31
Minister for Education and Skills, 2015
32
สานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2553
33
34
35
36
37
38

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2554
คณะกรรมการเครือข่ายพลังเยาวชนเพื่อการปฏิรูป, 2554
ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ, 2555
พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ, 2553
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2559

ตารางที่ 2 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
สาระสาคัญทีน่ าไปใช้
1. สถานศึกษามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระบบการศึกษา
2. จัดให้มีการผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปสื่อประสมหรือ
multimedia
3. สถานศึกษามีบทบาทในด้านการส่งเสริมให้ผู้ที่จะสาเร็จ
การศึกษาในทุกระดับสามารถใช้ ICT ได้อย่างดี
4. สถานศึกษามีการอบรมทักษะในการใช้ ICT รวมถึงการพัฒนา
และประยุกต์ใช้สื่อ ICT เพื่อการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5. มีการจัดให้ความรู้เกีย่ วกับโอกาสและทางเลือกของเทคโนโลยีที่
มีอยู่หลากหลาย
6. สถานศึกษาต้องนา ICT มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการ
สอนเพิ่มมากขึ้นโดยให้มสี ัดส่วนของจานวนชั่วโมงเรียนที่ใช้ ICT
ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดในหลักสูตร
7. ให้มีหลักสูตรหรือเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ใช้ ICT ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักถึงผลกระทบของ
ICT ต่อสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนทุกระดับ
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√
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√

√

√

√

√

√

√

√
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√
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√
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ตารางที่ 2 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
สาระสาคัญทีน่ าไปใช้
8. กาหนดให้ทุกสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ต้องจัดให้มี
การทดสอบความรู้ดา้ น ICT พื้นฐาน (Basic ICT literacy) และ
ความรู้ภาษาอังกฤษสาหรับนักเรียนก่อนจบการศึกษาตามหลักสูตร
9. สถานศึกษามีการจัดสรรทรัพยากรการสือ่ สารสาหรับโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา (Education channel)
10. พัฒนาครูและบุคลากรในรูปแบบ e-Learning
11. มีการทดสอบเกณฑ์ความรูแ้ ละทักษะด้าน ICT (ICT
Competency level) ที่เหมาะสมกับบุคลากรทางการศึกษาแต่ละ
ระดับ
12. มีการปรับปรุงเนื้อหาหรือหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาโดยให้เพิ่มเนื้อหาที่เป็นการเสริมสร้างทักษะในการใช้
ประโยชน์จาก ICT ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
13. ส่งเสริมนวัตกรรมการเรียนการสอนด้วยการประยุกต์ ICT ใน
การปรับรูปแบบและกระบวนการเรียนการสอน
14. จัดให้มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ในแหล่งเรียนรู้กลาง
(Content repository) ที่นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพิ่มขึ้น
15. ส่งเสริมให้มีการสร้างและเผยแพร่ สื่อหรือบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์สาหรับการศึกษาทุกระดับในรูปแบบที่หลากหลาย
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ตารางที่ 2 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
สาระสาคัญทีน่ าไปใช้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
16. มีแรงจูงใจแก่ครูในการสร้าง Open Courseware พร้อมทั้งจัด
√
√
ให้มีกลไกการตรวจสอบคุณภาพกันเองโดยเพื่อนครู
17. จัดให้มีสมาคมวิชาชีพหรือวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การให้
√
Rating การใช้เครือข่ายสังคม (Social media)
18. ส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหา ฐานข้อมูล สื่อออนไลน์ ที่ส่งเสริมการ
√
√ √
√
√
เรียนรู้ตลอดชีวิต
19. จัดให้มีการประกวดและมอบรางวัลให้แก่สื่อดิจทิ ัลประเภทต่างๆ
รวมถึงเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ ภายใต้กรอบของการดาเนินงานเพือ่
√
√ √
√
แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social
responsibility) ของภาคเอกชน
20. ให้มีการพัฒนาเว็บไซต์ของสถานศึกษา รวมทั้งสื่อดิจทิ ัลอื่นๆ
√
√ √
เป็นไปตามมาตรฐานของ Web accessibility standard
21. ส่งเสริมการสร้างเนือ้ หาหรือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ทเี่ กี่ยวกับ
ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อเป็น
√
√
การรองรับการเกิดกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
22. มีการให้ความรู้แก่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (Chief
√
√
Information Officer : CIO)
23. ผู้บริหารสถานศึกษามีการสนับสนุนทรัพยากร ฮาร์ดแวร์
√
√ √
√
ซอฟต์แวร์ คน งบประมาณ
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ตารางที่ 2 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
สาระสาคัญทีน่ าไปใช้
24. ผู้บริหารสถานศึกษาผลักดันการดาเนินงานด้าน ICT ที่
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของส่วนกลาง
25. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
26. มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีข้อมูลทีท่ ันสมัย ตลอดจนมี
การตัดสินใจที่รัดกุม
27. สถานศึกษาจัดให้มีระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
28. สถานศึกษามีการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา
29. มีการพัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม” ที่สามารถส่งความรู้มายัง
นักเรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
30. ส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บ
เล็ต เพื่อการศึกษา
31. มีการปรับปรุงห้องเรียนให้ได้มาตรฐานห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์
32. มีกองทุนเพือ่ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
33. ผู้บริหารสถานศึกษาเร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่
การศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
34. จัดให้มี Digital and Smart Education of Thailand (D-SET)
เป็นหน่วยงานกลาง
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√
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ตารางที่ 2 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
สาระสาคัญทีน่ าไปใช้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
35. มีการส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อ
√
√
การศึกษา
36. ส่งเสริมให้มีการนาความรูแ้ ละบุคลากรจากภายนอกเข้ามาเป็น
√
ครูผู้สอนในสถานศึกษา
37. ส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรมครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ
√
√ √ √ √
√
√
√
38. ส่งเสริมขวัญกาลังใจ แรงจูงใจและกาหนดหลักเกณฑ์
√
√
√
ความก้าวหน้า
39. ส่งเสริมให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาครู
√
√
ทั้งระบบและต่อเนื่อง
40. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
√
√
41. มีการสร้างเครือข่ายการทางานระหว่างภาครัฐเอกชน
√
√
√
42. มีใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการยกระดับ
√
√ √
คุณภาพการศึกษา
43. มีระบบบริหารและการจัดการความรู้รองรับการใช้เทคโนโลยี
√
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
44. พัฒนาให้มีเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพือ่ การพัฒนาคุณภาพ
√
√
√ √
เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
45. ส่งเสริมให้นักเรียน สถานศึกษา เข้าถึงระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
√
√
สารสนเทศทีท่ ันสมัย
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ตารางที่ 2 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
สาระสาคัญทีน่ าไปใช้
46. เร่งรัดพัฒนาครูประจาการ และครูทสี่ อนไม่ตรงวุฒิให้มี
ความรู้ความสามารถในวิชาที่สอน โดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนา
47. ส่งเสริมให้นักเรียน สถานศึกษา เข้าถึงระบบเครือข่าย ICT ที่
ทันสมัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
48. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา
49. นาระบบ ICT มาใช้พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
50. จัดให้มีศูนย์กลางในการจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล
สื่อ การเรียนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ใช้เป็น
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของนักเรียน ครู
51. รณรงค์ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง สร้างสรรค์
และ มีประสิทธิภาพ
52. มีการปรับปรุงห้องปฏิบตั ิการและจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ
53. มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบ
โครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

√
√
√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
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ตารางที่ 2 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
สาระสาคัญทีน่ าไปใช้
54. มีการจัดทาข้อมูลที่นามาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน
55. สร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลาง
และพื้นที่การศึกษา ให้เป็นระบบที่เข้าใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้
สะดวก
56. มีการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับต่างๆ ให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
57. มีการพัฒนาและใช้งาน ICT ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
58. จัดให้มีการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
59. พัฒนาและใช้งานซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส (Open
Source) รวมทั้งการใช้ซอฟต์แวร์แบบมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย
60. ผลักดันการบริหารจัดการเรื่องลิขสิทธิ์ในการพัฒนาตลอด
จนถึงการใช้ ICT
61. จัดให้มีกระบวนการรับรองมาตรฐานสื่อการเรียนรู้ รวมทั้งมี
การทบทวนและเผยแพร่ให้เหมาะสมต่อความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี
62. จัดให้มีการใช้ระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบ ICT

√
√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

√

√
√

√

√

√
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ตารางที่ 2 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร (ต่อ)
สาระสาคัญทีน่ าไปใช้
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
63. พัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning
√
Management System : LMS)
64. จัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ภายใน
หน่วยงาน ตลอดจนถึงการถ่ายทอด เผยแพร่ความรูท้ างเทคโนโลยี
√
และนวัตกรรมสู่ประชาชน
65. มีการบูรณาการระบบการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้และผลงานการ
√
√
√ √
วิจัย
66. จัดให้มีการนาร่องพัฒนาห้องเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
√
67. การใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายที่มีคณ
ุ ภาพ
√ √
√
√
68. จัดให้มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ ICT อย่าง
√ √
√ √
√
เคร่งครัด
69. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่
√
√ √
√ √
√
70. มีการกาหนดทิศทางการวิจัยทีก่ ่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
√
√
√
√
ความรู้ใหม่
71. สร้างกลไกการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ระหว่างภาคเอกชน สถานประกอบการ และสถานศึกษา
√
√
ทั้งในและต่างประเทศ
72. ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอ
√
√
ผลงานวิจัยระหว่างสถานศึกษา
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ตารางที่ 2 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
สาระสาคัญทีน่ าไปใช้
73. จัดให้มีความร่วมมือระหว่างภาค ICT และภาคการศึกษา ให้
เข้าถึงบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตได้
74. ส่งเสริมให้ร่วมทากิจกรรมเพือ่ สร้างความตระหนักด้านไอซีที
อย่างทัว่ ถึงกัน
75. นาโครงการ ASEAN Cyber kids Camp มาทาซ้าทั่วทั้งอาเซียน
76. การใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิผล ด้วยรูปแบบ
โต้ตอบกัน
77. ส่งเสริมการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต บรอดแบนด์เพื่อให้
นักเรียนทุกคนสามารถมีส่วนร่วม มีการเชือ่ มโยง และได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
78. มีการปรับปรุงความเร็วของการรับส่งข้อมูล (Latency and
Speeds)
79. มีการลดต้นทุนการบริการอินเทอร์เน็ต
80. มีการกู้คืนข้อมูลจากภัยพิบัติตา่ งๆ
81. ส่งเสริมความร่วมมือศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์
82. ส่งเสริมการให้ทุนการศึกษาในด้าน ICT
83. สนับสนุนบุคลากรที่มีความโดดเด่นในด้านทักษะ ICT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

√

√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√
√
√

√

√
√

√

√

√
√

√
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ตารางที่ 2 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
สาระสาคัญทีน่ าไปใช้
84. ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักถึงการใช้ ICT เป็นเครื่องมือใน
ระดับขั้นพื้นฐาน
85. ครูตระหนักถึงการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในระดับขั้นพื้นฐาน
86. มีการสารวจความเป็นไปได้ในการใช้ ICT เพื่อการบริหาร
87. เพิ่ม ICT เข้าไปในหลักสูตร ยึดเอาครูเป็นศูนย์กลาง
(Teacher-Centred)
88. มีการปรับหลักสูตรให้ใช้ ICT ในแต่ละวิชามากขึ้น
89. มีการใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์เฉพาะมากขึ้น
90. มีการเปลี่ยนวิธีการสอนในห้องเรียนและใช้ICT
91. สนับสนุนการฝึกอบรมและการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพ
92. มีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายทั้งใน
ห้องทดลอง ห้องเรียน
93. สร้างนวัตกรรมในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียน
การสอนยุคใหม่
94. มีวิสัยทัศน์ของ ICT ด้านการศึกษา
95. กาหนดนโยบายและวางแผน ICT ด้านการศึกษา โดยให้ผู้มสี ่วน
เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษา ผู้ปกครอง องค์กรชุมชน องค์กร
ภายนอกทั้งของรัฐและเอกซน

√

√

√
√

√
√

√

√

√
√
√
√
√

√

√

√

√
√

√

√
√

√

√

√
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ตารางที่ 2 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
สาระสาคัญทีน่ าไปใช้
96. พัฒนาอย่างมืออาชีพสาหรับผู้บริหารของสถานศึกษา
97. มีระบบประกันคุณภาพภายใน
98. มีระบบประกันคุณภาพภายนอก
99. มีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา
100. บุคลากรในทุกวิชาชีพให้มีความสามารถในการใช้สารสนเทศ
อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน
101. มีการประกาศเกียรติคุณผู้สอนที่ใช้ ICT เพื่อการเรียนการสอน
102. มีการเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ ICT ในสถานศึกษา
103. มีการวิเคราะห์ออกแบบพัฒนาสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม
104. มีการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา และทักษะวิธีใช้ ICT
105. มีการจัดทาแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) เพื่อเตรียม
รับมือสถานการณ์
106. มีการกาหนดตัวชีว้ ัดในการประเมิน ICT ในสถานศึกษา
107. จัดให้มีการประเมินผลโครงการเพือ่ การบูรณาการ
108. ทบทวนและปรับแผนการดาเนินงานตามความจาเป็นอย่าง
เหมาะสม
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√
√
√
√
√
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ตารางที่ 2 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
สาระสาคัญทีน่ าไปใช้
109. ผู้บริหารสถานศึกษา ควรสร้างขวัญกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
110. มีกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Project Based Learning
111. มีแหล่งเรียนรู้ที่มีความทันสมัยแบบ Modern School ทั้งวัสดุ
ครุภัณฑ์ และสถานที่
112. มีการจัดการเรียนการสอน/การเรียนรู้ รายกลุ่มสาระการ
เรียนรู้โดยใช้ ICT
113. มีการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุม
114. ทบทวนนโยบายการแข่งขันสาหรับการเผยแพร่และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่ทันสมัย
115. ความปลอดภัยสาหรับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
116. วิเคราะห์ปัญหาใหม่ที่เกิดจากความสัมพันธ์ในการดาเนินการ
ร่วมกัน
117. สร้างห้องแกเลอรี่แสดงภาพด้าน ICT
118. จัดทาป้ายโลโก้ แบรนด์ และโครงการเกี่ยวกับ ICT
119. สร้างความยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพในการใช้ ICT
120. การบริหารโครงสร้างพื้นฐานตาราเรียนดิจิตอลและนาร่อง
พัฒนา
121. มีศูนย์รักษาความปลอดภัยไซเบอร์
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√
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√
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ตารางที่ 2 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
สาระสาคัญทีน่ าไปใช้
122. พัฒนาซอฟต์แวร์โปรแกรมการศึกษาและนวัตกรรม
123. สร้างซอฟต์แวร์เฉพาะโรงเรียนมัธยมศึกษา
124. สร้างรูปแบบและมาตรฐานการเรียนรู้แห่งชาติความสามารถด้าน
ICT
125. สร้างบริการคราวน์การศึกษา
126. มีการดูแลรักษา และการให้บริการด้าน ICT
127. การปรับปรุงการจัดการข้อมูลและความปลอดภัยภายใน และ
ภายนอก
128. ครูรับผิดชอบสาหรับการบารุงรักษา อุปกรณ์ นอกเหนือจากงาน
ประจา
129. ต้องมีการสอนสถาปัตยกรรมการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคให้กับ
บุคลากรเพื่อให้พัฒนาเป็นระบบมากขึ้น
130. เพิ่มทุนในอนาคตเพื่อเป้าหมายของวิจัย ICT
131. ทุนวิจัย ICT ควรสนับสนุนให้แผนงานวิจัยแบบหลายปี และแสดง
ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการวิจัยพื้นฐาน
132. ผู้ปกครองจะสามารถเข้าถึงข้อมูลของนักเรียนเกี่ยวกับการเข้า
งาน ตาราง รายงาน และผลการเรียน ฯลฯ
133. ผู้ปกครองจะมีโอกาสที่จะพบว่ามีการใช้ ICT โดยนักเรียนใน
โรงเรียน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

12

13 14
√
√

15 16

17 18

19

√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
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ตารางที่ 2 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
สาระสาคัญทีน่ าไปใช้
134. ผู้นามีความเชื่อมั่น และมีความสามารถในการใช้ระบบการ
จัดการ
135. พัฒนาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานและ
ความสามารถด้าน ICT
136. การพัฒนาทรัพยากรดิจิตอล
137. เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทั่วถึง
138. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญ
ระดับมาตรฐานสากล
139. ใช้ ICT ในการสร้างนวัตกรรมการบริการ
140. มีโอกาสฝึกงานในสาขาเทคโนโลยี (Technology Sector)
141. มุ่งพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
142. การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้
143. สถานศึกษามีหน้าที่รวบรวม บันทึกข้อมูล และรายงานผล
การพัฒนาการศึกษา ที่บูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน และภายนอกผ่านระบบ ICT
144. การนา ICT จัดการข้อมูลประกอบการตัดสินใจด้านการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
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ตารางที่ 2 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
สาระสาคัญทีน่ าไปใช้
145. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพโดยอาศัยนวัตกรรม
√
และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
146. การเรียนการสอน โดยเฉพาะสื่อการเรียนการสอนผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับโลกศตวรรษที่ 21 ผ่าน √
มาตรการทางภาษี
147. จัดตั้งกองทุนพัฒนา ICT เพื่อเป็นแหล่งระดมทุน
√
148. พัฒนาผู้บริหาร ให้มีความเข้าใจและสามารถวางแผน
ยุทธศาสตร์การนาเทคโนโลยีดจิ ิทัลไปพัฒนาภารกิจขององค์กร
149. การบริหารจัดการสารสนเทศยุคใหม่ เพื่อนาไปสู่การบูรณา
การการทางานระหว่างหน่วยงาน พัฒนาองค์กรให้ทันสมัย สร้าง
สรรค์บริการตอบสนองความต้องการของผู้รับประโยชน์ ได้อย่าง
รวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดงบประมาณ
150. มีระบบกากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน และ
รายงานผลอย่างต่อเนื่อง
151. มีการประสานเครือข่ายชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และเอกชนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
152. การสร้างโอกาส เพิม่ ขีดความสามารถและยกระดับ
มาตรฐานการเรียนรูด้ ้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

√
√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
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ตารางที่ 2 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
สาระสาคัญทีน่ าไปใช้
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
153. การผลิตและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้าน ICT (e√
√
√
√
Manpower)
154. มีการกาหนด การปฏิบัติการ และการควบคุม ซึ่งเป็นแผนหลัก
เพื่อเป็นแนวทางให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายภายใต้
√
√
√
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่กาหนด
155. สร้างข้อได้เปรียบสาหรับการแข่งขัน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทาให้
หน่วยงานประสบผลสาเร็จ ขึ้นอยู่กบั คุณค่าโดยคานึงถึงคุณภาพ
√
ประสิทธิภาพ และการส่งมอบคุณค่าให้กับผู้บริการ
156. สร้างทางเลือกและเลือกจากทางเลือกซึ่งสามารถบรรลุ
√
√
√
จุดประสงค์และเป็นแผนระยะยาว
157. มีการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก และภายในหน่วยงาน
√
√
√
158. มีการทาแผนและนโยบายด้าน ICT ระดับนานาชาติ
√
√
√
159. มีการส่งเสริมการทาวิจัยด้าน ICT
√
√
160. สถานศึกษาที่มกี ารเชือ่ มต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการ
√
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย
161. มีเว็บไซต์เป็นของสถานศึกษาที่มีเว็บบอร์ดหรือบล็อก เพื่อเปิด
√
โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
162. ครูผู้สอนต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานด้าน ICT
√
√
√
163. สนับสนุนการบูรณาการ ICT ในห้องเรียนทุกวิธีเป็นระบบ
√
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ตารางที่ 2 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ต่อ)
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
สาระสาคัญทีน่ าไปใช้
164. จัดระบบ ICT ของโรงเรียน ครอบคลุมงานทุกด้าน ทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ บุคลากร และด้านบริหารทั่วไป
165. สามารถวิเคราะห์ ประเมิน สังเคราะห์ โดยใช้ ICT เพื่อการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
166. ความสามารถในการใช้สื่ออย่างเหมาะสม
167. ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy)
168. การกาหนดภารกิจหลักของสถานศึกษา (Mission
Determination)
169. การเชื่อมต่อเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
(Connectivity and Technology Infrastructure)

√

√
√
√
√

√

√

จากตารางที่ 2 ผู้วิจัยพบว่า การวิเคราะห์ตัวแปรที่ได้จากเอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นาข้อสรุปที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีจานวน 169 ตัวแปร
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1.2 ผลการวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้กาหนดสัญลักษณ์ตัวเลขแทนงานวิจัย และใช้เครื่องหมาย √
แสดงสาระสาคัญ จากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ดังนี้
หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

รายชื่อ
ศักดา พันธุ์เพ็ง, 2559
เพ็ญวรา ชูประวัติ, 2554
ทินกร พูลพุฒ, 2555
ฐิตานีย์ วิลัยเลิศ, 2553
สายฝน เสกขุนทด, 2552
บรรจง เขื่อนแก้ว, 2555
ไพบูลย์ เกตุแก้ว, 2556
สมศักดิ์ จีวัฒนา, 2554
ศิริชัย ตันจอ, 2556
จิระ จิตสุภา, 2551
ครรชิต จามรมาน, 2555
ฐานิตา นพฤทธิ์, 2557
สุริยา หมาดทิ้ง, 2554
ประยงค์ กุศโลปกรณ์, 2555
พฒศ์ศิวพิศ โนรี, 2556
อภิวัฒน์ กันศรีเวียง, 2556
สุธาศินี สีนวนแก้ว, 2552
ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์, 2555
สุพล พรหมมาพันธุ์, 2556
วศิตว์ ภาสพิมานบูรณ์, 2559
ปราโมทย์ วังสะอาด, 2559
ณรงค์ สมพงษ์, 2550
อุดมศักดิ์ ฉัตรทอง, 2551
จิรนันท์ มั่งมีผล, 2558
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หมายเลข
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

รายชื่อ
ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์, 2556
จุฑามาศ กาญจนธรรม, 2558
พงษศักดิ์ ผกามาศ, 2550
Cher Ping Lim, 2013
Madzima K, 2010
Moses Atezah Mbangwana, 2008
Oluyemisi A. Oyedemi, 2015
Chavalee Sakuliampaiboon, 2015
Udi Rusadi, 2008
Charles Buabeng-Andoh, 2012
Tella Adeyinka, 2007
Nwachukwu Prince Ololube, 2006
Michael Cross, 2007

ตารางที่ 3 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สาระสาคัญที่นาไปใช้
1. กาหนดภาระงานตามขอบข่ายการบริหารจัดการ ICT
2. กาหนดขอบข่ายการบริหารจัดการตามวิธีระบบ
3. กาหนดและแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานต่างๆ และบทบาท
หน้าที่
4. กาหนดรูปแบบการนิเทศ ติดตาม ประเมิน รายงานผล และการนา
ข้อมูลไปใช้ในการพัฒนางาน
5. สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร และการดาเนินงาน
6. โรงเรียนมีโครงสร้างพื้นฐานทาง ICT
7. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาทักษะการใช้ ICT
8. แนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT
9. แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ ICT
10. การจัดหา/จัดทาทรัพยากรการเรียนรู้
11. การใช้ ICT กับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
12. สร้างความร่วมมือประสานงานเครือข่ายจากชุมชน องค์กรภาครัฐ
และภาคเอกชน
13. มีการพัฒนาระบบการใช้ ICT
14. มีระบบเครือข่ายเชื่อมโยงที่เหมาะสม
15. สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประยุกต์ใช้ ICT ในการ
เรียนการสอน

1
√
√

2

3
√

4

5
√
√

√

7

8
√
√

9

√

√
√
√
√
√
√
√
√

6

√

√
√

√
√

√

√

√

√

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
√
√ √
√

√
√
√
√

√

√

√

√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√
√

√

√
√

√
√
√

√
√
√
√

√

√

√
√

√

√

√
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ตารางที่ 3 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
1 2 3 4
สาระสาคัญทีน่ าไปใช้
16. ผู้บริหารมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่จะเป็นผู้นาในการใช้
ICT
17. มีการวิเคราะห์โรงเรียนด้วยเทคนิค SWOT
18. มี ก ารก าหนดและทบทวนวิ สั ย ทั ศ น์ ร่ ว มเรี ย นรู้ ผ ลกระทบ
เทคโนโลยีที่เกิดใหม่
19. มีการกาหนดพันธกิจด้าน ICT
20. มีการกาหนดมาตรการเงื่อนไขในการบริหารจัดการ ICT
21. จัดตั้งและกาหนดภารกิจการของศูนย์บริหาร
22. จัดตั้งศูนย์เครือข่ายการบริหารจัดการ ICT
23. มีการบารุงรักษา ICT อย่างคุ้มค่า
24. มีการกาจัดสินทรัพย์ ICT
25. มีการฝึกอบรมครูให้ความรู้ ความสามารถทาง ICT ให้มาก
สามารถนาไปใช้ได้จริง
26. จัดครูผสู้ อน ICT
27. มีการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารด้าน ICT
28. มีแผนพัฒนาระบบ ICT
29. สนับสนุนงานวิจัยด้าน ICT
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ตารางที่ 3 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
สาระสาคัญทีน่ าไปใช้
1 2
30. เน้นการนาเครือข่ายด้าน ICT ที่มีความทันสมัย เพือ่ ให้บริการผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
31. มีการบริหารงานทั้งแบบรวมศูนย์และกระจายศูนย์
33. มีกระบวนการวางแผนด้าน ICT
34. มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ด้าน ICT
35. มีกระบวนการในการจัดโครงสร้างองค์การให้ตอบสนองด้าน ICT
36. มีกระบวนการบูรณาการด้าน ICT ให้เข้ากับระบบงานเดิม
37. มีการสารวจด้าน ICT ใหม่ ๆ ที่สร้างโอกาสให้และแก้ไขข้อจากัด
เดิมที่มีอยู่
38. การมีวัฒนธรรมในองค์การ
39. มีการเลือกใช้และปรับใช้ ICT โดยยึดหลักความเพียงพอที่
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
40. มีระบบสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็ว
41. มีโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและ
คลอบคลุมทุกกลุ่มสาระ
42. มีการวัดผลและประเมินผลผู้เรียน
43. มีการจัดบรรยากาศการเรียน การสอน ICT
44. การพัฒนาระบบ ICT อย่างมีส่วนร่วม
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ตารางที่ 3 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
1 2 3 4
สาระสาคัญทีน่ าไปใช้
45. มีแผนพัฒนาบุคลากรร่วมกันทั้งสถานศึกษาและชุมชน
46. มีการปรับปรุงหลักสูตร ICT ของนักเรียนและชุมชน
47. มีการสร้างแรงบันดาลใจให้ผอู้ ื่นเรียนรู้และสร้างทักษะด้าน
ICT ให้เกิดขึ้นในตนเอง
48. มีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ ICT เป็น
เครื่องมือ
49. มีการวางเป้าหมายพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษา
ต้นแบบที่นามาใช้ในการพัฒนางาน
44. การพัฒนาระบบ ICT อย่างมีส่วนร่วม
45. มีแผนพัฒนาบุคลากรร่วมกันทั้งสถานศึกษาและชุมชน
46. มีระบบไฟร์วอลล์ทาหน้าที่ป้องกันอันตรายต่างๆ ทั้งภายใน
และภายนอก
47. มีการสร้างแรงบันดาลใจให้ผอู้ ื่นเรียนรู้และสร้างทักษะด้าน
ICT ให้เกิดขึ้นในตนเอง
48. มีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ ICT เป็น
เครื่องมือ
49. มีการวางเป้าหมายพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษา
ต้นแบบที่นามาใช้ในการพัฒนางาน
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ตารางที่ 3 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
1 2 3 4
สาระสาคัญทีน่ าไปใช้
50. ผู้บริหารควรต้องยอมรับต่อการเปลีย่ นแปลงในการใช้ ICT ใน
การจัดการความรู้
51. สถานศึกษาควรส่งเสริมและให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลากรด้าน ICT
52. ผู้บริหารกาหนด ICT ในการจัดการความรู้ไว้ในแผนของ
โรงเรียน
53. ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการออกแบบกระบวนการขั้นตอนการ
เรียนรูร้ ่วมกัน
54. มีการพัฒนาเทคโนโลยีโดยเน้นความต้องการของผู้ใช้
55. มีระบบการควบคุมการตรวจสอบ และความปลอดภัยในการ
ใช้เทคโนโลยี
56. มีตัวชี้วัดของ ICT ในการจัดการความรู้ไว้อย่างชัดเจน
57. มีการวัดและประเมินผลงานด้าน ICT ในการจัดการความรู้
อย่างต่อเนื่อง
58. จัดทาระบบสารองข้อมูลที่มีความสาคัญในการป้องกันการสูญ
หายของข้อมูล
59. จัดทาระบบการเข้ารหัสข้อมูลของการรักษาความปลอดภัย
ทาง ICT
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ตารางที่ 3 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
สาระสาคัญทีน่ าไปใช้
60. มีการติดตั้ง firewall ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบ
เครือข่าย มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านเข้าออกระหว่างระบบ
เครือข่ายภายในโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก
61. มีตัวกรองเนื้อหา เป็นซอฟแวร์กรองเนื้อหาที่จะช่วยให้ผู้ดแู ล
ระบบสามารถจากัดการเข้าถึงเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมของผูท้ ี่
ใช้เครือข่าย
62. มีการตรวจจับการบุกรุก เป็นระบบซอฟแวร์ หรือฮาร์ดแวร์ที่
ติดตามจราจรและพฤติกรรมที่นา่ สงสัยบนเครือข่าย
63. ผู้บริหารศึกษาและทาความเข้าใจในนโยบาย ICT ของ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดี
64. จัดให้มีการประชุมเพื่อประสานงานนโยบาย ICT ให้แก่บุคลากร
อย่างสม่าเสมอ
65. ผู้บริหารมีการมอบรางวัลให้แก่ครู หรือนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น
ด้าน ICT
66. ผู้บริหารมีมาตรการจูงใจให้ครู และบุคลากรนา ICT มาใช้
จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
67. ผู้บริหารแสวงหางบประมาณด้าน ICT จากแหล่งอื่นเพิ่มเติมด้วย
ตนเอง เช่น องค์การส่วนท้องถิ่น วัด ศิษย์เก่า หรือผู้ปกครองเป็นต้น
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ตารางที่ 3 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
สาระสาคัญทีน่ าไปใช้
68. โรงเรียนมีการจัดสถานทีท่ ี่เหมาะสมและเพียงพอแก่การใช้
บริการด้าน ICT
69. ผู้บริหารใช้ผลการประเมินด้าน ICT ประกอบการเลื่อนขั้น
ประจาปี
70. มีระบบแนะนาและให้คาปรึกษาการใช้งานด้าน ICT
71. มีการเตรียมความพร้อมให้ครูด้าน ICT
72. สร้างแหล่งนาเสนองานผ่านระบบ ICT
73. ผู้บริหารไปศึกษาดูงานด้าน ICT จากโรงเรียนอื่น ๆ
74. ผู้บริหารนา ICT มาปรับใช้ในการทางาน
75. ผู้บริหารมีการวางแผนดาเนินโครงการ ICT
76. ผู้บริหารมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
77. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
78. มีทักษะการจัดการงานเอกสารและการสื่อสารผ่านสมาร์ทโฟน
79. มีทักษะการใช้อีเมลและโซเชียลเน็ตเวิร์ค
80. มีทักษะการบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนและการสือ่ สารทางไกล
81. มีทักษะการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์และการเรียนรู้
แบบออนไลน์
82. มีบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอน
83. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ประโยชน์จาก ICT
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ตารางที่ 3 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
1 2 3 4
สาระสาคัญทีน่ าไปใช้
84. สถานศึกษาควรเสริมความสาเร็จทางวิชาการ รวมถึงส่งเสริม
ความยั่งยืน
85. ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการใช้ ICT เป็นเครื่องมือรูปแบบที่
หลากหลายตามกลุม่ สาระการเรียนรู้
86. มีการส่งเสริมจากชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชน ให้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
87. มีแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ
กลาง (3-5 ปี)
88. การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา
89. การสร้างความได้เปรียบการแข่งขัน
90. รูปแบบสถาปัตยกรรม ICT ในองค์กร
91. มีศักยภาพในการใช้ ICT
92. ระบบสารสนเทศสาหรับแผนกทรัพยากรบุคคล
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ตารางที่ 3 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกีย่ วข้อง (ต่อ)
สาระสาคัญที่นาไปใช้
93. เสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์การ
94. จัดทาแผนพัฒนาเส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพ
95. พัฒนาระบบพี่เลี้ยงด้าน ICT
96. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเสริมสร้างวัฒนธรรมของ
องค์การ
97. พัฒนาระบบสารเทศผลการดาเนินงาน
98. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ (Learning Network) ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ
99. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนในการออกแบบ
งานและกระบวนการทางาน
100. พัฒนากระบวนการทางานโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
101. พัฒนาระบบควบคุมภายในด้วย ICT
102. การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระบบการใช้สื่อประสม
(multimedia)
103. การประชาสัมพันธ์สถานศึกษาผ่านทางอินเตอร์เน็ต
104. การใช้ระบบการประชุมทางไกลด้วยภาพ และการใช้ระบบวิดีโอ
105. การใช้ฐานข้อมูลด้านต่างๆในโรงเรียนทั้ง ในโครงการและนอก
โครงการ
106. ฐานข้อมูลทางด้านบุคลากร กิจการ นักเรียน ธุรการและ
ฐานข้อมูลการเงินในโรงเรียน
107. ระบบสารสนเทศสานักงานอัตโนมัติ
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ตารางที่ 3 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
สาระสาคัญที่นาไปใช้
108. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียน
109. การใช้ งานระบบวัดผล ประเมินผลด้วยคอมพิวเตอร์
110. เน้นการพัฒนาผู้บริหารและครู ICT มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ
111. การประชุมสัมมนาด้าน ICT โดยโรงเรียน
112. การฝึกอบรมหลักสูตรการออกแบบและการผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์
113. การจัดประชุมสัมมนาด้าน ICT
114. การเชื่อมต่อเครือข่ายในระบบ Fiber-optic และ Wireless LAN
115. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
116. ระบบซอฟต์แวร์ในหน่วยงานสามารถทางานได้ตรงความต้องการ
ในการปฏิบัติงาน
117. ระบบซอฟต์แวร์ในหน่วยงานสามารถใช้งานร่วมกันได้ใน
กระบวนการปฏิบัติ
118. หน่วยงานของท่านมีอุปกรณ์ต่อพ่วง (Printer หรือ Scanner)
เพียงพอต่อภาคปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
119. การมีส่วนร่วมในฐานะ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนองค์กร
คณะกรรมการระดมเงินทุนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
120. การสร้างกาลังคนให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
121. การสนับสนุนการเรียนการสอนด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
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ตารางที่ 3 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
สาระสาคัญทีน่ าไปใช้
122. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
123. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหาร
จัดการ
124. การกาหนดยุทธศาสตร์ของผูบ้ ริหาร ด้วยระบบ e-Network
125. การสร้างศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และไอซีที
126. สร้างสภาพแวดล้อมของไอซีทีเพือ่ สร้างความคุ้นเคยกับระบบ
ไอซีที
127. การนาระบบ e-Network มาใช้กับการจัดการเรียนการสอน
128. ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้ครูเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
ICT
129. การฝึกอบรมครู และผู้บริหารโรงเรียนในการใช้ICT
130. ส่งเสริมความคิดริเริ่มและนวัตกรรมในส่วนของครู
131. มีการจัดห้องเรียน ICT
132. ครูใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน และวิจัย
133. อินทราเน็ตการเชือ่ มต่อกับอินเทอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง
134. มีการบารุงรักษาอุปกรณ์ ICT
135. มีการระบุผู้ดูแลระบบ ICT
136. พัฒนาเกตเวย์ของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการเรียนรู้
อย่างทัว่ ถึง
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ตารางที่ 3 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
สาระสาคัญที่นาไปใช้
137.ทาโปรแกรมพิเศษสาหรับเจ้าของศูนย์การศึกษาที่ใช้ ICT สู่ความ
เป็นเลิศ
138. การถ่ายโอนความรู้ ความสามารถ และทักษะของการพัฒนา
และบริหารจัดการศูนย์ ICT
139. พัฒนาพิมพ์เขียวของการพัฒนา ICT เพื่อการศึกษา
140. มีการกระตุ้นให้ครูและบุคลากรตั้งใจพัฒนานักเรียนอย่างต่อเนื่อง
141. กระตุ้นให้ครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาด้าน ICT อย่าง
ต่อเนื่อง
142. ครูต้องมีการวางแผนเตรียมการสอน
143. ครูและบุคลากรต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ ICT
144. มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับทุก 6 เดือน
145. ยกเว้นภาษีอากรอุปกรณ์ดิจิตอลที่ใช้ในด้านการศึกษา
146. ออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์เฉพาะสาหรับการศึกษา
147. มีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ICT ที่ล้าสมัย
148. มีการจัดตั้งเว็บไซต์การขายอุปกรณ์ที่ล้าสมัยของหน่วยงาน
149. มีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสานักงานการศึกษาทั่วประเทศ
150. จัดตั้งศูนย์ ICT ชุมชน ท้องถิ่น
151. ปรับปรุงห้อง ICT เพื่อการศึกษาโดย นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน เข้าร่วมกับห้องสมุด โดยใช้ได้หลังเลิกเรียน
152. มีการบูรณาการหลักสูตร ICT ทุกหลักสูตร
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ตารางที่ 3 สรุปสาระสาคัญจากการศึกษาวิเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
สาระสาคัญทีน่ าไปใช้
153. มีอุปกรณ์ ICT ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา
154. พัฒนาเครื่องมืออานวยความสะดวกในการเข้าถึงงานวิจัย
155. มีคลินิกกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
156. ส่งเสริมอานวยความสะดวกรัฐและเอกชนเพื่อระดม
ทรัพยากรและการลงทุน ICT
157. สนับสนุนค่าใช้จ่ายร่วมกันในการจัดตั้ง ICT กับผู้ปกครอง
และชุมชน
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124
จากตารางที่ 3 ผู้วิจัยพบว่า การวิเคราะห์ตัว แปรที่ได้จากงานวิจัยทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาข้อสรุปที่ได้มาวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีจานวน 157 ตัวแปร
จากการวิเคราะห์ตัวแปรที่ได้จากเอกสารแนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จานวน 169 ตัวแปร และตัวแปรที่ได้จากงานวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จานวน 157 ตัวแปร มา
รวมกันเพื่อพัฒนาเป็นเครื่องมือสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาเอาตัวแปรที่เหมือนกันมารวมกัน
ดังนั้น มีจานวนทั้งสิ้น 152 ตัวแปร
1.3 สรุปผลการสังเคราะห์ข้อมูลจากแนวคิด หลักการ ทฤษฎี งานวิจัยในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อนามาสร้างเป็นตัวแปร
ตารางที่ 4 สรุปสาระสาคัญจากการสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อที่
ข้อความ
1
ผูบ้ ริหารมีการสนับสนุน ทรัพยากร ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร งบประมาณ
2
ผูบ้ ริหารมีการสนับสนุนให้ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรโดยใช้สื่อด้าน ICT ในการ
จัดการเรียนรู้
3
โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้าน ICT ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ
ส่วนกลาง
4
โรงเรียนร่วมกันเร่งพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
5
โรงเรียนพัฒนาระบบ ICT ในการบริหารจัดการ
6
ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรื่องลิขสิทธิ์
7
โรงเรียนสารวจความเป็นไปได้ในการใช้ ICT เพื่อการบริหารโรงเรียน
8
โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ด้านการใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9
โรงเรียนมีการกาหนดนโยบายและวางแผน ICT ด้านการศึกษา โดยผู้ปกครอง องค์กร
ชุมชน องค์กรภายนอกทั้งของรัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
10
โรงเรียนร่วมกันจัดทาแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) เพื่อเตรียมรับมือ
สถานการณ์ของ ICT
11
โรงเรียนมีนโยบายใช้ ICT ในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อ
ลดการใช้กระดาษ

125
ตารางที่ 4 สรุปสาระสาคัญจากการสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
ข้อที่
ข้อความ
12
โรงเรียนร่วมกันกาหนดภาระงานตามขอบข่ายการบริหารจัดการ ICT
13
โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการและกาหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน ICT
14
โรงเรียนมีการใช้ ICT กับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
15
ผูบ้ ริหารมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่จะเป็นผู้นาในการใช้ ICT
16
โรงเรียนกาหนดพันธกิจด้าน ICT ร่วมกัน
17
โรงเรียนร่วมกันกาหนดเป้าหมายให้เป็นต้นแบบในการนา ICT ไปใช้ในการพัฒนา
งาน
18
โรงเรียนมีการกาหนดการใช้ ICT ในการจัดการความรู้ไว้ในแผนของโรงเรียน
19
ผู้บริหาร ศึกษาและทาความเข้าใจในนโยบายด้าน ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ
20
ผู้บริหารมีทักษะการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์และการเรียนรู้แบบออนไลน์
21
ครูนา ICT มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นโดยให้มีสัดส่วนของ
จานวนชั่วโมงเรียนที่ใช้ ICT ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดใน
หลักสูตร
22
มีความสามารถในการวางแผนการใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
23
โรงเรียนมีหลักสูตรหรือเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ ICT
24
โรงเรียนมีการทดสอบความรู้พื้นฐานด้าน ICT (Basic ICT literacy) ตามนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ
25
มีความสามารถในการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ การจัดนิทรรศการ
26
โรงเรียนทดสอบเกณฑ์ความรู้และทักษะด้าน ICT (ICT Competency level) ที่
เหมาะสมกับบุคลากรทางการศึกษาแต่ละระดับ
27
โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นการเสริมสร้างทักษะในการใช้ประโยชน์
จาก ICT ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
28
ผู้บริหารส่งเสริมการประยุกต์ใช้ ICT เป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
29
30
31
32

ผู้บริหารจัดให้มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ในแหล่งเรียนรู้กลาง (Content
repository) ที่นักเรียนทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพิ่มขึ้น
มีความสามารถเป็นผูน้ าการใช้ ICT ในสถานศึกษาได้อย่างน่าชืน่ ชม
ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการสร้างและเผยแพร่ สื่อหรือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สาหรับ
การศึกษาทุกระดับในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
โรงเรียนจัดให้มีสมาคมวิชาชีพหรือวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับ ICT

126
ตารางที่ 4 สรุปสาระสาคัญจากการสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
ข้อที่
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

ข้อความ
โรงเรียนส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหา ฐานข้อมูล สื่อออนไลน์ ทีส่ ่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โรงเรียนมีระบบการติดตามการดาเนินงานด้าน ICT อย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนมีการใช้ ICT ในการตรวจสอบโครงการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความสามารถในการกระตุ้นหรือผลักดันให้ครูร่วมกันพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดย
ใช้ ICT
โรงเรียนมีติดตามประเมินผลการใช้ ICT ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
โรงเรียนมีกระบวนการรับรองมาตรฐานสื่อการเรียนรู้ ทบทวนและเผยแพร่ให้เหมาะสม
ต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่สร้างองค์ความรูใ้ หม่ด้าน ICT
โรงเรียนส่งเสริมให้งาน ICT สามารถสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง
โรงเรียนสร้างกลไกการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่าง
ภาคเอกชน สถานประกอบการ และสถานศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ
ผู้บริหารมีความสามารถจัดวางนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้าน ICT
โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอผลงานวิจัยด้าน ICT
ระหว่างสถานศึกษา
มีการกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานขั้นต่าเกี่ยวกับการใช้ ICT อย่างชัดเจน
มีการกระตุ้นจูงใจให้นักเรียนนาเสนอผลงานโดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือ
โรงเรียนมีการจัดทาแผนพัฒนาด้าน ICT ระยะ 3 ปี
โรงเรียนกาหนดแนวทางการสร้างนวัตกรรมในการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียน
การสอนยุคใหม่
มีการพัฒนาบุคลากรด้าน ICTให้มีความรู้ความสามารถทันต่อเหตุการณ์
โรงเรียนมีการกาหนดตัวชี้วัดในการประเมินการใช้ ICT ในสถานศึกษา
จัดให้มีการประเมินผลโครงการเพื่อการบูรณาการ
โรงเรียนทบทวนและปรับแผนการดาเนินงานตามความจาเป็นอย่างเหมาะสม
ผู้บริหารสามารถกาหนดแผนงานของโรงเรียนที่จะเป็นผูน้ าทางด้าน ICT ได้
มีการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการใช้ e – mail เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้
มีการให้ความรู้กับครูและนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ ICT อย่างมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม
โรงเรียนมีอิสระในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้ตามความต้องการ
โรงเรียนมีการปรับปรุงทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาความรู้ในรูปดิจทิ ัล
โรงเรียนมีระบบป้องกันเพื่อกลัน่ กรองข้อมูลหรือเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
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ข้อที่
58

ข้อความ
โรงเรียนปรับปรุงสภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติอยู่เสมอ

59
60
61

โรงเรียนมีการนากฎหมายมาใช้ในการ ประเมินผลการดาเนินงานด้าน ICT
โรงเรียนมีการจัดตั้งเครือข่ายการสอนโดยใช้ ICT
ผู้บริหารมีความสามารถในการให้คาปรึกษาแนะนา เกี่ยวกับการจัดทาหรือออกแบบ
เว็บไซต์
ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ ICT
โรงเรียนร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเตรียมครู ICT ให้เพียงพอ
โรงเรียนมีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการนา ICT มาใช้ในโรงเรียน
โรงเรียนมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระบบการศึกษา
โรงเรียนมีการติดต่อแลกเปลี่ยนและใช้อุปกรณ์ร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก
โรงเรียนมีบริการการจัดให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสและทางเลือกของเทคโนโลยีที่มีอยู่
หลากหลาย
โรงเรียนมีการจัดสรรทรัพยากรการสื่อสารสาหรับโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
(Education channel)
โรงเรียนจัดให้มีการประกวดและมอบรางวัลให้แก่ สื่อดิจิทัลประเภทต่างๆ รวมถึง
เว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้ ภายใต้กรอบของการดาเนินงานเพื่อแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (Corporate social responsibility) ของภาคเอกชน
ผู้บริหารมีความสามารถในการให้คาปรึกษาแก่ครูในการจัดทาระบบ Learning
Resource
มีการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อบริหารระบบเครือข่าย
โรงเรียนพัฒนาบริการผ่านเว็บไซต์รวมทั้งสื่อดิจิทัลอื่น ๆ เป็นไปตามมาตรฐานของ
Web accessibility standard
โรงเรียนส่งเสริมการสร้างเนื้อหาหรือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับภาษาและ
วัฒนธรรมของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อเป็นการรองรับการเกิดกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โรงเรียนจัดให้มีบริการผ่านระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา

62
63
64
65
66
67
68
69

70
71
72
73

74
75
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ข้อที่
ข้อความ
76
โรงเรียนพัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม” ที่สามารถส่งความรู้ไปยังนักเรียนโดยระบบ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
77
โรงเรียนจัดให้มี Digital and Smart Education of Thailand (D-SET) เป็น
หน่วยงานกลาง
78
โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
79
โรงเรียนสร้างเครือข่ายการทางานระหว่างภาครัฐเอกชน
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

โรงเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา
มีการเจรจาต่อรองกับผู้ที่จัดวางระบบเครือข่าย
โรงเรียนมีระบบบริหารและการจัดการความรู้รองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียน เข้าถึงระบบเครือข่าย ICT ที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ
โรงเรียนพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา
โรงเรียนนาระบบ ICT มาใช้พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ
โรงเรียนจัดให้มีศูนย์กลางในการจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลสื่อ การเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ใช้เป็นแหล่งแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ของนักเรียน ครู
โรงเรียนปรับปรุงห้องปฏิบัติการและจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ
โรงเรียนจัดทาข้อมูลทีน่ ามาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน
โรงเรียนสร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและพืน้ ที่การศึกษา
ให้เป็นระบบที่เข้าใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก
มีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบงานเครือข่าย
โรงเรียนพัฒนาและใช้งาน ICT ที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
โรงเรียนจัดให้มีการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีที่ทนั สมัย
โรงเรียนพัฒนาและใช้งานซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส (Open Source) รวมทั้งการใช้
ซอฟต์แวร์แบบมีลิขสิทธิท์ ี่ถูกต้องตามกฎหมาย
โรงเรียนจัดให้มีการใช้ระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบ ICT
โรงเรียนพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning Management System :
LMS)
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ข้อที่
96
97
98
99
100
101

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

ข้อความ
โรงเรียนจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ภายในหน่วยงาน ตลอด
จนถึงการถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ประชาชน
โรงเรียนมีบูรณาการระบบการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้และผลงานการวิจัย
โรงเรียนมีการนาร่องพัฒนาห้องเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายที่มีคุณภาพ
โรงเรียนจัดให้มีกระบวนการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยระบบ ICT อย่างเคร่งครัด
โรงเรียนให้ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคการศึกษา เพื่อให้เข้าถึงบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย

โรงเรียนส่งเสริมให้ร่วมทากิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักด้าน ICT อย่างทั่วถึงกัน
โรงเรียนใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิผล ด้วยรูปแบบโต้ตอบกัน
โรงเรียนส่งเสริมการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต บรอดแบนด์เพื่อให้นักเรียนทุกคน
สามารถมีส่วนร่วม มีการเชื่อมโยง และได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนปรับปรุงความเร็วของการรับส่งข้อมูล (Latency and Speeds)
โรงเรียนลดต้นทุนการบริการอินเทอร์เน็ต
โรงเรียนกู้คืนข้อมูลจากภัยพิบัติต่างๆ
โรงเรียนส่งเสริมความร่วมมือศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์
โรงเรียนมีการวางแผนด้านการใช้ อินเตอร์เน็ตในสถานศึกษาเพื่อการเรียนการสอน
มีบุคลากรให้คาปรึกษาเกี่ยวกับ สื่อ CAI และสื่อมัลติมีเดีย
โรงเรียนใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์เฉพาะมากขึ้น
โรงเรียนมีการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครอบคลุมพื้นที่ทั้งโรงเรียน
โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning
โรงเรียนมีโครงสร้างพื้นฐานทาง ICT
โรงเรียนกาหนดมาตรการการใช้ทรัพยากรและวางเงื่อนไขในการบริหารจัดการ ICT
โรงเรียนมีการบารุงรักษา ICT อย่างคุ้มค่า
โรงเรียนมีประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อจัดหา หรือแลกเปลี่ยน
ซอฟต์แวร์
โรงเรียนมีการเน้นการนาเครือข่ายด้าน ICT ที่มีความทันสมัย เพื่อให้บริการผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
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ข้อที่
ข้อความ
119 โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอกด้าน ICT
120 โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เพื่อพัฒนางานด้าน ICT ของโรงเรียน
121 โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอ ต่อการนานโยบาย ICT ไปปฏิบัติ
122 โรงเรียนมีกองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
123 โรงเรียนส่งเสริมการให้ทุนการศึกษาในด้าน ICT
124 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และการลงทุนด้าน ICT
125 โรงเรียนมีบทบาทในด้านการส่งเสริมให้ผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาทุกระดับสามารถใช้
ICT ได้อย่างดี
126 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เพื่อ
การศึกษา
127 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียน เข้าถึงระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

โรงเรียนรณรงค์ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง สร้างสรรค์ และ มีประสิทธิภาพ
โรงเรียนนาICT เข้าเป็นส่วนหนึง่ ของระบบการศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Learning)
โรงเรียนมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อ ICT เพื่อการเรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนมีการอบรมทักษะในการใช้ ICT ให้กับบุคลากร
โรงเรียนมีการจัดดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
โรงเรียนมีการสร้างแรงจูงใจแก่ครูในการสร้าง Open Courseware พร้อมทั้งจัดให้มี
กลไกการตรวจสอบคุณภาพกันเองโดยเพื่อนครู
ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ และมีข้อมูลที่ทันสมัย ตลอดจนมีการตัดสินใจที่รัดกุม
โรงเรียนส่งเสริมให้มีการนาความรู้และบุคลากรจากภายนอกเข้ามาเป็นครูผู้สอนใน
โรงเรียน
ส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรมครูสู่การเป็นครูมืออาชีพด้าน ICT
ผู้บริหารส่งเสริมขวัญกาลังใจ แรงจูงใจให้กับบุคลากรด้าน ICT
โรงเรียนจัดหน่วยงานที่มบี ุคลากรดูแลอุปกรณ์ด้าน ICT ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ
ผู้บริหารตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างพืน้ ฐาน
โรงเรียนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ โดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือ
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ตารางที่ 4 สรุปสาระสาคัญจากการสังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
ข้อที่
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

ข้อความ
โรงเรียนใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู และครูที่สอนไม่ตรงวุฒิ ให้มีความรู้ในวิชา
ที่สอน
โรงเรียนส่งเสริมการสารวจความคิดเห็นความต้องการด้าน ICT ของบุคลากร

โรงเรียนมีรูปแบบสถาปัตยกรรม ICT
โรงเรียนส่งเสริมทักษะการใช้ ICT ให้แก่บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนมีคลินิกกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ผู้บริหารพัฒนาให้โรงเรียนสามารถนานโยบายด้าน ICT ไปสู่การปฏิบัติได้จริง
บุคลากรมีการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบพัฒนาสถาปัตยกรรมด้าน ICT ที่เหมาะสม
โรงเรียนมีการเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ ICT ในโรงเรียน
โรงเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบของ ICT ต่อสิ่งแวดล้อมในชัน้
เรียนทุกระดับ
มีส่งเสริมอานวยความสะดวกรัฐและเอกชนเพื่อระดมทรัพยากรและการลงทุน ICT
โรงเรียนมีการจัดตั้งบุคลากรที่ดแู ล ประสานงานและการจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
โรงเรียนจัดครูผู้สอน ICT ให้เพียงพอต่อผู้เรียน

จากตารางที่ 4 พบว่า ข้อมูลที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสาร มีความสอดคล้องกันในหลาย
ประเด็น ผู้วิจัยจึงได้นามาบูรณาการเข้าด้วยกัน สรุปเป็นตัวแปร จานวนทั้งสิ้น 152 ข้อ และนามา
สร้างเป็นข้อคาถามของแบบสอบถามความคิดเห็นแล้วจึงให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านสถิติ จานวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความตรง
ทางเนื้ อ หา (Content Validity) น ามาหาค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง (Index of Item-Objective
Congruence: IOC) พบว่ า ข้ อ ค าถามในแต่ ล ะข้ อ มี ค่ า ดั ช นี ค วามสอดคล้ อ ง ตั้ ง แต่ 0.50 ขึ้ น ไป
ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอให้ปรับแก้ไขข้อคาถามบางข้อให้มีความเหมาะสม ทาให้ได้ข้อคาถาม จานวน
ทั้งสิ้น 128 ข้อ
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1.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับ
โรงเรียนมัธ ยมศึกษา โดยการวิเคราะห์อ งค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis:
EFA)
การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา เป็นการวิจัย องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
ด้วยวิธีการสกัด องค์ประกอบ (Principal Component Analysis: PCA) เพื่อให้ได้ตัว แปรที่ส าคั ญ
ขององค์ประกอบ โดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปยังกลุ่มตัวอย่าง จานวน 96 โรงเรียน
โรงเรียนละ 3 ฉบับ รวมจานวนทั้งสิ้น 288 ฉบับได้กลับคืนมาจานวน 78 โรงเรียนรวม 234 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 81.25 นามาวิเคราะห์และเสนอผลด้วยตารางประกอบคาบรรยายเป็น 3 ตอนดังนี้
1.4.1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
1.4.3 ผลวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)
1.4.1 การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 234 คน
จาแนกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน 2) หัวหน้างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 1 คน 3) ผู้ที่ทางานสารสนเทศโรงเรียน 1 คน เมื่อแยกพิจารณาตามเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ์การทางานในตาแหน่งปัจจุบัน รายละเอียดดังนี้
ตารางที่ 5 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม

จานวน

ร้อยละ

รวม

145
89
234

61.97
38.03
100.00

รวม

28
115
46
45
234

11.96
49.15
19.66
19.23
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
30 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 - 60 ปี

133
ตารางที่ 5 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
สถานภาพส่วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม
วุฒิการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ตาแหน่งหน้าทีใ่ นสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา
หัวหน้างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ที่ทางานสารสนเทศโรงเรียน
รวม
ประสบการณ์การทางานในตาแหน่งปัจจุบนั
ต่ากว่า 5 ปี
5 – 10 ปี
11 – 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
รวม

จานวน

ร้อยละ

5
82
144
3
234

2.14
35.04
61.54
1.28
100.00

78
78
78
234

33.34
33.33
33.33
100.00

65
73
45
51
234

27.78
31.20
19.23
21.79
100.00

จากตารางที่ 5 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จานวน 234 คน เมื่อ
พิจารณาในภาพรวมจาแนกตามเพศ ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย จานวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 61.97
เป็นเพศหญิง จานวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 38.03 มีอายุ 30- 40 ปี มากที่สุด จานวน 115 คน คิด
เป็นร้อยละ 49.15 น้อยที่สุด คือ ต่ากว่า 30 ปี จานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 11.96 สาหรับวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโท มากที่สุด จานวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 น้อยที่สุด คือปริญญา
เอก จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.28 และมีประสบการณ์ การทางานในตาแหน่งปัจจุบัน 5-10
มากที่สุด จานวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 31.20 น้อยที่สุด คือ มีประสบการณ์ในการทางาน 11-15 ปี
ขึ้นไป จานวน 45 คน คิดเป็น ร้อยละ 19.23
1.4.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
การวิเคราะห์ องค์ประกอบของการบริห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ผู้วิจัยนาเสนอแต่ละตัวแปรโดยการพิจารณาจากค่ามัชฌิมเลข
คณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
(n=234)
ส่วน
ระดับ
ตัว
ค่ามัชฌิม
ข้อความ
เบี่ยงเบน
ความ
แปร
เลขคณิต
มาตรฐาน คิดเห็น
1 ผู้บริหารมีการสนับสนุน ทรัพยากร ฮาร์ดแวร์
4.42
0.65
มาก
ซอฟต์แวร์ บุคลากร งบประมาณ
2 ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้ครูมีการวิเคราะห์
4.37
0.65
มาก
หลักสูตรโดยใช้สื่อด้าน ICT ในการจัดการเรียนรู้
3 โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้าน ICT 4.48
0.69
มาก
ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของส่วนกลาง
4 โรงเรียนร่วมกันเร่งพัฒนาการใช้ ICT เพื่อ
4.49
0.66
มาก
การศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
5 โรงเรียนพัฒนาระบบ ICT ในการบริหารจัดการ
4.44
0.72
มาก
6 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรื่องลิขสิทธิ์
4.44
0.62
มาก
7 โรงเรียนสารวจความเป็นไปได้ในการใช้ ICT เพื่อ
4.39
0.63
มาก
การบริหารโรงเรียน
8 โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ด้านการใช้ ICT เพื่อพัฒนา
4.31
0.68
มาก
คุณภาพการศึกษา
9 โรงเรียนมีการกาหนดนโยบายและวางแผน ICT
4.42
0.71
มาก
ด้านการศึกษา โดยผู้ปกครอง องค์กรชุมชน
องค์กรภายนอกทั้งของรัฐและเอกชนเข้ามามีส่วน
ร่วม
10 โรงเรียนร่วมกันจัดทาแผนฉุกเฉิน (Contingency 4.40
0.70
มาก
Plan) เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ของ ICT
11 โรงเรียนมีนโยบายใช้ ICT ในการสื่อสารระหว่าง
4.37
0.69
มาก
หน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อลดการใช้
กระดาษ
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ)
(n=234)
ค่า
ส่วน
ระดับ
ตัว
ข้อความ
มัชฌิม เบี่ยงเบน
ความ
แปร
เลขคณิต มาตรฐาน คิดเห็น
12 โรงเรียนร่วมกันกาหนดภาระงานตามขอบข่ายการ 4.41
0.66
มาก
บริหารจัดการ ICT
13 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการและกาหนดบทบาท
4.33
0.67
มาก
หน้าที่รับผิดชอบงานด้าน ICT
14 โรงเรียนมีการใช้ ICT กับการบริหารจัดการภายใน 4.40
0.68
มาก
โรงเรียน
15 ผู้บริหารมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่จะเป็นผู้นา
4.39
0.67
มาก
ในการใช้ ICT
16 โรงเรียนกาหนดพันธกิจด้าน ICT ร่วมกัน
4.46
0.59
มาก
17 โรงเรียนร่วมกันกาหนดเป้าหมายให้เป็นต้นแบบใน 4.50
0.66
มากที่สุด
การนา ICT ไปใช้ในการพัฒนางาน
18 โรงเรียนมีการกาหนดการใช้ ICT ในการจัดการ
4.38
0.69
มาก
ความรู้ไว้ในแผนของโรงเรียน
19 ผู้บริหาร ศึกษาและทาความเข้าใจในนโยบายด้าน
4.35
0.72
มาก
ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ
20 ผู้บริหารมีทักษะการใช้ระบบสานักงาน
4.29
0.68
มาก
อิเล็กทรอนิกส์และการเรียนรู้แบบออนไลน์
21 ครูนา ICT มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน 4.27
0.64
มาก
เพิ่มมากขึ้นโดยให้มีสัดส่วนของจานวนชั่วโมงเรียน
ที่ใช้ ICT ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนชั่วโมง
เรียนทั้งหมดในหลักสูตร
22 โรงเรียนมีหลักสูตรหรือเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรม
4.46
0.64
มาก
และจริยธรรมในการใช้ ICT

136
ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ)
(n=234)

ตัว
แปร
23
24

25

26
27

28

29
30
31
32
33

ข้อความ
โรงเรียนมีการทดสอบความรู้พนื้ ฐานด้าน ICT (Basic
ICT literacy) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนทดสอบเกณฑ์ความรู้และทักษะด้าน ICT (ICT
Competency level) ที่เหมาะสมกับบุคลากร
ทางการศึกษาแต่ละระดับ
โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นการ
เสริมสร้างทักษะในการใช้ประโยชน์จาก ICT ที่
เหมาะสมกับการเรียนรู้
ผู้บริหารส่งเสริมการประยุกต์ใช้ ICT เป็นนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนการสอน
ผู้บริหารจัดให้มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ใน
แหล่งเรียนรู้กลาง (Content repository) ที่นักเรียน
ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เพิ่มขึ้น
ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการสร้างและเผยแพร่ สื่อหรือ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการศึกษาทุกระดับใน
รูปแบบที่หลากหลาย
โรงเรียนจัดให้มีสมาคมวิชาชีพหรือวิชาการ ที่
เกี่ยวข้องกับ ICT
โรงเรียนส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหา ฐานข้อมูล สื่อ
ออนไลน์ ทีส่ ่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โรงเรียนมีระบบการติดตามการดาเนินงานด้าน ICT
อย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนมีการใช้ ICT ในการตรวจสอบโครงการต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนมีติดตามประเมินผลการใช้ ICT ให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

4.40

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน
0.66

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก

4.32

0.69

มาก

4.44

0.68

มาก

4.41

0.65

มาก

4.44

0.70

มาก

4.31

0.71

มาก

4.34

0.64

มาก

4.33

0.66

มาก

4.27

0.69

มาก

4.26

0.66

มาก

4.35

0.62

มาก

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ)
(n=234)
ตัว
แปร
34

35
36
37

38

39
40
41
42
43
44
45

ข้อความ
โรงเรียนมีกระบวนการรับรองมาตรฐานสื่อการเรียนรู้
ทบทวนและเผยแพร่ให้เหมาะสมต่อความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี
โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่สร้าง
องค์ความรู้ใหม่ด้าน ICT
โรงเรียนส่งเสริมให้งาน ICT สามารถสนับสนุน
กิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง
โรงเรียนสร้างกลไกการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างภาคเอกชน สถาน
ประกอบการ และสถานศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ
โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ นาเสนอผลงานวิจัยด้าน ICTระหว่าง
สถานศึกษา
โรงเรียนมีการจัดทาแผนพัฒนาด้าน ICT ระยะ 3 ปี
โรงเรียนกาหนดแนวทางการสร้างนวัตกรรมในการ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนยุคใหม่
โรงเรียนมีการกาหนดตัวชี้วัดในการประเมินการใช้
ICT ในสถานศึกษา
จัดให้มีการประเมินผลโครงการเพื่อการบูรณาการ
โรงเรียนทบทวนและปรับแผนการดาเนินงานตาม
ความจาเป็นอย่างเหมาะสม
ผู้บริหารสามารถกาหนดแผนงานของโรงเรียนที่จะเป็น
ผู้นาทางด้าน ICT ได้
โรงเรียนมีอิสระในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้ตามความ
ต้องการ

4.33

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน
0.60

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก

4.35

0.61

มาก

4.32

0.64

มาก

4.21

0.65

มาก

4.30

0.63

มาก

4.27
4.24

0.64
0.68

มาก
มาก

4.09

0.74

มาก

4.37
4.06

0.65
0.72

มาก
มาก

4.05

0.69

มาก

4.14

0.72

มาก

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ)
(n=234)
ค่า
ส่วน
ระดับ
ตัว
ข้อความ
มัชฌิม เบี่ยงเบน
ความ
แปร
เลขคณิต มาตรฐาน คิดเห็น
46 โรงเรียนมีการปรับปรุงทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์
4.28
0.70
มาก
ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาความรู้ในรูปดิจิทัล
47 โรงเรียนปรับปรุงสภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.26
0.82
มาก
ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติอยู่เสมอ
48 โรงเรียนมีการนากฎหมายมาใช้ในการ ประเมินผล 4.36
0.69
มาก
การดาเนินงานด้าน ICT
49 โรงเรียนมีการจัดตั้งเครือข่ายการสอนโดยใช้ ICT
4.18
0.84
มาก
50 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ ICT
4.17
0.82
มาก
51 โรงเรียนร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเตรียมครู ICT
3.73
0.95
มาก
ให้เพียงพอ
52 โรงเรียนมีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการนา
4.07
0.97
มาก
ICT มาใช้ในโรงเรียน
53 โรงเรียนมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระบบ
3.99
0.99
มาก
การศึกษา
54 โรงเรียนมีการติดต่อแลกเปลี่ยนและใช้อุปกรณ์
3.87
1.00
มาก
ร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก
55 โรงเรียนมีบริการการจัดให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาส
4.19
0.74
มาก
และทางเลือกของเทคโนโลยีที่มีอยู่หลากหลาย
56 โรงเรียนมีการจัดสรรทรัพยากรการสื่อสารสาหรับ
4.08
0.75
มาก
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา (Education channel)
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ)
(n=234)
ตัว
แปร
57

58

59

60
61
62

63
64
65
66

ข้อความ
โรงเรียนจัดให้มีการประกวดและมอบรางวัลให้แก่ สื่อ
ดิจิทัลประเภทต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้
ภายใต้กรอบของการดาเนินงานเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social
responsibility) ของภาคเอกชน
โรงเรียนพัฒนาบริการผ่านเว็บไซต์รวมทั้งสื่อดิจิทัลอื่น
ๆ เป็นไปตามมาตรฐานของ Web accessibility
standard
โรงเรียนส่งเสริมการสร้างเนื้อหาหรือบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อเป็นการรองรับ
การเกิดกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โรงเรียนจัดให้มีบริการผ่านระบบการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา
โรงเรียนพัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม” ที่สามารถส่ง
ความรู้ไปยังนักเรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็ว
สูง
โรงเรียนจัดให้มี Digital and Smart Education of
Thailand (D-SET) เป็นหน่วยงานกลาง
โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนผ่านเครือข่าย
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โรงเรียนสร้างเครือข่ายการทางานระหว่างภาครัฐ
เอกชน
โรงเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ใน
การยกระดับคุณภาพการศึกษา

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต
4.12

ส่วน
ระดับความ
เบีย่ งเบน
คิดเห็น
มาตรฐาน
0.69
มาก

4.15

0.77

มาก

4.09

0.83

มาก

4.21

0.80

มาก

4.24
4.12

0.68
0.68

มาก
มาก

4.35

0.62

มาก

4.24

0.70

มาก

4.36

0.67

มาก

4.35

0.68

มาก
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ)
(n=234)
ค่า
ส่วน
ระดับ
ตัว
ข้อความ
มัชฌิม เบี่ยงเบน
ความ
แปร
เลขคณิต มาตรฐาน คิดเห็น
67 โรงเรียนมีระบบบริหารและการจัดการความรู้
4.29
0.65
มาก
รองรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
68 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียน เข้าถึงระบบเครือข่าย
4.20
0.72
มาก
ICT ที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
69 โรงเรียนพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา 4.30
0.70
มาก
70 โรงเรียนนาระบบ ICT มาใช้พัฒนาประสิทธิภาพ
4.20
0.70
มาก
การบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
71 โรงเรียนจัดให้มีศูนย์กลางในการจัดเก็บ รวบรวม
4.18
0.70
มาก
และเผยแพร่ข้อมูลสื่อ การเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ใช้เป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของนักเรียน ครู
72 โรงเรียนปรับปรุงห้องปฏิบัติการและจัดหาเครื่อง
4.25
0.69
มาก
คอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ
73 โรงเรียนจัดทาข้อมูลที่นามาใช้ประกอบการ
4.23
0.72
มาก
ตรวจสอบได้อย่างถูกต้องชัดเจน
74 โรงเรียนสร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่าง
4.28
0.69
มาก
หน่วยงานส่วนกลางและพื้นที่การศึกษา ให้เป็น
ระบบที่เข้าใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก
75 โรงเรียนพัฒนาและใช้งาน ICT ที่ทันสมัยในการ
4.20
0.74
มาก
ปฏิบัติงาน
76 โรงเรียนจัดให้มีการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีที่
4.20
0.84
มาก
ทันสมัย
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ)
(n=234)
ค่า
ส่วน
ระดับ
ตัว
ข้อความ
มัชฌิม เบี่ยงเบน
ความ
แปร
เลขคณิต มาตรฐาน คิดเห็น
77 โรงเรียนพัฒนาและใช้งานซอฟต์แวร์แบบเปิดเผย
4.05
0.77
มาก
รหัส (Open Source) รวมทั้งการใช้ซอฟต์แวร์
แบบมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
78 โรงเรียนจัดให้มีการใช้ระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่าน 4.22
0.72
มาก
ระบบ ICT
79 โรงเรียนพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้
4.32
0.64
มาก
(Learning Management System : LMS)
80 โรงเรียนจัดการองค์ความรู้ (Knowledge
4.18
0.72
มาก
Management : KM) ภายในหน่วยงาน ตลอด
จนถึงการถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสู่ประชาชน
81 โรงเรียนมีบูรณาการระบบการเผยแพร่สื่อการ
3.99
0.77
มาก
เรียนรู้และผลงานการวิจัย
82 โรงเรียนมีการนาร่องพัฒนาห้องเรียนแบบ
4.26
0.70
มาก
อิเล็กทรอนิกส์
83 โรงเรียนส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายที่มี
4.33
0.70
มาก
คุณภาพ
84 โรงเรียนจัดให้มีกระบวนการรักษาความมั่นคง
4.30
0.67
มาก
ปลอดภัยระบบ ICT อย่างเคร่งครัด
85 โรงเรียนให้ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและ
4.17
0.79
มาก
ภาคการศึกษา เพื่อให้เข้าถึงบรอดแบนด์
อินเทอร์เน็ตได้โดยง่าย
86 โรงเรียนส่งเสริมให้ร่วมทากิจกรรมเพื่อสร้างความ
4.42
0.63
มาก
ตระหนักด้าน ICT อย่างทั่วถึงกัน
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ)
(n=234)
ตัว
แปร
87

ข้อความ

โรงเรียนใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิผล
ด้วยรูปแบบโต้ตอบกัน
88 โรงเรียนส่งเสริมการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต บรอด
แบนด์เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถมีส่วนร่วม มีการ
เชื่อมโยง และได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
89 โรงเรียนปรับปรุงความเร็วของการรับส่งข้อมูล
(Latency and Speeds)
90 โรงเรียนลดต้นทุนการบริการอินเทอร์เน็ต
91 โรงเรียนกู้คืนข้อมูลจากภัยพิบัตติ ่างๆ
92 โรงเรียนส่งเสริมความร่วมมือศูนย์ประสานงานการ
รักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
93 โรงเรียนใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์เฉพาะมากขึ้น
94 โรงเรียนมีการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งโรงเรียน
95 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ eLearning
96 โรงเรียนมีโครงสร้างพื้นฐานทาง ICT
97 โรงเรียนกาหนดมาตรการการใช้ทรัพยากรและวาง
เงื่อนไขในการบริหารจัดการ ICT
98 โรงเรียนมีการบารุงรักษา ICT อย่างคุ้มค่า
99 โรงเรียนมีการเน้นการนาเครือข่ายด้าน ICT ที่มีความ
ทันสมัย เพื่อให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
100 โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้มีผเู้ ชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานภายนอกด้าน ICT

4.39

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน
0.62

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก

4.39

0.66

มาก

4.33

0.69

มาก

4.31
4.25
4.29

0.72
0.70
0.68

มาก
มาก
มาก

4.24
4.34

0.67
0.66

มาก
มาก

4.30

0.67

มาก

4.36
4.35

0.66
0.67

มาก
มาก

4.25
4.17

0.71
0.69

มาก
มาก

4.43

0.63

มาก

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ)
(n=234)
ค่า
ส่วน
ระดับ
ตัว
ข้อความ
มัชฌิม เบี่ยงเบน
ความ
แปร
เลขคณิต มาตรฐาน คิดเห็น
101 โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เพื่อ
4.35
0.61
มาก
พัฒนางานด้าน ICT ของโรงเรียน
102 โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอ ต่อการนา
4.27
0.69
มาก
นโยบาย ICT ไปปฏิบัติ
103 โรงเรียนมีกองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
4.24
0.67
มาก
การศึกษา
104 โรงเรียนส่งเสริมการให้ทุนการศึกษาในด้าน ICT
4.28
0.68
มาก
105 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และ 4.09
0.68
มาก
การลงทุนด้าน ICT
106 โรงเรียนมีบทบาทในด้านการส่งเสริมให้ผู้ที่จะ
4.16
0.70
มาก
สาเร็จการศึกษาทุกระดับสามารถใช้ ICT ได้อย่างดี
107 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้
4.19
0.68
มาก
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา
108 โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียน เข้าถึงระบบเครือข่าย
4.15
0.73
มาก
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
109 โรงเรียนรณรงค์ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงและใช้
4.31
0.66
มาก
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ได้อย่างทั่วถึง สร้างสรรค์ และ มีประสิทธิภาพ
110 โรงเรียนนาICT เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
4.24
0.71
มาก
การศึกษาตลอดชีวิต (Life Long Learning)
111 โรงเรียนมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อ ICT เพื่อ
4.22
0.68
มาก
การเรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ)
(n=234)
ตัว
แปร

ข้อความ

112 โรงเรียนมีการอบรมทักษะในการใช้ ICT ให้กับ
บุคลากร
113 โรงเรียนมีการจัดดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน
114 โรงเรียนมีการสร้างแรงจูงใจแก่ครูในการสร้าง Open
Courseware พร้อมทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ
คุณภาพกันเองโดยเพื่อนครู
115 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ และมีข้อมูลที่ทันสมัย
ตลอดจนมีการตัดสินใจที่รัดกุม
116 โรงเรียนส่งเสริมให้มีการนาความรู้และบุคลากรจาก
ภายนอกเข้ามาเป็นครูผสู้ อนในโรงเรียน
117 ส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรมครูสู่การเป็นครูมือ
อาชีพด้าน ICT
118 ผู้บริหารส่งเสริมขวัญกาลังใจ แรงจูงใจให้กับบุคลากร
ด้าน ICT
119 โรงเรียนจัดหน่วยงานที่มบี ุคลากรดูแลอุปกรณ์ด้าน
ICT ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
120 โรงเรียนใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู และครู
ที่สอนไม่ตรงวุฒิ ให้มีความรู้ในวิชาทีส่ อน
121 โรงเรียนส่งเสริมการสารวจความคิดเห็นความต้องการ
ด้าน ICT ของบุคลากร
122 โรงเรียนส่งเสริมทักษะการใช้ ICT ให้แก่บุคลากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ
123 ผู้บริหารพัฒนาให้โรงเรียนสามารถนานโยบายด้าน
ICT ไปสู่การปฏิบัติได้จริง

4.32

ส่วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน
0.70

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก

4.33

0.69

มาก

4.38

0.64

มาก

4.10

0.72

มาก

3.95

0.89

มาก

4.34

0.71

มาก

3.91

0.80

มาก

4.07

0.73

มาก

4.02

0.72

มาก

4.05

0.75

มาก

3.96

0.78

มาก

4.10

0.71

มาก

ค่ามัชฌิม
เลขคณิต
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา (ต่อ)
(n=234)
ค่า
ส่วน
ระดับ
ตัว
ข้อความ
มัชฌิม เบี่ยงเบน ความ
แปร
เลขคณิต มาตรฐาน คิดเห็น
124 บุคลากรมีการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบพัฒนา
4.20
0.75
มาก
สถาปัตยกรรมด้าน ICT ที่เหมาะสม
125 โรงเรียนมีการเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ ICT ในโรงเรียน
4.14
0.77
มาก
126 โรงเรียนมีการจัดตั้งบุคลากรที่ดูแล ประสานงาน
4.17
0.78
มาก
และการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
127 โรงเรียนจัดครูผู้สอน ICT ให้เพียงพอต่อผู้เรียน
4.09
0.87
มาก
128 โรงเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
4.14
0.77
มาก
ผลกระทบของ ICT ต่อสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนทุก
ระดับ
จากตารางที่ 6 พบว่า ในภาพรวมตัวแปรทั้ง 128 ข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง =
3.73-4.50 แสดงว่าผู้ให้ข้อมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับของตัวแปร มีค่าเฉลี่ยในระดับมากถึงมาก
ที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ตัวแปรที่ 17 โรงเรียนร่วมกันกาหนดเป้าหมายให้เป็นต้นแบบใน
การนา ICT ไปใช้ในการพัฒนางาน ( = 4.50, S.D. = 0.66) ส่วนตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ตัว
แปรที่ 51 โรงเรียนร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเตรียมครู ICT ให้เพียงพอ ( = 3.73, S.D. = 0.95) เมื่อ
พิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่า อยู่ระหว่าง 0.59 - 1.00 แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นต่อตัวแปรสอดคล้องกัน
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล องค์ประกอบของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา จากแบบสอบถามความคิดเห็นด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) มีข้อตกลงเบื้องต้น คือ ตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน
และพิจารณาจาก ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) อยู่ระหว่าง
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0 ถึง 1 และทดสอบสมมุติฐานด้วยค่า Bartlett’s Test of Sphericity ที่ต้องมีนัยสาคัญทางสถิติจึง
เหมาะสมที่จะนาไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบได้1 รายละเอียดดังตารางที่ 9
ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ค่า KMO (Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) และวิเคราะห์
ค่าสถิติทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
.908
Bartlett's Test of
Approx. Chi-Square
35284.594
Sphericity
df
8128
Sig.
.000
จากตารางที่ 7 พบว่ า ผลการทดสอบค่ า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling Adequacy) ของชุดข้อมูลที่เก็บได้จากการวิจัย พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.908
แสดงถึงความเหมาะสม เพียงพอของข้อมูลทั้งหมดและตัวแปรต่าง ๆ ที่สามารถใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ในระดับดีมาก เพราะค่า KMO มีค่าสูง การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดย
ค่าสถิติทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity มีนัยสาคัญทางสถิติ (Sig = 0.00 < .05) สาหรับค่า
Sig น้อยกว่า .05 แสดงว่า เมตริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆมีความสัมพันธ์กัน ดังนั้นข้อมูลที่ได้จึง
มีความเหมาะสมที่จะนาไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป
การวิเคราะห์ องค์ประกอบของการบริห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก (Principal Component Analysis: PCA) ห มุ น แ ก น แ บ บ อ อ โ ธ โ ก น อ ล
(Orthogonal Rotation) ด้ว ยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Rotation) กาหนดเป็น องค์ ประกอบตาม
เกณฑ์คัดเลือกตัวแปร ดังนี้ 1) ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 1
ตามเกณฑ์ของไคเซอร์ (Kaiser,s Criterion) 2) มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัว
แปรแต่ ล ะตั ว ขององค์ ป ระกอบนั้ น มี ค่ า ตั้ ง แต่ .70 ขึ้ น ไป และ 3) มี ตั ว แปรที่ บ รรยายในแต่ ล ะ

1Joseph

F. Hair, Jr., and others, Multivariate Data Analysis, 5th ed. ( New
Jersey: Pearson Education Inc, 1998), 111, quoted in Brian Habing, Exploratory Factor
Analysis (University of South Carolina, 2013), 6, accessed February 14, 2016, available
from http:√√www.people.stat.sc.edu
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องค์ประกอบ มีจานวน 3 ตัวแปรขึ้นไป เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ดังกล่าวรายละเอียดดังตารางที่ 8
และตารางที่ 9
ตารางที่ 8 ค่าความแปรปรวนของตัวแปรองค์ประกอบของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Extraction Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative %
52.268
40.834
40.834
7.595
5.934
46.768
5.562
4.345
51.113
5.285
4.129
55.242
4.289
3.351
58.593
3.078
2.405
60.998
2.643
2.064
63.063
2.419
1.890
64.953
2.143
1.674
66.627
1.910
1.492
68.118
1.809
1.414
69.532
1.612
1.259
70.791
1.566
1.224
72.015
1.409
1.101
73.116
1.311
1.024
74.140
1.211
.946
75.087
1.168
.912
75.999
1.101
.860
76.859
1.058
.827
77.686

Rotation Sums of Squared Loadings
Total % of Variance Cumulative %
17.615
13.762
13.762
13.827
10.803
24.564
11.273
8.807
33.371
8.757
6.841
40.212
7.229
5.648
45.860
7.200
5.625
51.485
5.512
4.306
55.791
4.418
3.452
59.243
3.846
3.005
62.247
2.802
2.189
64.437
2.796
2.185
66.621
2.432
1.900
68.521
2.139
1.671
70.192
1.862
1.455
71.647
1.711
1.337
72.984
1.624
1.268
74.252
1.606
1.255
75.507
1.456
1.138
76.645
1.333
1.041
77.686

จากตารางที่ 8 พบว่ า องค์ ป ระกอบที่ มี ค่ า ไอเกนมากกว่ า 1 มี 19
องค์ประกอบ เมื่อหมุนแกนแล้วอธิบายความแปรปรวนได้ทั้งหมด ร้อยละ 77.686 และเมื่อพิจารณา
ตามเกณฑ์การคัดเลือกที่มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 1 มีค่า
น้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) มีค่าตั้งแต่ .70 ขึ้นไป และมีตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบได้
มากกว่า 3 ตัวแปรขึ้นไป พบว่า มีเพียง 6 องค์ประกอบ แล้วอธิบายความแปรปรวนได้ทั้งหมด ร้อย
ละ 51.485 ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ องค์ประกอบที่ 1-6
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เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด คือ องค์ประกอบ
ที่ 1-6 พบว่า ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) มากกว่า 1.00 สามารถอธิบายความ
แปรปรวนได้ ทั้ ง หมด 51.485 นอกจากนี้ น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบและตั ว แปรที่ อ ธิ บ ายในแต่ ล ะ
องค์ประกอบหลังหมุนแกนนาเสนอข้อมูล ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ค่าน้าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน
ค่าน้าหนักองค์ประกอบ
ตัวแปร
1
2
3
4
5
6
012
.788
009
.785
014
.784
011
.772
004
.768
010
.762
017
.757
013
.739
001
.731
015
.729
003
.727
006
.719
007
.718
005
.714
002
.705
072
.768
076
.758
074
.732
073
.706
098
.839
097
.795
095
.774
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ตารางที่ 9 ค่าน้าหนักองค์ประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแต่ละองค์ประกอบหลังหมุนแกน (ต่อ)
ค่าน้าหนักองค์ประกอบ
ตัวแปร
1
2
3
4
5
6
096
.767
099
.732
052
.853
047
.839
049
.816
053
.804
050
.796
054
.763
048
.728
046
.722
119
.828
126
.825
125
.821
128
.808
127
.804
121
.804
122
.803
123
.786
124
.780
118
.757
120
.717
058
.799
060
.784
059
.781
15 ตัวแปร 4 ตัวแปร 5 ตัวแปร 8 ตัวแปร 11 ตัวแปร 3 ตัวแปร
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จากตารางที่ 9 พบว่า องค์ประกอบของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารส าหรั บ โรงเรี ย นมัธ ยมศึกษา ตามเกณฑ์การคัดเลื อกที่กาหนด คือ องค์ประกอบที่ 1
จ านวน 15 ตั ว แปร องค์ ป ระกอบที่ 2 จ านวน 4 ตั ว แปร องค์ ป ระกอบที่ 3 จ านวน 5 ตั ว แปร
องค์ประกอบที่ 4 จานวน 8 ตัวแปร องค์ประกอบที่ 5 จานวน 11 ตัวแปร และองค์ประกอบที่ 6
จานวน 3 ตัวแปร
ตารางที่ 10 องค์ประกอบและค่าน้าหนักองค์ประกอบของตัวแปรการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ลาดับที่
องค์ประกอบ
จานวนตัวแปร
ค่าน้าหนัก
1
องค์ประกอบที่ 1
15
.705 - .788
2
องค์ประกอบที่ 2
4
.706 - .768
3
องค์ประกอบที่ 3
5
.732 - .839
4
องค์ประกอบที่ 4
8
.722 - .853
5
องค์ประกอบที่ 5
11
.717 - .828
6
องค์ประกอบที่ 6
3
.781 - .799
รวม
46
จากตารางที่ 10 พบว่า องค์ประกอบของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดมีจานวน 6 องค์ประกอบ
โดยองค์ประกอบที่มีจานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบได้ คือ องค์ประกอบที่ 1 มีจานวนตัวแปรที่
อธิบายองค์ประกอบได้ 15 ตัวแปร มีค่าน้าหนัก องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .705 - .788 องค์ประกอบ
ที่ 2 มีจานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบได้ 4 ตัวแปร มีค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .706 .768 องค์ประกอบที่ 3 มีจานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบได้ 5 ตัวแปร มีค่าน้าหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง .732 - .839 องค์ประกอบที่ 4 มีจานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบได้ 8 ตัวแปร มีค่า
น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบอยู่ ร ะหว่ า ง .722 - .853 องค์ ป ระกอบที่ 5 มี จ านวนตั ว แปรที่ อ ธิ บ าย
องค์ประกอบได้ 11 ตัวแปร มีค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .717 - .828 องค์ประกอบที่ 6 มี
จานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบได้ 3 ตัวแปร มีค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .781 - .799
ซึ่งรวมมีจ านวนตัว แปรที่อธิบ ายองค์ป ระกอบทั้ งหมด 46 ตัว แปร มีค่าน้าหนัก องค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .705 - .853
ผู้วิจัยตั้งชื่อองค์ประกอบที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด และมีรายละเอียด
แต่ละองค์ประกอบ ดังตารางที่ 11 – 16
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ตารางที่ 11 ค่าน้าหนักองค์ประกอบตัวแปรที่สังเกตได้ขององค์ประกอบที่ 1
ตัวแปร

ข้อความ

012

โรงเรียนร่วมกันกาหนดภาระงานตามขอบข่ายการบริหารจัดการ
ICT
โรงเรียนมีการกาหนดนโยบายและวางแผน ICT ด้านการศึกษา
โดยผู้ปกครอง องค์กรชุมชน องค์กรภายนอกทั้งของรัฐและ
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
โรงเรียนมีการใช้ ICT กับการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
โรงเรียนมีนโยบายใช้ ICT ในการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอกเพื่อลดการใช้กระดาษ
โรงเรียนร่วมกันเร่งพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการศึกษาให้ทัดเทียม
กับนานาชาติ
โรงเรียนร่วมกันจัดทาแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) เพื่อ
เตรียมรับมือสถานการณ์ของ ICT
โรงเรียนร่วมกันกาหนดเป้าหมายให้เป็นต้นแบบในการนา ICT
ไปใช้ในการพัฒนางาน
โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการและกาหนดบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบงานด้าน ICT
ผู้บริหารมีการสนับสนุน ทรัพยากร ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
บุคลากร งบประมาณ
ผู้บริหารมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่จะเป็นผู้นาในการใช้ ICT
โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้าน ICT ที่สอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติของส่วนกลาง
ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรื่องลิขสิทธิ์
โรงเรียนสารวจความเป็นไปได้ในการใช้ ICT เพื่อการบริหาร
โรงเรียน

009

014
011
004
010
017
013
001
015
003
006
007

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
.788
.785

.784
.772
.768
.762
.757
.739
.731
.729
.727
.719
.718
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ตารางที่ 11 ค่าน้าหนักองค์ประกอบตัวแปรที่สังเกตได้ขององค์ประกอบที่ 1 (ต่อ)
ตัวแปร

ข้อความ

005
002

โรงเรียนพัฒนาระบบ ICT ในการบริหารจัดการ
ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรโดยใช้สื่อ
ด้าน ICT ในการจัดการเรียนรู้
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance)
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative percent of variance )

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
.714
.705
17.615
13.762
13.762

จากตารางที่ 11 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 อธิบายด้วยตัวแปรสาคัญ 15 ตัว
แปร หลังหมุนแกน เรียงลาดับตามค่าน้าหนัก องค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ตัวแปรที่ 012,
009, 014, 011, 004, 010, 017, 013, 001, 015, 003, 006, 007, 005, 002 มีค่าน้าหนัก ตัว แปร
ในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .705 ถึง .788 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ
17.615 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 13.762 ค่าร้อยละสะสมของ
ความแปรปรวน (Cumulative percent of variance ) เท่ า กั บ 13.762 ซึ่ ง เมื่ อ เที ย บค่ า ความ
แปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบอื่น ๆ แล้ว องค์ประกอบนี้มีความสาคัญใน
อันดับที่ 1 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 15 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และ
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ตัวแปรที่ 012 โรงเรียนร่วมกันกาหนดภาระงานตามขอบข่ายการบริหาร
จัดการ ICT มีน้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ .788 สาหรับตัวแปรที่ 002 ผู้บริหารมีการสนับสนุน
ให้ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรโดยใช้สื่อด้าน ICT ในการจัดการเรียนรู้ มีน้าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด
คือ .705 ผู้วิจัยตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 1 ว่า องค์ประกอบด้านนี้ว่า “การส่งเสริมการมีส่วนร่ว มการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
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ตารางที่ 12 ค่าน้าหนักองค์ประกอบตัวแปรที่สังเกตได้ขององค์ประกอบที่ 2
ตัวแปร

ข้อความ

072

โรงเรียนปรับปรุงห้องปฏิบัติการและจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ
076 โรงเรียนจัดให้มีการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
074 โรงเรียนสร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลางและพื้นที่การศึกษา ให้เป็นระบบที่เข้าใจได้ง่ายและใช้
ประโยชน์ได้สะดวก
073 โรงเรียนจัดทาข้อมูลที่นามาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance)
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative percent of variance )

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
.768
.758
.732

.706
13.827
10.803
24.564

จากตารางที่ 12 พบว่า องค์ประกอบที่ 2 อธิบายด้วยตัวแปรสาคัญ 4 ตัวแปร
หลังหมุนแกน เรียงลาดับตามค่าน้าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ตัวแปรที่ 072, 076,
074, 073 มีค่าน้าหนัก ตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .706 ถึง .768 มีค่าความแปรปรวนของ
ตั ว แปร (Eigenvalues) เท่ า กั บ 13.827 ค่ า ร้ อ ยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)
เท่ากับ 10.803 ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative percent of variance ) เท่ากับ
24.564 ซึ่ งเมื่อเทีย บค่าความแปรปรวนของตัว แปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบอื่น ๆ แล้ ว
องค์ประกอบนี้มีความสาคัญในอันดับที่ 2 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบาย
องค์ ป ระกอบนี้ ไ ด้ ดี ที่ สุ ด และเมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ตั ว แปรที่ 072 โรงเรี ย นปรั บ ปรุ ง
ห้องปฏิบัติการและจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ มีน้าหนักองค์ประกอบมาก
ที่สุด คือ .768 สาหรับตัวแปรที่ 073 โรงเรียนจัดทาข้อมูลที่นามาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่าง
ถู ก ต้ อ งชั ด เจน มี น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบน้ อ ยที่ สุ ด คื อ .706 ผู้ วิ จั ย ตั้ ง ชื่ อ องค์ ป ระกอบที่ 2 ว่ า
องค์ประกอบด้านนี้ว่า “การจัดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
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ตารางที่ 13 ค่าน้าหนักองค์ประกอบตัวแปรที่สังเกตได้ขององค์ประกอบที่ 3
ตัวแปร

ข้อความ

098
097

โรงเรียนมีการบารุงรักษา ICT อย่างคุ้มค่า
โรงเรียนกาหนดมาตรการการใช้ทรัพยากรและวางเงื่อนไขใน
การบริหารจัดการ ICT
095 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning
096 โรงเรียนมีโครงสร้างพื้นฐานทาง ICT
099 โรงเรียนมีการเน้นการนาเครือข่ายด้าน ICT ที่มีความทันสมัย
เพื่อให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance)
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative percent of variance )

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
.839
.795
.774
.767
.732

11.273
8.807
33.371

จากตารางที่ 13 พบว่า องค์ประกอบที่ 3 อธิบายด้วยตัวแปรสาคัญ 5 ตัวแปร
หลังหมุนแกน เรียงลาดับตามค่า น้าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ตัวแปรที่ 098, 097,
095, 096, 099 มีค่าน้าหนัก ตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .732 ถึง .839 มีค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 11.273 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance)
เท่ากับ 8.807 ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative percent of variance ) เท่ากับ
33.371 ซึ่งเมื่อเทีย บค่าความแปรปรวนของตัว แปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบอื่น ๆ แล้ ว
องค์ประกอบนี้มีความสาคัญในอันดับที่ 3 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบาย
องค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ตัวแปรที่ 098 โรงเรียนมีการบารุงรักษา ICT
อย่างคุ้มค่า มีน้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ .839 สาหรับตัวแปรที่ 099 โรงเรียนมีการเน้นการ
นาเครือข่ายด้าน ICT ที่มีความทันสมัย เพื่อให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี น้ าหนั ก องค์ ป ระกอบน้ อ ยที่ สุ ด คื อ .732 ผู้ วิ จั ย ตั้ ง ชื่ อ องค์ ป ระกอบที่ 3 ว่ า
องค์ประกอบด้านนี้ว่า “การพัฒนาทรัพยากรขั้นพื้นฐาน”
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ตารางที่ 14 ค่าน้าหนักองค์ประกอบตัวแปรที่สังเกตได้ขององค์ประกอบที่ 4
ตัวแปร

ข้อความ

052

โรงเรียนมีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการนา ICT มาใช้ใน
โรงเรียน
047 โรงเรียนปรับปรุงสภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถใช้งาน
ได้เป็นปกติอยู่เสมอ
049 โรงเรียนมีการจัดตั้งเครือข่ายการสอนโดยใช้ ICT
053 โรงเรียนมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระบบการศึกษา
050 ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ ICT
054 โรงเรียนมีการติดต่อแลกเปลี่ยนและใช้อุปกรณ์ร่วมกันกับ
หน่วยงานภายนอก
048 โรงเรียนมีการนากฎหมายมาใช้ในการ ประเมินผลการ
ดาเนินงานด้าน ICT
046 โรงเรียนมีการปรับปรุงทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหา
ความรู้ในรูปดิจิทัล
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance)
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative percent of variance )

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
.853
.839
.816
.804
.796
.763
.728
.722
8.757
6.841
40.212

จากตารางที่ 14 พบว่า องค์ประกอบที่ 4 อธิบายด้วยตัวแปรสาคัญ 8 ตัวแปร
หลังหมุนแกน เรียงลาดับตามค่าน้าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ตัวแปรที่ 052, 047,
049, 053, 050, 054, 048, 046 มีค่าน้าหนัก ตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .722 ถึง .853 มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 8.757 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent
of Variance) เท่ า กั บ 6.841 ค่ า ร้ อ ยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative percent of
variance ) เท่ า กั บ 40.212 ซึ่ ง เมื่ อ เที ย บค่ า ความแปรปรวนของตั ว แปร (Eigenvalues) กั บ
องค์ประกอบอื่น ๆ แล้ว องค์ประกอบนี้มีความสาคัญในอันดับที่ 4 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปร เป็น
ตัว แปรที่ร่ ว มกัน อธิบ ายองค์ป ระกอบนี้ได้ดีที่สุ ด และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ตัว แปรที่ 052
โรงเรียนมีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการนา ICT มาใช้ในโรงเรียน มีน้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด
คือ .853 สาหรับตัวแปรที่ 046 โรงเรียนมีการปรับปรุงทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหา
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ความรู้ ในรู ป ดิจิ ทัล มีน้ าหนั กองค์ประกอบน้ อยที่ สุ ด คือ .722 ผู้ วิจัยตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 4 ว่า
องค์ประกอบด้านนี้ว่า “การบริหารคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
ตารางที่ 15 ค่าน้าหนักองค์ประกอบตัวแปรที่สังเกตได้ขององค์ประกอบที่ 5
ตัวแปร

ข้อความ

119

โรงเรียนจัดหน่วยงานที่มีบุคลากรดูแลอุปกรณ์ด้าน ICT ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
126 โรงเรียนมีการจัดตั้งบุคลากรที่ดูแล ประสานงานและการจัดการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
125 โรงเรียนมีการเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ ICT ในโรงเรียน
128 โรงเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบของ
ICT ต่อสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนทุกระดับ
127 โรงเรียนจัดครูผู้สอน ICT ให้เพียงพอต่อผู้เรียน
121 โรงเรียนส่งเสริมการสารวจความคิดเห็นความต้องการด้าน ICT
ของบุคลากร
122 โรงเรียนส่งเสริมทักษะการใช้ ICT ให้แก่บุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
123 ผู้บริหารพัฒนาให้โรงเรียนสามารถนานโยบายด้าน ICT ไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง
124 บุคลากรมีการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบพัฒนาสถาปัตยกรรม
ด้าน ICT ที่เหมาะสม
118 ผู้บริหารส่งเสริมขวัญกาลังใจแรงจูงใจให้กับบุคลากรด้าน ICT
120 โรงเรียนใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู และครูที่สอนไม่
ตรงวุฒิ ให้มีความรู้ในวิชาที่สอน
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance)
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative percent of variance )

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
.828
.825
.821
.808
.804
.804
.803
.786
.780
.757
.717
7.229
5.648
45.860
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จากตารางที่ 15 พบว่า องค์ประกอบที่ 5 อธิบายด้วยตัวแปรสาคัญ 11 ตัว
แปร หลังหมุนแกน เรียงลาดับตามค่าน้าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ตัวแปรที่ 119,
126, 125, 128, 127, 121, 122, 123, 124, 118, 120 มี ค่ า น้ าหนั ก ตั ว แปรในองค์ ป ระกอบอยู่
ระหว่าง .717 ถึง .828 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 7.229 ค่าร้อยละ
สะสมของความแปรปรวน (Cumulative percent of variance ) เท่ า กั บ 5.648 ค่ า ร้ อ ยละของ
ความแปรปรวนสะสม (Percent of Cumulative) เท่ากับ 45.860 ซึ่งเมื่อเทียบค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบอื่น ๆ แล้ว องค์ประกอบนี้มีความสาคัญในอันดับที่ 5
แสดงว่าตัวแปรทั้ง 11 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้ดีที่สุด และเมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ตัวแปรที่ 119 โรงเรียนจัดหน่วยงานที่มีบุคลากรดูแลอุปกรณ์ด้าน ICT ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ มีน้าหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ .828 สาหรับตัวแปรที่ 120 โรงเรียนใช้ ICT
เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาครู และครู ที่ ส อนไม่ ต รงวุ ฒิ ให้ มี ค วามรู้ ใ นวิ ช าที่ ส อน มี น้ าหนั ก
องค์ประกอบน้อยที่สุด คือ .717 ผู้วิจัยตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 5 ว่า องค์ประกอบด้านนี้ว่า “การพัฒนา
ครูและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
ตารางที่ 16 ค่าน้าหนักองค์ประกอบตัวแปรที่สังเกตได้ขององค์ประกอบที่ 6
ตัวแปร

ข้อความ

058

โรงเรียนพัฒนาบริการผ่านเว็บไซต์รวมทั้งสื่อดิจิทัลอื่น ๆ เป็นไป
ตามมาตรฐานของ Web accessibility standard
โรงเรียนจัดให้มีบริการผ่านระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนส่งเสริมการสร้างเนื้อหาหรือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนทั้ง 10
ประเทศ เพื่อเป็นการรองรับการเกิดกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน

060
059

ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of variance)

ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative percent of variance )

ค่าน้าหนัก
องค์ประกอบ
.799
.784
.781

7.200
5.625
51.485

จากตารางที่ 16 พบว่า องค์ประกอบที่ 6 อธิบายด้วยตัวแปรสาคัญ 3 ตัวแปร
หลังหมุนแกน เรียงลาดับตามค่าน้าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ตัวแปรที่ 058, 060,
059 มีค่าน้าหนัก ตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .781 ถึง .799 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร
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(Eigenvalues) เท่ากับ 7.200 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 5.625
ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative percent of variance ) เท่ากับ 51.485 ซึ่งเมื่อ
เทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) กับองค์ประกอบอื่น ๆ แล้ว องค์ประกอบนี้มี
ความสาคัญในอันดับที่ 6 แสดงว่าตัวแปรทั้ง 3 ตัวแปร เป็นตัวแปรที่ร่วมกันอธิบายองค์ประกอบนี้ได้
ดีที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ตัวแปรที่ 058 โรงเรียนพัฒนาบริการผ่านเว็บไซต์รวมทั้งสื่อ
ดิจิทัลอื่น ๆ เป็นไปตามมาตรฐานของ Web accessibility standard มีน้าหนักองค์ประกอบมาก
ที่สุด คือ .799สาหรับตัวแปรที่ 059 โรงเรียนส่งเสริมการสร้างเนื้อหาหรือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อเป็นการรองรับการเกิดกลุ่ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีน้าหนักองค์ประกอบน้อยที่สุด คือ .781 ผู้วิจัยตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 6
ว่า องค์ประกอบด้านนี้ว่า “การบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
จากผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา จากกลุ่มตัวอย่างมี 6 องค์ประกอบ สรุปเป็นภาพได้ดังนี้
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1. การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
2. การจัดการความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

6. การบริการวิชาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
องค์ประกอบการ
บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สือ่ สารสาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา

5. การพัฒนาครูและ
บุคลากรทีร่ ับผิดชอบ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร

3. การพัฒนาทรัพยากร
ขั้นพื้นฐาน

4. การบริหารคุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ภาพที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
จากภาพที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบของการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ “เพื่อ
ทราบองค์ประกอบการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา”
จากกลุ่มตัวอย่างพบว่าประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) การจัดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3) การพัฒ นาทรั พยากรขั้น พื้นฐาน 4) การบริห ารคุณภาพเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
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5) การพัฒนาครูและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 6) การ
บริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญ
ในขั้นตอนนี้ เมื่อได้ทาการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยการสกัดองค์ประกอบ (Factor Extraction) ด้วยวิธี
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) หมุนแกนแบบออโธโกนอล
(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Rotation) พบว่าประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
คือ 1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 2) การจัดการ
ความรู้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร 3) การพัฒ นาทรัพยากรขั้นพื้นฐาน 4) การบริห าร
คุ ณ ภาพเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร 5) การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร และ 6) การบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ผู้วิจัยได้นาองค์ประกอบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่ได้เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จานวน 9 คน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่าย 46 สุด
ยอดผู้นาไอซีที โดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) หากลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประกอบด้วย 21 แนวทาง ดังนี้ 1) โรงเรียนจัดสัมมนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ามา
มีส่วนร่วมกันกาหนดภาระงานตามขอบข่ายการบริหารจัดการ ICT 2) ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร
ภายนอกทั้งของรัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกาหนดนโยบายและวางแผน ICT ในด้านการศึกษา
3) โรงเรียนมีการใช้ ICT กับการบริหารจัดการ กากับติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน และรายงาน
ผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 4) โรงเรียนมีการกาหนดนโยบายใช้ ICT ในการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอกเพื่อลดการใช้กระดาษ 5) โรงเรียนร่วมกันทาหลักสูตรการใช้ ICT เพื่อการศึกษา
ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 6) โรงเรียนร่วมกันจัดทาแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) เพื่อเตรียม
รับมือสถานการณ์ของ ICT 7) โรงเรียนจัดให้มีความร่วมมือระหว่างภาค ICT และภาคการศึกษาให้
เข้าถึงบรอดแบรนด์อินเตอร์ เน็ ตได้ 8) โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการและกาหนดบทบาทหน้า ที่
รั บ ผิ ดชอบงานด้ าน ICT 9) ผู้ บ ริ ห ารมีการสนับสนุน ทรัพยากร ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร
งบประมาณ 10) ผู้บริหารมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่จะเป็นผู้นาในการใช้ ICT 11) ผู้บริหารมี
ความมุ่งมั่นในการดาเนินการด้าน ICT ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของส่วนกลาง 12) ผู้บริหารมีการ
บริหารจัดการเรื่องการใช้งานซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส (Open Source) รวมทั้งการใช้ซอฟต์แวร์
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แบบมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 13) ผู้บริหารมีทักษะ สามารถประสานงานด้านความร่วมมือกับ
ทุกฝ่าย 14) ผู้บริหารมีความสามารถในการจูงใจให้ครู และบุคลากรร่วมมือกันปฏิบัติตามนโยบาย
ICT 15) ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรโดยใช้สื่อด้าน ICT ในการจัดการเรียนรู้
16) โรงเรียนสร้างกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน
17) โรงเรียนมีเวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผย 18) โรงเรียนกาหนดพันธกิจด้าน ICT ร่วมกัน 19)
โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ด้านการใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 20) ผู้บริหาร ศึกษาและทาความ
เข้าใจในนโยบายด้าน ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ 21) โรงเรียนมีการกาหนดการใช้ ICT ในการ
จัดการความรู้ไว้ในแผนของโรงเรียน
จากแนวทางข้างต้น ผู้เชี่ยวชาญร่วมกัน นาแนวทางทั้งหมดมาสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์ได้
เป็น 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การบริหารด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประกอบด้วย 7 แนวทาง ดังนี้ 9) ผู้บริหารมีการสนับสนุน ทรัพยากร ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
บุคลากร งบประมาณ 10) ผู้บริหารมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่จะเป็นผู้นาในการใช้ ICT 11) ผู้บริหาร
มีความมุ่งมั่นในการดาเนินการด้าน ICT ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของส่วนกลาง 12) ผู้บริหารมีการ
บริหารจัดการเรื่องการใช้งานซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส (Open Source) รวมทั้งการใช้ซอฟต์แวร์
แบบมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 13) ผู้บริหารมีทักษะ สามารถประสานงานด้านความร่วมมือกับ
ทุกฝ่าย 14) ผู้บริหารมีความสามารถในการจูงใจให้ครู และบุคลากรร่วมมือกันปฏิบัติตามนโยบาย
ICT 15) ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรโดยใช้สื่อด้าน ICT ในการจัดการเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์การมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย ประกอบด้วย 10 แนวทาง ดังนี้ 1) โรงเรียน
จัดสัมมนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมกันกาหนดภาระงานตามขอบข่ายการ
บริหารจัดการ ICT 2) ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภายนอกทั้งของรัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมกาหนด
นโยบายและวางแผน ICT ในด้านการศึกษา 4) โรงเรียนมีการกาหนดนโยบายใช้ ICT ในการสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อลดการใช้กระดาษ 5) โรงเรียนร่วมกันทาหลักสูตรการใช้
ICT เพื่อการศึกษาให้ ทัดเทียมกับนานาชาติ 6) โรงเรียนร่วมกันจัดทาแผนฉุกเฉิน (Contingency
Plan) เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ของ ICT 7) โรงเรียนจัดให้มีความร่วมมือระหว่างภาค ICT และ
ภาคการศึกษาให้เข้าถึงบรอดแบรนด์อินเตอร์เน็ตได้ 16) โรงเรียนสร้างกระบวนการรับฟัง ความ
คิดเห็นจากผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน 17) โรงเรียนมีเวทีในการเสนอข้อมูลอย่าง
เปิดเผย 18) โรงเรียนกาหนดพันธกิจด้าน ICT ร่วมกัน 20) ผู้บริหาร ศึกษาและทาความเข้าใจใน
นโยบายด้ า น ICT ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กลยุ ท ธ์ ที่ 3 กลยุ ท ธ์ ก ารน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ
ประกอบด้ ว ย 4 แนวทาง ดั ง นี้ 3) โรงเรี ย นมี ก ารใช้ ICT กั บ การบริ ห ารจั ด การ ก ากั บ ติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน และรายงานผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 8) โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ

162
และกาหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน ICT 19) โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ด้านการใช้ ICT เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 21) โรงเรียนมีการกาหนดการใช้ ICT ในการจัดการความรู้ไว้ในแผนของโรงเรียน
องค์ประกอบที่ 2 การจัดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย
19 แนวทาง ดังนี้ 1) โรงเรียนมีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียน
อย่างเพียงพอ 2) โรงเรียนจัดให้มีการศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีความชัดเจนในการประยุกต์ใช้ ICT
3) โรงเรียนสร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและพื้นที่การศึกษา ให้เป็น
ระบบที่เข้าใจได้ง่ายและใช้ป ระโยชน์ได้ส ะดวก 4) โรงเรียนจัดทาข้อมูล ที่นามาใช้ ประกอบการ
ประเมินได้อย่างถูกต้องชัดเจน 5) โรงเรียนจัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 6) โรงเรียนสนับสนุนการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถ
ตอบสนองต่อการบริหารจัดการความรู้ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เป็นปัจจุบัน และเชื่อถือได้
7) โรงเรี ย นจั ดหาผู้ ให้ บ ริ การระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุ มพื้น ที่ ทั่ ว
โรงเรียน 8) โรงเรียนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
9) โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรเข้าถึงความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนวัตกรรมใหม่ 10) โรงเรียน
จัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากองค์กรที่เชื่อถือได้เข้ามาดูแล
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11) โรงเรียนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบพบปะกันเป็น
กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ภายในโรงเรียน 12) โรงเรียนสนับสนุนการเข้าถึงฐานข้อมูลในแต่ละระดับ เพื่อ
ความปลอดภัย 13) โรงเรียนจัดให้มีการใช้ระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบ ICT 14) โรงเรียน
ส่งเสริมให้นักเรียน เข้าถึงระบบเครือข่าย ICT ที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 15) โรงเรียน
มีการพัฒนาครูให้มีการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 16) โรงเรียนส่งเสริม
สนับสนุนและจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอผลงานวิจัยด้าน ICT ระหว่างโรงเรียน 17) โรงเรียน
พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การการเรี ย นรู้ (Learning Management System : LMS) 18) โรงเรี ย น
จั ดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ภายในหน่ว ยงาน ตลอดจนการถ่ายทอด
เผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ประชาชน 19) โรงเรียนจัดให้มีศูนย์กลางในการจัดเก็บ
รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลสื่อ การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ใช้เป็นแหล่ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของนักเรียนและครู
จากแนวทางข้างต้น ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันนาแนวทางทั้งหมดมาสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์ได้
เป็น 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การจัดเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 9 แนวทาง ดังนี้ 1) โรงเรียนมีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 2) โรงเรียนจัดให้มีการศึกษาดูงานโรงเรียนที่
มีความชัดเจนในการประยุกต์ใช้ ICT 3) โรงเรียนสร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลางและพื้นที่การศึกษา ให้เป็นระบบที่เข้าใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก 4) โรงเรียน
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จัดทาข้อมูลที่นามาใช้ประกอบการประเมินได้อย่างถูกต้องชัดเจน 7) โรงเรียนจัดหาผู้ให้บริการระบบ
เครือข่าย และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโรงเรียน 13) โรงเรียนจัดให้มีการใช้ระบบ
การเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบ ICT 17) โรงเรียนพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (Learning
Management System: LMS) 18) โรงเรียนจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM)
ภายในหน่วยงาน ตลอดจนการถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยี และนวั ตกรรมสู่ประชาชน
19) โรงเรียนจัดให้มีศูนย์กลางในการจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลสื่อ การเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของนักเรียนและครู กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 7 แนวทาง ดังนี้
5) โรงเรียนจัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 8) โรงเรียนส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 9) โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากร
เข้าถึงความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนวัตกรรมใหม่ 10) โรงเรียนจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากองค์กรที่เชื่อถือได้เข้ามาดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 11) โรงเรียนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบพบปะกันเป็นกลุ่มย่อยและกลุ่ มใหญ่
ภายในโรงเรียน 15) โรงเรียนมีการพัฒนาครูให้ มีการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น 16) โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอผลงานวิจัยด้าน ICT
ระหว่างโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสาร ประกอบด้ว ย 3 แนวทาง ดังนี้ 6) โรงเรียนสนับสนุนการออกแบบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถตอบสนองต่อการบริหารจัดการความรู้ให้ได้มาตรฐาน มีความ
ปลอดภัย เป็นปัจจุบัน และเชื่อถือได้ 12) โรงเรียนสนับสนุนการเข้าถึงฐานข้อมูลในแต่ละระดับ เพื่อ
ความปลอดภัย 14) โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียน เข้าถึงระบบเครือข่าย ICT ที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและ
มีประสิทธิภาพ
องค์ป ระกอบที่ 3 การพัฒ นาทรั พ ยากรขั้น พื้ นฐาน ประกอบด้ว ย 16 แนวทาง ดัง นี้
1) โรงเรียนมีการบ ารุ งรั กษา ICT อย่างคุ้มค่า 2) โรงเรียนกาหนดมาตรการใช้ทรัพยากรและวาง
เงื่อนไขในการบริหารจัดการ ICT 3) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning
4) โรงเรียนมีการจัดทาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียน 5) โรงเรียนมีการนาเครือข่ายด้าน ICT ที่มี
ความทันสมัย มาให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 6) โรงเรียน
สร้างมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียน
7) โรงเรี ย นส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ทรั พยากรและสิ่ งอานวยความสะดวกต่ างๆ อย่างมีประสิ ทธิภ าพ
8) โรงเรียนมีการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
เป้าหมาย 9) โรงเรียนส่งเสริมความร่วมมือศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
10) โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เพื่อพัฒนางานด้าน ICT ของโรงเรียน 11) โรงเรียน

164
มี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง โรงเรี ย น 12) ผู้ บ ริ ห ารส่ ง เสริ ม การ
ประยุกต์ใช้ ICT เป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 13) โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอน
ที่เป็นการเสริมสร้างทักษะในการใช้ประโยชน์จาก ICT และเหมาะสมกับการเรี ยนรู้ 14) โรงเรียน
รณรงค์ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ได้อย่าง
ทั่วถึง สร้างสรรค์ และ มีประสิทธิภาพ 15) โรงเรียนนา ICT เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา
ตลอดชี วิ ต (Life Long Learning) 16) โรงเรี ยนมี ก ารส่ ง เสริม ให้ ผู้ เรี ยนทุ ก ระดั บสามารถใช้ ICT
ได้เป็นอย่างดี
จากแนวทางข้างต้น ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันนาแนวทางทั้งหมดมาสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์ได้
เป็น 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภาพ ประกอบด้ว ย
6 แนวทาง ดังนี้ 1) โรงเรียนมีการบารุงรักษา ICT อย่างคุ้มค่า 4) โรงเรียนมีการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับโรงเรียน 5) โรงเรียนมีการนาเครือข่ายด้าน ICT ที่มีความทันสมัย มาให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 9) โรงเรียนส่งเสริมความร่วมมือศูนย์ประสานงาน
การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 8) โรงเรียนมีการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและปฏิ บั ติ ง านให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมาย 11) โรงเรี ย นมี ก ารติ ด ตั้ ง ระบบเครื อ ข่ า ย
อิ น เทอร์ เ น็ ต ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง โรงเรี ย น กลยุ ท ธ์ ที่ 2 กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 6 แนวทาง ดังนี้ 3) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ eLearning 12) ผู้ บ ริ ห ารส่ ง เสริ ม การประยุ ก ต์ ใ ช้ ICT เป็ น นวั ต กรรมในการจั ด การเรี ย นการสอน
13) โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นการเสริมสร้างทักษะในการใช้ประโยชน์จาก ICT และ
เหมาะสมกั บ การเรี ย นรู้ 14) โรงเรี ย นรณรงค์ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ จ าก
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง สร้างสรรค์ และ มีประสิทธิภาพ 15) โรงเรียนนา
ICT เข้ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของระบบการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต (Life Long Learning) 16) โรงเรี ย นมี ก าร
ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับสามารถใช้ ICT ได้เป็นอย่างดี กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์การวางแผนพัฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้ 2) โรงเรียนกาหนดมาตรการใช้
ทรัพยากรและวางเงื่อนไขในการบริหารจัดการ ICT 6) โรงเรียนสร้างมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียน 7) โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากร
และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 10) โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อหา
รายได้เพื่อพัฒนางานด้าน ICT ของโรงเรียน
องค์ประกอบที่ 4 การบริหารคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย
13 แนวทาง ดังนี้ 1) โรงเรียนกาหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน ให้เป็นไปตามกาหนดและเป็นไป
ตามนโยบายของชาติ 2) โรงเรียนปรับปรุงสภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
อยู่เสมอ 3) ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีระบบการนิเทศการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ เพื่อความร่วมมือ
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และช่วยเหลือกันทางวิชาการ 4) โรงเรียนมีการจัดระบบการใช้งบประมาณด้าน ICT ตามแผนที่
โรงเรียนกาหนด 5) ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ ICT 6) โรงเรียนมีการติดต่อแลกเปลี่ยนและ
ใช้อุปกรณ์ร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก 7) โรงเรียนมีการนากฎหมายมาใช้ในการประเมินผลการ
ดาเนินงานด้าน ICT 8) โรงเรียนมีการปรับปรุงทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาความรู้ในรูป
ดิจิ ทัล 9) บุ คลากรในโรงเรีย นมีการจัดทาแผนพัฒ นา ICT ทุกๆ 3 ปี 10) โรงเรียนสร้างคู่มือการ
ดาเนิ น งานตามการบริห ารคุณภาพทั่วทั้งองค์การในโรงเรียน 11) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ โดยการประชุมวางแผนสารวจและรับฟังความ
คิ ด เห็ น 12) โรงเรี ย นจั ด ให้ มี ก ารส ารวจ/ตรวจสอบ/ติ ด ตามและประเมิ น ผลการใช้ ง านระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) 13) โรงเรียนนาหลักการ PDCA มาใช้ในการบริหารงานทั้ง
4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
จากแนวทางข้างต้น ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันนาแนวทางทั้งหมดมาสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์ได้
เป็น 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การสร้างหรือหาพันธมิตรเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร ประกอบด้วย 7 แนวทาง ดังนี้ 1) โรงเรียนกาหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน ให้เป็นไป
ตามกาหนดและเป็นไปตามนโยบายของชาติ 4) โรงเรียนมีการจัดระบบการใช้งบประมาณด้าน ICT
ตามแผนที่โรงเรียนกาหนด 5) ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ ICT 7) โรงเรียนมีการนากฎหมาย
มาใช้ในการประเมินผลการดาเนินงานด้าน ICT 9) บุคลากรในโรงเรียนมีการจัดทาแผนพัฒนา ICT
ทุกๆ 3 ปี 11) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ โดย
การประชุมวางแผนส ารวจและรับฟังความคิดเห็น 13) โรงเรียนนาหลักการ PDCA มาใช้ในการ
บริหารงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารงานทั่วไป กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์การพัฒนามาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ประกอบด้วย 6 แนวทาง ดังนี้ 2) โรงเรียนปรับปรุงสภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถใช้งานได้
เป็นปกติอยู่เสมอ 3) ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีระบบการนิเทศการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ เพื่อ
ความร่วมมือและช่วยเหลือกันทางวิชาการ 6) โรงเรียนมีการติดต่อแลกเปลี่ยนและใช้อุปกรณ์ร่วมกั น
กับหน่วยงานภายนอก 8) โรงเรียนมีการปรับปรุงทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาความรู้ใน
รูปดิจิทัล 10) โรงเรียนสร้างคู่มือการดาเนินงานตามการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การในโรงเรียน
12) โรงเรียนจัดให้มีการสารวจ/ตรวจสอบ/ติดตามและประเมินผลการใช้ งานระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ (MIS)
องค์ประกอบที่ 5 การพัฒนาครูและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ประกอบด้วย 15 แนวทาง ดังนี้ 1) โรงเรียนจัดหน่วยงานที่มีบุคลากรดูแลอุปกรณ์ด้าน
ICT ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) โรงเรียนมีการจัดตั้งบุคลากรที่ดูแล ประสานงานและการ
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) โรงเรียนมีการเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ ICT ในโรงเรียน 4) โรงเรียน
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สร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบของ ICT ต่อสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนทุกระดับ
5) โรงเรียนจัดครูผู้สอน ICT ให้เพียงพอต่อผู้เรียน 6) โรงเรียนส่งเสริมการสารวจความคิดเห็นความ
ต้องการด้าน ICT ของบุคลากร 7) โรงเรียนมีการพัฒนาครูให้มีวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น 8) ผู้บริหารพัฒนาให้โรงเรียนสามารถนานโยบายด้าน ICT ไปสู่การปฏิบัติได้จริง 9) บุคลากรมี
การวิเคราะห์ระบบ ออกแบบพัฒนาสถาปัตยกรรมด้าน ICT ที่เหมาะสม 10) ผู้บริหารส่งเสริมขวัญ
กาลังใจแรงจูงใจให้กับบุคลากรด้าน ICT 11) โรงเรียนใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู และครูที่
สอนไม่ตรงวุฒิ ให้มีความรู้ในวิชาที่สอน 12) โรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 13) โรงเรียนส่งเสริมการสร้างศักยภาพให้แก่ครูและ
บุคลากรเพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 14) โรงเรียนจัดให้มีระบบกลไกเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพของครูและบุคลากรด้านการให้บริการเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์
ฝึกอบรมทักษะ 15) โรงเรียนจัดให้ครูและบุคลากรได้เข้าร่วมในการประชุม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ความคิด และทักษะด้าน ICT ให้สูงขึ้น
จากแนวทางข้างต้น ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันนาแนวทางทั้งหมดมาสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์ได้
เป็น 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาทักษะของครูและบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประกอบด้วย 12 แนวทาง ดังนี้ 1) โรงเรียนจัดหน่วยงานที่มีบุคลากรดูแลอุปกรณ์
ด้าน ICT ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) โรงเรียนมีการจัดตั้งบุคลากรที่ดูแล ประสานงาน
และการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) โรงเรียนมีการเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ ICT ในโรงเรียน
4) โรงเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบของ ICT ต่อสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียน
ทุกระดับ 5) โรงเรียนจัดครูผู้สอน ICT ให้เพียงพอต่อผู้เรียน 6) โรงเรี ยนส่งเสริมการสารวจความ
คิดเห็นความต้องการด้าน ICT ของบุคลากร 7) โรงเรียนมีการพัฒนาครูให้มีวิธีการเรียนการสอนที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น 9) บุคลากรมีการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบพัฒนาสถาปัตยกรรมด้าน ICT
ที่เหมาะสม 11) โรงเรียนใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู และครูที่สอนไม่ตรงวุฒิ ให้มีความรู้ใน
วิชาที่สอน 13) โรงเรียนส่งเสริมการสร้างศักยภาพให้แก่ครูและบุคลากรเพื่อการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 14) โรงเรียนจัดให้มีระบบกลไกเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของครูและ
บุคลากรด้านการให้บริการเพื่อให้เป็ นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์ฝึกอบรมทักษะ 15) โรงเรียนจัดให้ครู
และบุคลากรได้เข้าร่วมในการประชุม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความคิด และทักษะด้าน ICT
ให้ สู ง ขึ้ น กลยุ ท ธ์ ที่ 2 กลยุ ท ธ์ ด้ า นเสริ ม สร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจ ประกอบด้ ว ย 3 แนวทาง ดั ง นี้
8) ผู้บริหารพัฒนาให้โรงเรียนสามารถนานโยบายด้าน ICT ไปสู่การปฏิบัติได้จริง 10) ผู้บริหารส่งเสริม
ขวัญกาลังใจแรงจูงใจให้กับบุคลากรด้าน ICT 12) โรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทั้งระบบ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
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องค์ประกอบที่ 6 การบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย
7 แนวทาง ดังนี้ 1) โรงเรียนมีการพัฒนาให้เว็บไซต์ของโรงเรียนมีความสมบูรณ์ 2) โรงเรียนจัดให้มี
บริการผ่านระบบการเรียนแบบอิเล็ กทรอนิกส์ 3) โรงเรียนส่งเสริมการสร้างเนื้อหาหรือบทเรี ยน
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 4) โรงเรียนจัดให้มี
นโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานบริการวิชาการ
เช่ น จั ด ท าโครงการ กิ จ กรรม ประกวดหรื อ การแข่ ง ขั น 5) โรงเรี ย นจั ด ให้ มี โ ครงการ กิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6) โรงเรียนมีการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และแหล่งการฝึกอบรม 7) โรงเรียนจัด
ให้มีการประกวดและมอบรางวัลให้กับครูที่มีผลงานด้าน สื่อดิจิทัล
จากแนวทางข้างต้น ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันนาแนวทางทั้งหมดมาสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์ได้
เป็น 1 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
ประกอบด้ว ย 7 แนวทาง ดังนี้ 1) โรงเรียนมีการพัฒ นาให้ เว็บไซต์ ข องโรงเรี ยนมี ความสมบู ร ณ์
2) โรงเรียนจัดให้มีบริการผ่านระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 3) โรงเรียนส่งเสริมการสร้างเนื้อหา
หรื อบทเรี ย นอิเล็ กทรอนิ กส์ที่เกี่ย วกับภาษาและวัฒ นธรรมของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ
4) โรงเรียนจัดให้มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
งานบริ การวิช าการ เช่น จั ดทาโครงการ กิจกรรม ประกวดหรือการแข่งขัน 5) โรงเรียนจัดให้ มี
โครงการ กิจ กรรม แลกเปลี่ ย นความรู้ป ระสบการณ์ ด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
6) โรงเรียนมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และแหล่งการ
ฝึกอบรม 7) โรงเรียนจัดให้มีการประกวดและมอบรางวัลให้กับครูที่มีผลงานด้าน สื่อดิจิทัล

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารวิ จั ย เพื่ อ 1) ทราบองค์ ป ระกอบการบริ ห ารด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา และ 2) ทราบกลยุทธ์การบริหาร
ด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารส าหรับ โรงเรีย นมั ธ ยมศึ ก ษา ใช้ ระเบี ย บวิธี วิจั ย แบบ
ผสมผสาน (Mixed Method) กาหนดขั้นตอนการดาเนินการวิจัยเป็น 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษา
วิเคราะห์ เพื่อกาหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 2) การวิเคราะห์ องค์ประกอบ 3) การกาหนดกลยุทธ์
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งประเภท (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งพื้นที่ใน
ประเทศไทยเป็นรายภูมิภาค 4 ภาค ดังนี้ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้
ได้สถานศึกษาทั้งสิ้น 78 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน 2) หัวหน้า
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 คน และ 3) ผู้ที่ทางานสารสนเทศโรงเรียน 1 คน
จ านวน 288 คน แล้ ว น าแบบสอบถามที่ ได้ กลั บ คื น มา จานวน 234 ฉบั บ คิดเป็ นร้อยละ 81.25
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสอบถามความคิ ด เห็ น
(Opinionnaire) สถิ ติ ที่ ใช้ ใ น การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ (Frequency) ร้ อ ยละ
(percentage) ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต (Arithmetic Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) สถิติวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ผู้วิจัยนากลยุทธ์
เสนอต่ อ ผู้ เชี่ ย วชาญซึ่ งเป็ น ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาในกลุ่ ม 46 สุ ด ยอดโรงเรี ย นผู้ น าไอซี ที ที่ เลื อ ก
เฉพาะเจาะจงตามคุ ณ สมบั ติ ที่ ก าหนดไว้ จานวน 9 คน ก าหนดกลยุ ท ธ์โดยวิธีก ารสนทนากลุ่ ม
(Focus Group Discussion : FGD ) หากลยุทธ์การบริ ห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
สาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา หลังจากนั้นนามาสรุปงานวิจัย นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล อภิปราย
ผล และจัดทารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป
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สรุปผลการวิจยั
ผู้วิจัย เรื่อง “กลยุ ทธ์การบริห ารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับ โรงเรียน
มัธยมศึกษา” จากผลการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ข้อค้นพบ ดังนี้
1. การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบเรียงตามน้าหนักองค์ประกอบที่ได้จากมากไปน้อย
คือ 1) การส่ งเสริมการมีส่วนร่ วมการพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร 2) การจัดการ
ความรู้เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร 3) การพัฒ นาทรัพยากรขั้น พื้น ฐาน 4) การบริห าร
คุ ณ ภาพเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร 5) การพั ฒ นาครูแ ละบุ ค ลากรที่ รับ ผิ ด ชอบด้ า น
เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร และ 6) การบริการวิช าการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 องค์ประกอบที่ 1 “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร” มี จ านวนตั ว แปรที่ อ ธิ บ ายองค์ ป ระกอบ 15 ตั ว แปร มี ค่ า น้ าหนั ก ตั ว แปรใน
องค์ ป ระกอบ (Factor loading) 0.705 - 0.788 มี ค่าความแปรปรวนของตัว แปร (Eigenvalues)
เท่ากับ 17.615 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 13.762 ค่าร้อยละ
สะสมของความแปรปรวน (Cumulative percent of variance ) เท่ากับ 13.762 เป็นองค์ประกอบ
ที่มีความสาคัญเป็นอันดับที่ 1
1.2 องค์ป ระกอบที่ 2 “การจัดการความรู้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร”
มีจ านวนตั ว แปรที่ อ ธิบ ายองค์ ป ระกอบ 4 ตั ว แปร มี ค่าน้ าหนั ก ตั ว แปรในองค์ ป ระกอบ (Factor
loading) 0.706 - 0.768 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 13.827 ค่าร้อยละ
ของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 10.803 ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน
(Cumulative percent of variance ) เท่ากับ 24.564 เป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็นอันดับ
ที่ 2
1.3 องค์ประกอบที่ 3 “การพัฒนาทรัพยากรขั้นพื้นฐาน” มีจานวนตัวแปรที่อธิบาย
องค์ประกอบ 5 ตัวแปร มีค่าน้าหนักตัวแปรในองค์ประกอบ (Factor loading) 0.732 - 0.839 มีค่า
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 11.273 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent
of Variance) เท่ า กั บ 8.807 ค่ า ร้ อ ยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative percent of
variance) เท่ากับ 33.371 เป็นองค์ประกอบทีม่ ีความสาคัญเป็นอันดับที่ 3
1.4 องค์ประกอบที่ 4 “การบริหารคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
มีจ านวนตั ว แปรที่ อ ธิบ ายองค์ ป ระกอบ 8 ตั ว แปร มีค่ าน้ าหนั กตั ว แปรในองค์ ป ระกอบ (Factor
loading) 0.722 - 0.853 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 8.757 ค่าร้อยละ
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ของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 6.841 ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน
(Cumulative percent of variance ) เท่ากับ 40.212 เป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็นอันดับ
ที่ 4
1.5 องค์ ป ระกอบที่ 5 “การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร” มีจานวนตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ 11 ตัวแปร มีค่าน้าหนักตัวแปร
ในองค์ประกอบ (Factor loading) 0.717 - 0.828มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues)
เท่ ากั บ 7.229 ค่ าร้ อ ยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ ากับ 5.648 ค่ าร้อ ยละ
สะสมของความแปรปรวน (Cumulative percent of variance ) เท่ากับ 45.860 เป็นองค์ประกอบ
ที่มีความสาคัญเป็นอันดับที่ 5
1.6 องค์ประกอบที่ 6 “การบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
มีจ านวนตั ว แปรที่ อ ธิบ ายองค์ ป ระกอบ 3 ตั ว แปร มี ค่าน้ าหนั ก ตั ว แปรในองค์ ป ระกอบ (Factor
loading) 0.781 - 0.799 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 7.200 ค่าร้อยละ
ของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 5.625 ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน
(Cumulative percent of variance ) เท่ากับ 51.485 เป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญเป็นอั นดับ
ที่ 6
2. กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
มี 6 กลยุ ท ธ์ ประกอบด้ ว ย องค์ ป ระกอบที่ 1 การส่ งเสริม การมี ส่ ว นร่ว มการพั ฒ นาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 21 แนวทาง ดังนี้ 1) โรงเรียนจัดสัมมนา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมกันกาหนดภาระงานตามขอบข่ายการบริหารจัดการ ICT 2) ผู้ปกครอง
ชุม ชน องค์ กรภายนอกทั้ งของรั ฐ และเอกชนเข้ามามี ส่ ว นร่วมกาหนดนโยบายและวางแผน ICT
ในด้ านการศึกษา 3) โรงเรีย นมีการใช้ ICT กับการบริห ารจัดการ กากับติ ดตาม ประเมิ นผลการ
ดาเนินงาน และรายงานผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 4) โรงเรียนมีการกาหนดนโยบายใช้ ICT ในการ
สื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อลดการใช้กระดาษ 5) โรงเรียนร่วมกันทาหลักสูตร
การใช้ ICT เพื่ อ การศึ ก ษาให้ ทั ด เที ย มกั บ นานาชาติ 6) โรงเรี ย นร่ ว มกั น จั ด ท าแผนฉุ ก เฉิ น
(Contingency Plan) เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ของ ICT 7) โรงเรียนจัดให้มีความร่วมมือระหว่าง
ภาค ICT และภาคการศึกษาให้เข้าถึงบรอดแบรนด์อินเตอร์เน็ตได้ 8) โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ
และกาหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน ICT 9) ผู้บริหารมีการสนับสนุน ทรัพยากร ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์ บุคลากร งบประมาณ 10) ผู้บริหารมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่จะเป็นผู้นาในการใช้
ICT 11) ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการดาเนินการด้าน ICT ที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของส่วนกลาง
12) ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรื่องการใช้งานซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส (Open Source) รวมทั้ง
การใช้ซอฟต์แวร์แบบมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 13) ผู้บริหารมีทักษะ สามารถประสานงานด้าน
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ความร่วมมือกับทุกฝ่าย 14) ผู้บริหารมีความสามารถในการจูงใจให้ครู และบุคลากรร่วมมือกันปฏิบัติ
ตามนโยบาย ICT 15) ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรโดยใช้สื่อด้าน ICT ในการ
จั ดการเรี ย นรู้ 16) โรงเรีย นสร้ างกระบวนการรับ ฟั งความคิ ดเห็ นจากผู้ ป กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน 17) โรงเรียนมีเวทีในการเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผย 18) โรงเรียนกาหนดพันธกิจ
ด้าน ICT ร่วมกัน 19) โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ด้านการใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 20) ผู้บริหาร
ศึ ก ษาและท าความเข้ า ใจในนโยบายด้ า น ICT ของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร 21) โรงเรี ย นมี ก าร
กาหนดการใช้ ICT ในการจัดการความรู้ไว้ในแผนของโรงเรียน
จากแนวทางข้างต้น ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันนาแนวทางทั้งหมดมาสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์ได้
เป็ น 3 กลยุทธ์ คือ กลยุ ทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การบริหารด้านการพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประกอบด้วย 7 แนวทาง ดังนี้ 9) ผู้บริหารมีการสนับสนุน ทรัพยากร ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
บุ ค ลากร งบประมาณ 10) ผู้ บ ริ ห ารมี ค วามรู้ ทั ก ษะ คุ ณ ลั ก ษณะที่ จ ะเป็ น ผู้ น าในการใช้ ICT
11) ผู้ บ ริ ห ารมีค วามมุ่งมั่ น ในการด าเนิ น การด้ าน ICT ที่ ส อดคล้ อ งกับ แนวปฏิ บั ติ ข องส่ ว นกลาง
12) ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรื่องการใช้งานซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส (Open Source) รวมทั้ง
การใช้ซอฟต์แวร์แบบมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 13) ผู้บริหารมีทักษะ สามารถประสานงานด้าน
ความร่วมมือกับทุกฝ่าย 14) ผู้บริหารมีความสามารถในการจูงใจให้ครู และบุคลากรร่วมมือกันปฏิบัติ
ตามนโยบาย ICT 15) ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรโดยใช้สื่อด้าน ICT ในการ
จัดการเรียนรู้ กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์การมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย ประกอบด้วย 10 แนวทาง
ดังนี้ 1) โรงเรียนจัดสัมมนา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมกันกาหนดภาระงานตาม
ขอบข่ายการบริหารจัดการ ICT 2) ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภายนอกทั้งของรัฐและเอกชนเข้ามามี
ส่วนร่วมกาหนดนโยบายและวางแผน ICT ในด้านการศึกษา 4) โรงเรียนมีการกาหนดนโยบายใช้ ICT
ในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อลดการใช้กระดาษ 5) โรงเรียนร่วมกันทา
หลักสูตรการใช้ ICT เพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 6) โรงเรียนร่วมกันจัดทาแผนฉุกเฉิน
(Contingency Plan) เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ของ ICT 7) โรงเรียนจัดให้มีความร่วมมือระหว่าง
ภาค ICT และภาคการศึกษาให้เข้าถึงบรอดแบรนด์อินเตอร์เน็ตได้ 16) โรงเรียนสร้างกระบวนการรับ
ฟังความคิดเห็น จากผู้ป กครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน 17) โรงเรียนมีเวทีในการเสนอ
ข้อมูลอย่างเปิดเผย 18) โรงเรียนกาหนดพันธกิจด้าน ICT ร่วมกัน 20) ผู้บริหาร ศึกษาและทาความ
เข้าใจในนโยบายด้าน ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์การนานโยบายสู่การปฏิบัติ
ประกอบด้ ว ย 4 แนวทาง ดั งนี้ 3) โรงเรี ย นมี ก ารใช้ ICT กั บ การบริ ห ารจั ด การ ก ากั บ ติ ด ตาม
ประเมินผลการดาเนินงาน และรายงานผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 8) โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ
และกาหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน ICT 19) โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ด้านการใช้ ICT เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 21) โรงเรียนมีการกาหนดการใช้ ICT ในการจัดการความรู้ไว้ในแผนของโรงเรียน
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องค์ประกอบที่ 2 การจัดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย
19 แนวทาง ดังนี้ 1) โรงเรียนมีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการและจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียน
อย่างเพียงพอ 2) โรงเรียนจัดให้ มีการศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีความชัดเจนในการประยุกต์ใช้ ICT
3) โรงเรียนสร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและพื้นที่ การศึกษา ให้เป็น
ระบบที่ เข้าใจได้ ง่ายและใช้ ป ระโยชน์ ได้ส ะดวก 4) โรงเรียนจั ดท าข้อ มูล ที่ น ามาใช้ ป ระกอบการ
ประเมินได้อย่างถูกต้องชัดเจน 5) โรงเรียนจัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 6) โรงเรียนสนับสนุนการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารให้สามารถ
ตอบสนองต่อการบริหารจัดการความรู้ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย เป็นปัจจุบัน และเชื่อถือได้
7) โรงเรี ย นจั ดหาผู้ ให้ บ ริก ารระบบเครือข่าย และอุ ป กรณ์ ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั่ ว
โรงเรียน 8) โรงเรียนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
9) โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรเข้ า ถึ ง ความรู้ เกิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ และนวั ต กรรมใหม่
10) โรงเรียนจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากองค์กรที่เชื่อถือได้
เข้ามาดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11) โรงเรียนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ
พบปะกันเป็นกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ภายในโรงเรียน 12) โรงเรียนสนับสนุนการเข้าถึงฐานข้อมูลใน
แต่ละระดับ เพื่อความปลอดภัย 13) โรงเรียนจัดให้มีการใช้ระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่านระบบ ICT
14) โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียน เข้าถึงระบบเครือข่ าย ICT ที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
15) โรงเรียนมีการพัฒนาครูให้มีการพัฒนาวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 16) โรงเรียน
ส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอผลงานวิจัยด้าน ICT ระหว่างโรงเรียน
17) โรงเรี ย นพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การการเรี ย นรู้ (Learning Management System : LMS)
18) โรงเรียนจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ภายในหน่วยงาน ตลอดจนการ
ถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ประชาชน 19) โรงเรียนจัดให้มีศูนย์กลางใน
การจั ดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูล สื่อ การเรียนการสอนที่ มีคุณ ภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน
ใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของนักเรียนและครู
จากแนวทางข้างต้น ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันนาแนวทางทั้งหมดมาสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์ได้
เป็น 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การจัดเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 9 แนวทาง ดังนี้ 1) โรงเรียนมีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
และจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ 2) โรงเรียนจัดให้มีการศึกษาดูงานโรงเรียนที่
มีความชัดเจนในการประยุกต์ใช้ ICT 3) โรงเรียนสร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลางและพื้นที่การศึกษา ให้ เป็นระบบที่เข้าใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก 4) โรงเรียน
จัดทาข้อมูลที่นามาใช้ประกอบการประเมินได้อย่างถูกต้องชัดเจน 7) โรงเรียนจัดหาผู้ให้บริการระบบ
เครือข่าย และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วโรงเรียน 13) โรงเรียนจัดให้มีการใช้ระบบ
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การเรี ย นรู้ ท างไกลผ่ านระบบ ICT 17) โรงเรี ยนพั ฒ นาระบบบริห ารจั ดการการเรียนรู้ (Learning
Management System: LMS) 18) โรงเรียนจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM)
ภายในหน่วยงาน ตลอดจนการถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ประชาชน
19) โรงเรียนจัดให้มีศูนย์กลางในการจัดเก็บ รวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลสื่อ การเรียนการสอนที่มี
คุณ ภาพ ทั น สมัย ได้มาตรฐาน ใช้เป็นแหล่ งแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ของนักเรียนและครู กลยุทธ์ที่ 2
กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ประกอบด้ ว ย
7 แนวทาง ดังนี้ 5) โรงเรียนจัดให้ มีผู้รับผิ ดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
8) โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
9) โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรเข้ า ถึ ง ความรู้ เกิ ด การแลกเป ลี่ ย นเรี ย นรู้ และนวั ต กรรมใหม่
10) โรงเรียนจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากองค์กรที่เชื่อถือได้
เข้ามาดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 11) โรงเรียนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ
พบปะกัน เป็ น กลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ภ ายในโรงเรียน 15) โรงเรียนมีการพัฒ นาครูให้มีการพัฒ นา
วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนที่ ห ลากหลายมากยิ่ ง ขึ้ น 16) โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด ให้ มี เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นาเสนอผลงานวิจัยด้าน ICT ระหว่างโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์การส่งเสริม
และสนั บ สนุ น ความรู้ด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ประกอบด้ ว ย 3 แนวทาง ดั งนี้
6) โรงเรียนสนับสนุนการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้สามารถตอบสนอง
ต่ อ การบริ ห ารจั ด การความรู้ ใ ห้ ไ ด้ ม าตรฐาน มี ค วามปลอดภั ย เป็ น ปั จ จุ บั น และเชื่ อ ถื อ ได้
12) โรงเรียนสนับสนุนการเข้าถึงฐานข้อมูลในแต่ละระดับ เพื่อความปลอดภัย 14) โรงเรียนส่งเสริม
ให้นักเรียน เข้าถึงระบบเครือข่าย ICT ที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
องค์ ป ระกอบที่ 3 การพั ฒ นาทรั พ ยากรขั้ น พื้ น ฐาน ประกอบด้ ว ย 16 แนวทาง ดั งนี้
1) โรงเรี ยนมีการบ ารุ งรักษา ICT อย่างคุ้มค่า 2) โรงเรียนกาหนดมาตรการใช้ทรัพ ยากรและวาง
เงื่อนไขในการบริห ารจัดการ ICT 3) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning
4) โรงเรียนมีการจัดทาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียน 5) โรงเรียนมีการนาเครือข่ายด้าน ICT ที่มี
ความทันสมัย มาให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 6) โรงเรียน
สร้างมาตรฐานของโครงสร้างพื้น ฐานระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียน
7) โรงเรี ย นส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรและสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ
8) โรงเรียนมีการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
เป้าหมาย 9) โรงเรียนส่งเสริมความร่วมมือศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
10) โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เพื่อพัฒนางานด้าน ICT ของโรงเรียน 11) โรงเรียน
มี ก ารติ ด ตั้ งระบบเครื อ ข่ ายอิ น เทอร์ เน็ ต ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ งโรงเรี ย น 12) ผู้ บ ริ ห ารส่ งเสริ ม การ
ประยุกต์ใช้ ICT เป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 13) โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอน
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ที่เป็ นการเสริมสร้างทักษะในการใช้ประโยชน์จาก ICT และเหมาะสมกับการเรียนรู้ 14) โรงเรียน
รณรงค์ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ได้อย่าง
ทั่วถึง สร้างสรรค์ และ มีประสิทธิภาพ 15) โรงเรียนนา ICT เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา
ตลอดชีวิต (Life Long Learning) 16) โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกระดับสามารถใช้ ICT ได้
เป็นอย่างดี
จากแนวทางข้างต้น ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันนาแนวทางทั้งหมดมาสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์ได้
เป็ น 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การบริห ารทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิภ าพ ประกอบด้ว ย
6 แนวทาง ดังนี้ 1) โรงเรียนมีการบารุงรักษา ICT อย่างคุ้มค่า 4) โรงเรียนมีการจัดทาข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับโรงเรียน 5) โรงเรียนมีการนาเครือข่ายด้าน ICT ที่มีความทันสมัย มาให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 9) โรงเรียนส่งเสริมความร่วมมือศูนย์ประสานงาน
การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 8) โรงเรียนมีการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและปฏิ บั ติ ง านให้ บ รรลุ ต ามเป้ า หมาย 11) โรงเรี ย นมี ก ารติ ด ตั้ งระบบเครื อ ข่ า ย
อิ น เทอร์ เน็ ต ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั้ ง โรงเรี ย น กลยุ ท ธ์ ที่ 2 กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารทรั พ ยากรอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 6 แนวทาง ดังนี้ 3) โรงเรียนส่งเสริมให้ ครูจัดการเรียนการสอนแบบ
e-Learning 12) ผู้บ ริห ารส่ งเสริมการประยุกต์ใช้ ICT เป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน
13) โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นการเสริมสร้างทักษะในการใช้ประโยชน์จาก ICT และ
เหมาะสมกั บ การเรี ย นรู้ 14) โรงเรี ย นรณรงค์ ส่ งเสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเข้ า ถึ ง และใช้ ป ระโยชน์ จ าก
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง สร้างสรรค์ และ มีประสิทธิภาพ 15) โรงเรียนนา
ICT เข้ า เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของระบบการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต (Life Long Learning) 16) โรงเรีย นมี ก าร
ส่งเสริมให้ ผู้เรีย นทุกระดับ สามารถใช้ ICT ได้เป็นอย่างดี กลยุทธ์ที่ 3 กลยุทธ์การวางแผนพัฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้ 2) โรงเรียนกาหนดมาตรการใช้
ทรัพยากรและวางเงื่อนไขในการบริหารจัดการ ICT 6) โรงเรียนสร้างมาตรฐานของโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรียน 7) โรงเรียนส่งเสริม สนับสนุนทรัพยากร
และสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 10) โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อหา
รายได้เพื่อพัฒนางานด้าน ICT ของโรงเรียน
องค์ประกอบที่ 4 การบริหารคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย
13 แนวทาง ดังนี้ 1) โรงเรียนกาหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน ให้เป็นไปตามกาหนดและเป็นไป
ตามนโยบายของชาติ 2) โรงเรียนปรับปรุงสภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
อยู่เสมอ 3) ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูมีระบบการนิเทศการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ เพื่อความร่วมมือ
และช่วยเหลือกัน ทางวิชาการ 4) โรงเรียนมีการจัดระบบการใช้งบประมาณด้าน ICT ตามแผนที่
โรงเรียนกาหนด 5) ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ ICT 6) โรงเรียนมีการติดต่อแลกเปลี่ยนและ
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ใช้อุปกรณ์ร่วมกันกับหน่วยงานภายนอก 7) โรงเรียนมีการนากฎหมายมาใช้ในการประเมินผลการ
ดาเนินงานด้าน ICT 8) โรงเรียนมีการปรับปรุงทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาความรู้ในรูป
ดิจิ ทัล 9) บุ คลากรในโรงเรี ยนมีการจัดทาแผนพัฒ นา ICT ทุกๆ 3 ปี 10) โรงเรียนสร้างคู่มือการ
ดาเนิ น งานตามการบริ ห ารคุณ ภาพทั่ วทั้ งองค์การในโรงเรียน 11) โรงเรียนเปิ ดโอกาสให้ ผู้ มีส่ ว น
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒ นาคุณภาพ โดยการประชุมวางแผนสารวจและรับฟังความ
คิ ด เห็ น 12) โรงเรี ย นจั ด ให้ มี ก ารส ารวจ/ตรวจสอบ/ติ ด ตามและประเมิ น ผลการใช้ ง านระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) 13) โรงเรียนนาหลักการ PDCA มาใช้ในการบริหารงานทั้ง
4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป
จากแนวทางข้างต้น ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันนาแนวทางทั้งหมดมาสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์ได้
เป็ น 2 กลยุ ทธ์ คือ กลยุ ทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การสร้างหรือหาพั นธมิตรเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่อสาร ประกอบด้วย 7 แนวทาง ดังนี้ 1) โรงเรียนกาหนดนโยบายและควบคุ มมาตรฐาน ให้เป็นไป
ตามกาหนดและเป็นไปตามนโยบายของชาติ 4) โรงเรียนมีการจัดระบบการใช้งบประมาณด้าน ICT
ตามแผนที่โรงเรียนกาหนด 5) ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ ICT 7) โรงเรียนมีการนากฎหมาย
มาใช้ในการประเมินผลการดาเนินงานด้าน ICT 9) บุคลากรในโรงเรียนมีการจัดทาแผนพัฒนา ICT
ทุกๆ 3 ปี 11) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ โดย
การประชุม วางแผนส ารวจและรับ ฟั งความคิ ดเห็ น 13) โรงเรียนน าหลั กการ PDCA มาใช้ในการ
บริหารงานทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริห ารงานทั่วไป กลยุทธ์ที่ 2 กลยุทธ์การพัฒ นามาตรฐานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
ประกอบด้วย 6 แนวทาง ดังนี้ 2) โรงเรียนปรับปรุงสภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถใช้งานได้
เป็น ปกติอยู่เสมอ 3) ผู้บริห ารส่งเสริมให้ ครูมีระบบการนิเทศการเรียนการสอนทุกกลุ่ มสาระ เพื่อ
ความร่วมมือและช่วยเหลือกันทางวิชาการ 6) โรงเรียนมีการติดต่อแลกเปลี่ยนและใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
กับหน่วยงานภายนอก 8) โรงเรียนมีการปรับปรุงทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาความรู้ใน
รูปดิจิทัล 10) โรงเรียนสร้างคู่มือการดาเนินงานตามการบริหารคุณภาพทั่ วทั้งองค์การในโรงเรียน
12) โรงเรียนจัดให้มีการสารวจ/ตรวจสอบ/ติดตามและประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ (MIS)
องค์ประกอบที่ 5 การพัฒนาครูและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ประกอบด้วย 15 แนวทาง ดังนี้ 1) โรงเรี ยนจัดหน่วยงานที่มีบุคลากรดูแลอุปกรณ์ด้าน
ICT ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) โรงเรียนมีการจัดตั้งบุคลากรที่ดูแล ประสานงานและการ
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) โรงเรียนมีการเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ ICT ในโรงเรียน 4) โรงเรียน
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนั กถึงผลกระทบของ ICT ต่อสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนทุกระดับ
5) โรงเรียนจัดครูผู้สอน ICT ให้เพียงพอต่อผู้เรียน 6) โรงเรียนส่งเสริมการสารวจความคิดเห็นความ
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ต้องการด้าน ICT ของบุคลากร 7) โรงเรียนมีการพัฒนาครูให้มีวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น 8) ผู้บริหารพัฒนาให้โรงเรียนสามารถนานโยบายด้าน ICT ไปสู่การปฏิบัติได้จริง 9) บุคลากรมี
การวิเคราะห์ระบบ ออกแบบพัฒนาสถาปัตยกรรมด้าน ICT ที่เหมาะสม 10) ผู้บริหารส่งเสริมขวัญ
กาลังใจแรงจูงใจให้กับบุคลากรด้าน ICT 11) โรงเรียนใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู และครูที่
สอนไม่ตรงวุฒิ ให้มีความรู้ในวิชาที่สอน 12) โรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 13) โรงเรียนส่งเสริมการสร้างศักยภาพให้ แก่ครูและ
บุคลากรเพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 14) โรงเรียนจัดให้มีระบบกลไกเพื่อพัฒ นา
ศักยภาพและประสิทธิภาพของครูและบุคลากรด้านการให้บริการเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์
ฝึกอบรมทักษะ 15) โรงเรียนจัดให้ ครูและบุคลากรได้เข้าร่วมในการประชุม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้ ความคิด และทักษะด้าน ICT ให้สูงขึ้น
จากแนวทางข้างต้น ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันนาแนวทางทั้งหมดมาสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์ได้
เป็น 2 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การพัฒนาทักษะของครูและบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประกอบด้วย 12 แนวทาง ดังนี้ 1) โรงเรียนจัดหน่วยงานที่มีบุคลากรดูแลอุปกรณ์
ด้าน ICT ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2) โรงเรียนมีการจัดตั้งบุคลากรที่ดูแล ประสานงาน
และการจั ดการด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ 3) โรงเรียนมีการเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ ICT ในโรงเรียน
4) โรงเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบของ ICT ต่อสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียน
ทุกระดับ 5) โรงเรียนจัดครูผู้สอน ICT ให้เพียงพอต่อผู้เรียน 6) โรงเรียนส่งเสริมการสารวจความ
คิดเห็นความต้องการด้าน ICT ของบุคลากร 7) โรงเรียนมีการพัฒนาครูให้มีวิธีการเรียนการสอนที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น 9) บุ คลากรมีการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบพัฒ นาสถาปัตยกรรมด้าน ICT
ที่เหมาะสม 11) โรงเรียนใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู และครูที่สอนไม่ตรงวุฒิ ให้มีความรู้
ในวิชาที่สอน 13) โรงเรียนส่งเสริมการสร้างศักยภาพให้แก่ครูและบุคลากรเพื่อการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 14) โรงเรียนจัดให้มีระบบกลไกเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของครูและ
บุคลากรด้านการให้บริการเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์ฝึกอบรมทักษะ 15) โรงเรียนจัดให้ครู
และบุ คลากรได้เข้าร่วมในการประชุม สั มมนา เพื่อเพิ่มพู นความรู้ ความคิด และทักษะด้าน ICT
ให้ สู ง ขึ้ น กลยุ ท ธ์ ที่ 2 กลยุ ท ธ์ ด้ า นเสริ ม สร้ า งขวั ญ และก าลั งใจ ประกอบด้ ว ย 3 แนวทาง ดั ง นี้
8) ผู้ บ ริห ารพั ฒ นาให้ โรงเรี ย นสามารถน านโยบายด้าน ICT ไปสู่ การปฏิ บั ติ ได้จริง 10) ผู้ บ ริห าร
ส่งเสริมขวัญกาลังใจแรงจูงใจให้กับบุคลากรด้าน ICT 12) โรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งระบบ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
องค์ประกอบที่ 6 การบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย
7 แนวทาง ดังนี้ 1) โรงเรียนมีการพัฒนาให้เว็บไซต์ของโรงเรียนมีความสมบูรณ์ 2) โรงเรียนจัดให้มี
บริการผ่ านระบบการเรีย นแบบอิเล็ กทรอนิกส์ 3) โรงเรียนส่งเสริมการสร้างเนื้อหาหรือบทเรียน
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อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ 4) โรงเรียนจัดให้มี
นโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในงานบริการวิชาการ
เช่ น จั ด ท าโครงการ กิ จ กรรม ประกวดหรือ การแข่ งขั น 5) โรงเรี ย นจั ด ให้ มี โ ครงการ กิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6) โรงเรียนมีการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และแหล่งการฝึกอบรม 7) โรงเรียนจัด
ให้มีการประกวดและมอบรางวัลให้กับครูที่มีผลงานด้าน สื่อดิจิทัล
จากแนวทางข้างต้น ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันนาแนวทางทั้งหมดมาสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์ได้
เป็ น 1 กลยุทธ์ คือ กลยุ ทธ์ที่ 1 กลยุทธ์การบริการวิช าการเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
ประกอบด้ ว ย 7 แนวทาง ดั งนี้ 1) โรงเรียนมี ก ารพั ฒ นาให้ เว็บ ไซต์ข องโรงเรีย นมี ค วามสมบู ร ณ์
2) โรงเรียนจัดให้มีบริการผ่านระบบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 3) โรงเรียนส่งเสริมการสร้างเนื้อหา
หรือบทเรีย นอิเล็กทรอนิ กส์ ที่ เกี่ยวกับภาษาและวัฒ นธรรมของประเทศอาเซียนทั้ ง 10 ประเทศ
4) โรงเรียนจัดให้มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
งานบริ การวิช าการ เช่น จั ดท าโครงการ กิ จกรรม ประกวดหรือการแข่ งขัน 5) โรงเรียนจัด ให้ มี
โครงการ กิ จ กรรม แลกเปลี่ ย นความรู้ป ระสบการณ์ ด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
6) โรงเรียนมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ และแหล่งการ
ฝึกอบรม 7) โรงเรียนจัดให้มีการประกวดและมอบรางวัลให้กับครูที่มีผลงานด้าน สื่อดิจิทัล
อภิปรายผล
การวิจัยในครั้งนี้มีประเด็นที่สาคัญที่ค้นพบจากองค์ประกอบการบริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารส าหรั บ โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา และสามารถน ามาอภิ ป รายผลตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้
1. องค์ประกอบการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารสาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ลาดับน้าหนักขององค์ประกอบที่ได้จากมากไปน้อย คือ
1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) การจัดการความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) การพัฒ นาทรัพยากรขั้นพื้นฐาน 4) การบริห ารคุณภาพ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร 5) การพัฒ นาครูและบุคลากรที่รับผิ ดชอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร และ 6) การบริก ารวิ ช าการเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ซึ่ง องค์ประกอบของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
มีลักษณะเป็นพหุองค์ประกอบสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย เหตุที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า
องค์การการศึกษาในยุคดิจิตอลที่จะประสบความสาเร็จได้นั้นจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
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บริหารจัดการให้สามารถรองรับการศึกษาสมัยใหม่ มีกลยุทธ์การบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สารที่ ทั น สมั ย เนื่ อ งจากการมี ก ลยุ ท ธ์ ที่ ทั น ต่ อสถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงได้ อ ย่ าง
ทันท่วงที จะเป็นแนวทางที่จะทาให้องค์การการศึกษาดาเนินการได้อย่างมีทิศทางคือมุ่งสู่ความสาเร็จ
ขององค์ ก ารได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ งโรงเรีย นมั ธ ยมศึ ก ษาเป็ น องค์ ก ารทาง
การศึกษา จัดการศึกษาในระดับมัธยมของประเทศไทย ซึ่งต้องดาเนินการภายใต้สภาวะความกดดัน
และความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจด้านสังคมวัฒนธรรมและปัญญา ซึ่ง โลกในยุคปัจจุบันได้
หมุนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based-Economy) ที่ปัจจัย
ในการผลิ ต และแข่ งขั น ก าลั ง เปลี่ ย นไปเป็ น ปั จ จั ย ที่ ไม่ อ าจจั บ ต้ อ งได้ ม ากขึ้ น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผลกระทบ
ดังกล่าวส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการบริหารสถานศึกษา ก่อให้เกิดการปรับตัวของ
องค์การ มีการปรับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกให้เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุด
ดังนั้นจึงต้องมีกลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์กรที่
ก้าวกระโดด แนวทางที่ต้องปรับให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารที่
รวดเร็ ว ช่ ว ยขั บ เคลื่ อนให้ ก ารด าเนิน งานองค์ กรด้ านศึ กษาเข้ าสู่ โลกดิจิต อล มี ก ารสร้างจุ ดยื น ที่
เข้มแข็ง โดยมีเป้าหมายเพื่อความอยู่รอดการเจริญเติบโตและการสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน ซึ่งจะ
ทาให้โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มีความพร้อม สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและของสังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากข้อค้นพบจาก
งานวิจัยนี้ องค์ประกอบการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ดังกล่าว สอดคล้องกับสานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้มีการกาหนดกลยุทธ์ให้เป็ นการ
สร้ า งชุ ด ทางเลื อ กในการด าเนิ น งานของโรงเรี ย นในช่ ว งระยะเวลาที่ ก าหนด เพื่ อ ตอบสนอง
เป้ าประสงค์ แ ละพั น ธกิ จ ของโรงเรี ยนในเงื่อ นไขและสภาพแวดล้ อ มที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ คุ ณ ภาพการ
ปฏิบั ติงาน จัดทากลยุ ทธ์และน ากลยุท ธสู่ การปฏิบั ติที่ส อดคล้ องกับ กรอบทิศทางแผนการศึกษา
แห่ งชาติ ที่ เกี่ ย วข้ องกับ กลยุ ท ธ์การบริห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร กรอบนโยบาย
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย หรื อ กรอบ
นโยบาย ICT2020 และกรอบนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทยและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องใน
ปัจจุบันและอนาคตสู่ปี 2563 นอกจากนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนแม่บท ICT เพื่อการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ว่าด้วยสร้างกาลังคนให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอย่างสรรค์ สนั บ สนุ น การเรียนการสอน ด้วยการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
พัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการด้านการศึกษา สอดคล้องกับนโยบายมุ่งสู่การ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดคุณภาพสูงสุด จากข้อค้นพบแนวทางและกล
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ยุทธ์ดังกล่าวนี้มีความสอดคล้องกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กาหนดแนวทางและกล
ยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน ประกอบด้วย แผนกลยุทธ์โดยรวม ได้แก่
1) ด้านการบริหารจัดการภายในโรงเรียน 2) โครงสร้างพื้นฐาน 3) การจัดการเรียนการสอน และ
4) กระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกับรายงานการดาเนินงานของ กลุ่ม 26 โรงเรียนผู้นา ICT โรงเรียน
ในฝั น มี ก ารก าหนดแนวทางหลั ก ในการด าเนิ น งานร่ว มกั น 4 ด้ าน คื อ ด้ านการบริห ารจั ด การ
ด้านการจัดการเรียนการสอน (ใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการบริหาร) ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ (นักเรียนคิดเอง ทาเอง ครูเป็นที่ปรึกษา) และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งกลยุทธ์มีความ
สอดคล้ องกั บ กลยุ ท ธ์ก ารบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของโรงเรีย นในประเทศ
สาธารณรัฐ สิงคโปร์ ของผู้ บ ริห าร พบว่า โรงเรียนในประเทศสาธารณรัฐ สิงคโปร์ มีความโดดเด่น
ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ ด้านกระบวนการ
เรียนรู้แบบ Project Based Learning โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสาคัญ ด้านการพัฒ นาสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ที่มีความทันสมัยแบบ Modern School ทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ และสถานที่ เป็นโรงเรียนที่
เป็นเลิศในการใช้ ICT บูรณาการลงสู่การจัดการเรี ยนการสอน และการบริหารจัดการโรงเรียนที่มี
บริบทแตกต่างกัน มีการกาหนดแนวทางพัฒ นาสู่ความเป็นเลิศด้าน ICT 4 ด้าน คือ 1) ด้านระบบ
บริหารจัดการ การใช้ ICT 2) ด้านการจัดการเรียนการสอน/การเรียนรู้ รายกลุ่มสาระฯ 3) ด้านการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรี ยนรู้ 4) ด้านการมีส่ วนร่วมของชุมชน สอดคล้องกับ เพ็ญ วรา ชูประวัติ
ศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านบริหารจัดการ ได้แก่ กลยุทธ์การพัฒนาระบบ
และการบริห ารระบบให้ ส นั บ สนุ น การใช้ ICT 1.2) ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ได้แก่ กลยุทธ์การ
จัดการให้สถานศึกษามีอุปกรณ์ ICTและระบบเครือข่ายเชื่อมโยงที่เหมาะสม และกลยุทธ์การบริหาร
อุป กรณ์ ด้าน ICTและระบบเครื อข่ายอย่างมีประสิ ท ธิภ าพ 1.3) ด้านบุคลากร ได้แก่ กลยุท ธ์การ
รณรงค์ให้ครูและบุคลากรพัฒนาทักษะการใช้ ICT และกลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาประยุกต์ใช้ ICT ในการเรียนการสอน 1.4) ด้านผู้บริหาร ได้แก่ กลยุทธ์ในการ
พัฒนาให้ผู้บริหารมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่จะเป็นผู้นาในการใช้ ICT และกลยุทธ์ในการส่งเสริม
ให้ ผู้ บ ริห ารเป็ น ผู้ น าในด้าน ICT สอดคล้ องกับ พั ช รพงศ์ ตรีเทพา ศึกษาพบว่า การส่ งเสริมและ
พัฒ นาการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้และระบบเครือข่ายสารสนเทศ เป็นกลยุทธ์ที่
สาคัญในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษยอดนิยม ดังนั้นโรงเรียนมัธยมศึกษาควรมี
การใช้แผนเชิ งกลยุ ท ธ์เป็ น เครื่ องมื อในการบริห ารและเปลี่ ยนกรอบแก้ ปัญ หาด้ว ยวิธีการใหม่ ๆ
(Reframing) มีการกาหนดนโยบายและแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ และมีการพัฒ นาวิสัยทัศน์
ร่วมกัน นาแนวทางของกลยุทธ์ไปประยุกต์ใช้เหมาะสมกับบริบทที่จาเป็นสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
นอกจากนี้ มี ก ารบรรจุ เนื้ อ หากลยุ ท ธ์โดยรวมและแนวทางของแต่ ล ะกลยุ ท ธ์ เฉพาะด้ าน เพื่ อ ให้
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ผู้บ ริห ารโรงเรีย นมัธ ยมศึกษา มีการวางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถรองรับ
ปัญหาสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เมื่อพิจารณาเป็นรายองค์ประกอบ ผู้วิจัยนาเสนอการอภิปรายผลเรียงลาดับแต่ละ
องค์ประกอบ ดังนี้
1.1 องค์ประกอบที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ประกอบด้วย 15 แนวทาง ดังนี้ 1)โรงเรียนร่วมกันกาหนดภาระงานตามขอบข่ายการ
บริหารจัดการ ICT 2)โรงเรียนมีการกาหนดนโยบายและวางแผน ICT ด้านการศึกษา โดยผู้ปกครอง
องค์กรชุมชน องค์กรภายนอกทั้งของรัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม 3) โรงเรียนมีการใช้ ICT กับการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน 4) โรงเรียนมีนโยบายใช้ ICT ในการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายใน
และภายนอกเพื่ อลดการใช้ก ระดาษ 5) โรงเรียนร่ว มกัน เร่งพั ฒ นาการใช้ ICT เพื่ อการศึ ก ษาให้
ทัดเทียมกับนานาชาติ 6) โรงเรียนร่วมกันจัดทาแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) เพื่อเตรียมรับมือ
สถานการณ์ของ ICT 7) โรงเรียนร่วมกันกาหนดเป้าหมายให้เป็นต้นแบบในการนา ICT ไปใช้ในการ
พัฒ นางาน 8) โรงเรีย นแต่ งตั้งคณะกรรมการและกาหนดบทบาทหน้าที่รับผิ ดชอบงานด้ าน ICT
9) ผู้บริหารมีการสนับสนุน ทรัพยากร ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร งบประมาณ 10) ผู้บริหารมี
ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่จะเป็นผู้นาในการใช้ ICT 11) โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงาน
ด้าน ICT ที่สอดคล้องกับ แนวปฏิบัติของส่วนกลาง 12) ผู้บริห ารมีการบริห ารจัดการเรื่องลิขสิ ทธิ์
13) โรงเรียนสารวจความเป็นไปได้ในการใช้ ICT เพื่อการบริหารโรงเรียน 14) โรงเรียนพัฒนาระบบ
ICT ในการบริหารจัดการ 15) ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตรโดยใช้สื่อด้าน
ICT ในการจัดการเรียนรู้
ปั จ จั ย นี้ ประกอบด้วยตั ว แปร มี ค่ าน้ าหนั ก ตั ว แปรในองค์ ป ระกอบ (Factor
loading) 0.705 - 0.788 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 17.615 ค่าร้อยละ
ของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากับ 13.762 ค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน
(Cumulative percent of variance ) เท่ากับ 13.762 ซึ่งอธิบายความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์
ของตัวแปรทั้ง 15 ตัวแปร ในองค์ประกอบที่ 1 แสดงว่า ผู้ ให้ ข้อมูลองค์ประกอบการบริห ารด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารสาหรับโรงเรียนมัธ ยมศึกษา เป็นไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคล้องกัน ทั้งนี้ตัวแปรทั้ง 15 ตัวแปรสามารถจัดอยู่ในองค์ประกอบที่ 1 คือสร้างช่องทางในการ
รับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินในด้านนโยบายทั้ง
ภาครั ฐ และเอกชน และการสนั บ สนุ น ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร โดยเฉพาะ
ภาคเอกชนที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนปัจจัยขั้นพื้นฐานต่าง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนและหน่วยงานด้านการศึกษาในกากับ
ของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมทาการการวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย และผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย
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สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยคานึงถึงความจาเป็นในการใช้งาน ตลอดจนความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ โดยพิจารณา
จากผลดี ผลเสีย ที่ได้รับ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยข้อค้นพบดั งกล่าวนี้สอดคล้องกับ ธัญเทพ สิทธิเสือ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ของประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีกระบวนการบริหาร 4 กระบวนการ
ได้แก่ 1) การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) การจัดองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อ สาร 3) การบู ร ณาการเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และ 4) การควบคุ ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์ ประกอบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีองค์ประกอบที่สาคัญ
6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) ด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4) ด้านโครงสร้าง
องค์การเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร 5) ด้านทักษะและบทบาทของบุคลากรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ 6) ด้านวัฒ นธรรมองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สอดคล้ องกั บ สุ ภ ณิ ด า ปุ สุ ริ น ทร์ คา ได้ศึก ษาวิจัยเรื่องการพั ฒ นารูป แบบการแบ่ งปั นความรู้ด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารด้ว ยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒ นาความเป็นชุมชนนัก
ปฏิบัติของครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมในโครงการหนึ่งอาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันของกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูที่เข้าฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่ได้นาความรู้มา
แลกเปลี่ยนกับเพื่อนครู นักเรียนไม่สนใจทาแบบฝึกหัด/แบบทดสอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
และครูต้องการสนทนากับ เพื่ อนครูผ่ านอินเทอร์เน็ตอย่างไม่เป็น ทางการ 2) รูปแบบการแบ่งปั น
ความรู้ที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) องค์ประกอบของรูปแบบการแบ่งปันความรู้
ประกอบด้ ว ยชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ การด าเนิ น กิ จ กรรม และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และทรั พ ยากร
สนั บ สนุ น การแบ่ ง ปั น ความรู้ 2) ขั้ น ตอนการแบ่ ง ปั น ความรู้ ประกอบด้ ว ย การปฐมนิ เทศเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก าร การด าเนิ น การจั ดกิ จ กรรมการแบ่ งปั น ความรู้ด้ ว ยวิธี การเรีย นแบบร่ว มมื อ และการ
ประเมินผลและ 3) ผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินกิจกรรมการแบ่งปันความรู้ ประกอบด้วยผลงานกลุ่ม
และผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับการแบ่งปันความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วย
วิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นชุมชนนักปฏิบัติของครู 3) ในภาพรวมของการประเมิน
ตนเองเกี่ยวกับ การแบ่งปั นความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้วยวิธีการเรียนแบบ
ร่วมมือเพื่อพัฒนาความเป็นชุมชนนักปฏิบัติ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะความเป็นชุมชนนัก
ปฏิบัติในระดับมาก สอดคล้องกับบรรจง เขื่อนแก้ว ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารสาหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย ผลการวิจัยพบว่ า มีการบริหารงานทั้งแบบ
รวมศูนย์ และกระจายศูนย์ ส่วนกระบวนการที่ใช้ในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกอบด้ ว ยกระบวนการที่ ส าคั ญ 4 กระบวนการ ได้ แ ก่ 1) กระบวนการวางแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกระบวนการในการจัดทาแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถาบัน 2) กระบวนการจัดองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เป็นกระบวนการในการจัดโครงสร้างองค์การให้ตอบสนองกลยุทธ์เทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารของสถาบัน 3) กระบวนการบูรณาการเทคโนโลยี
1.2 องค์ป ระกอบที่ 2 การจั ดการความรู้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
ประกอบด้วย 4 แนวทาง ดังนี้ 1) โรงเรียนปรับปรุงห้องปฏิบัติการและจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับ
ผู้เรียนอย่างเพียงพอ 2) โรงเรียนจัดให้มีการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3) โรงเรียนสร้าง
การเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและพื้นที่การศึกษา ให้เป็นระบบที่เข้าใจได้
ง่ายและใช้ประโยชน์ ได้ส ะดวก 4) โรงเรียนจัดทาข้อมูล ที่นามาใช้ประกอบการตรวจสอบได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจน
มีค่าน้ าหนั กตัวแปรในองค์ประกอบ (Factor loading) 0.706 - 0.768 มี ค่า
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 13.827 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent
of Variance) เท่ า กั บ 10.803 ค่ า ร้ อ ยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative percent of
variance ) เท่ากับ 24.564 ซึ่งอธิบายความสอดคล้ องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปร
ในองค์ประกอบที่ 2 แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารส าหรั บ โรงเรีย นมั ธยมศึก ษา เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน และสอดคล้ องกัน ทั้ งนี้ ตัว แปรทั้ ง
4 ตัวแปรสามารถจัดอยู่ในองค์ประกอบที่ 2 คือสร้างระบบชุมชนสังคมออนไลน์ ในการจัดการความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์
สื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนแอพพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสารต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหาร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชุมชนสังคมออนไลน์ จัดให้มีการ
ฝึกอบรมให้ครูมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกาหนดให้มีการ
ทากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ผ่านระบบชุมชนสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ การจัดการความรู้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ กลยุทธ์การจัดการ
ความรู้มีความสาคัญที่เอื้อให้ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประสบความสาเร็จ
ซึ่งสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทย
กับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 สถานศึกษาต้องมีการใช้สารสนเทศที่จะช่วยให้เกิดความ
คล่องตัวในการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูล การเรียนรู้อย่างทั่วถึงในองค์การ และการจัดการความรู้
เป็นการสร้างโอกาสการเรียนรู้ และสะท้อนผลงานของทุกระดับในองค์การ ส่วนพัชรพงศ์ ตรีเทพา
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ศึกษาพบว่า การส่งเสริมและพั ฒนาการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา แหล่งเรียนรู้และระบบเครือข่าย
สารสนเทศ เป็นกลยุทธ์ที่สาคัญในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษยอดนิยม โดยข้อ
ค้น พบดังกล่ าวนี้ ส อดคล้ องกับ โสภิต สุ ว รรณเวลา ศึก ษาพบว่า รูปแบบการบริห ารสถานศึ กษา
ในด้านการจัดการความรู้ โดยการใช้ฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ สอดคล้อง
กับสุริโยทัย สุปัญญาพงศ์ ศึกษาพบว่า การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ การมีเครื่องมือ/อุปกรณ์
และระบบเครื อข่าย ที่ เป็ น พื้น ฐานและระบบสนับ สนุนการจัดการความรู้ เทคโนโลยีการสื่ อสาร
การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ เทคโนโลยีการจัดเก็บ
สอดคล้องกับสถาบัน ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม ให้ความเห็นไว้ว่า ควรมีการสร้างระบบ
ชุมชนสังคมออนไลน์ ในการจัดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนแอพพลิเคชั่นเพื่อการสื่อสาร
ต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากนี้ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชุมชนสังคมออนไลน์ จัดให้มีการฝึกอบรมให้ครูมีความรู้และทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกาหนดให้มีการทากิจกรรมกลุ่มร่วมกัน ผ่านระบบชุมชน
สังคมออนไลน์ป ระเภทต่าง ๆ การศึกษาของ ศิริชัย ตันจอ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ผลการวิจัย
พบว่า โครงสร้ างหลั ก ของรู ป แบบที่ เหมาะสมควร ประกอบด้ วย 1) โครงสร้างพั น ธกิ จหลั ก ของ
สถาบันอุดมศึกษา 2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) กระบวนการจัดการความรู้ 4) ปัจจัยที่
เอื้อต่อองค์กรในการจัดการความรู้ 5) ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น 6) การนาไปใช้ ดังนั้นการกาหนดกลยุทธ์
การจัดการความรู้จึ งเป็นกลยุทธที่มีความสาคัญต่อการบริหารองค์การการศึกษาในยุคดิจิตอล การที่
จะประสบความสาเร็จได้นั้นจาเป็นต้องมีการจัดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ
1.3 องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 แนวทาง
ดังนี้ 1) โรงเรียนมีการบารุงรักษา ICT อย่างคุ้มค่า 2) โรงเรียนกาหนดมาตรการการใช้ทรัพยากรและ
วางเงื่อนไขในการบริหารจัดการ ICT 3) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning
4) โรงเรียนมีโครงสร้างพื้น ฐานทาง ICT 5) โรงเรียนมีการเน้นการนาเครือข่ายด้าน ICT ที่มีความ
ทันสมัย เพื่อให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ค่ าน้ าหนั ก ตั ว แปรในองค์ ป ระกอบ (Factor loading) 0.732 - 0.839 มี ค่ า
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 11.273 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent
of Variance) เท่ า กั บ 8.807 ค่ า ร้ อ ยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative percent of
variance ) เท่ากับ 33.371 ซึ่งอธิบายความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร
ในองค์ประกอบที่ 3 แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื่ อสารส าหรั บ โรงเรีย นมั ธยมศึก ษา เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน และสอดคล้ องกัน ทั้ งนี้ ตัว แปรทั้ ง
5 ตัวแปรสามารถจัดอยู่ในองค์ประกอบที่ 3 คือกาหนดให้ มีมาตรฐานในการพัฒ นาทรัพยากรขั้น
พื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกันในทุก
พื้นที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภ าค เช่นโครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
มาตรฐานของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการใช้งาน ดูแลและซ่อมบารุง
ทรั พ ยากรขั้ น พื้ น ฐานด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ตลอดจนการประสานงานกั บ
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า เหมาะสม รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒ นาทักษะและ
ความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการดูแลและซ่อมบารุง
แก้ไขในเบื้องต้น การพัฒนาทรัพยากรขั้นพื้นฐาน โดยข้อค้นพบดังกล่าวนี้องค์การใดที่มีความพร้อม
ของวัส ดุอุป กรณ์ เทคโนโลยี คอมพิว เตอร์ และสารสนเทศ และความพร้อมของบุคลากรผู้ ใช้งาน
ย่อมเป็นองค์การที่ได้เปรียบในการพัฒนาองค์การให้มีความก้าวหน้า สอดคล้องกับจากการศึกษาของ
โอลูเยมิสิ (Oluyemisi A. Oyedemi, Member, IAENG) ศึกษาพบว่า การบริหารโรงเรียน ICT ที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ในมุ ม มองของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา พบว่ า สถานศึ ก ษาควรมี วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ICT
ที่เพียงพอ และควรจัดหางบประมาณให้เพียงพอในการดูแลบารุงรักษาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับทรงชัย โอฬาริกพงศ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สารของสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ป ระถมศึ ก ษา
ขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า โครงสร้างพื้นฐาน ด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ
ประกอบด้วย 6 ตัว ชี้วัด คือ 1) มีแผนพัฒ นาโครงสร้ างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 2) มีการพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่รองรับการเชื่อมต่อ
จากภายนอก และรองรับการเชื่อมต่อเป็นรายบุคคล 3) มีการพัฒนาระบบความปลอดภัยในการใช้
งานระบบเครื อ ข่ า ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศตาม พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 4) มีการพัฒนามาตรฐานเว็บไซต์ของสถานศึกษาให้มีข้อมูลที่เหมาะสมต่อ
การใช้ งาน และมี ช่ อ งทางการเข้ า ใช้ ง าน เหมาะสมตามกลุ่ ม เป้ า หมาย 5) มี ก ารพั ฒ นาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุ นด้านการบริหารจัดการ และ ด้านวิชาการ 6) มีการพัฒ นาระบบ
บ ารุ งรั ก ษาโครงสร้ างพื้ น ฐานด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เสถีย รภาพ สอดคล้องกับ อภิวัฒ น์ กันศรีเวียง ได้ศึกษาวิจัยเรื่องกลยุทธ์การพัฒ นาระบบบริห าร
จัดการข้อมูลสารสนเทศของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์ที่ 1
พัฒนามาตรฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภ าพ
กลยุ ท ธ์ที่ 3 พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่ อการประชาสั มพั น ธ์ข่ าวสาร
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การศึกษา สอดคล้องกับถาวร พอสม ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหารในการนา
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเพื่ อ การศึ ก ษาไปใช้ ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานขนาดเล็ ก
ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง ผลการวิจัยพบว่า การนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ประกอบด้วย 1) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหา
ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายความเร็วสูง 2) ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
ICT ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) ส่งเสริมสนับสนุนการนา ICT มาประยุกต์ใช้สถานศึกษา
4) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT เพื่อการศึกษา 5) ส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศตรวจ
ติดตามประเมินผล ICT เพื่อการศึกษา
1.4 องค์ป ระกอบที่ 4 การบริหารคุณ ภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกอบด้วย 8 แนวทาง ดังนี้ 1) โรงเรียนมีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการนา ICT มาใช้ในโรงเรียน
2) โรงเรียนปรับปรุงสภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติอยู่เสมอ 3) โรงเรียนมี
การจัดตั้งเครือข่ายการสอนโดยใช้ ICT 4) โรงเรียนมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระบบการศึกษา
5) ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ ICT 6) โรงเรียนมีการติดต่อแลกเปลี่ยนและใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
กับหน่วยงานภายนอก 7) โรงเรียนมีการนากฎหมายมาใช้ในการ ประเมินผลการดาเนินงานด้าน ICT
8) โรงเรียนมีการปรับปรุงทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเนื้อหาความรู้ในรูปดิจิทัล
ค่ าน้ าหนั ก ตั ว แปรในองค์ ป ระกอบ (Factor loading) 0.722 - 0.853 มี ค่ า
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 8.757 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent
of Variance) เท่ า กั บ 6.841 ค่ า ร้ อ ยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative percent of
variance ) เท่ากับ 40.212 ซึ่งอธิบายความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปร
ในองค์ประกอบที่ 4 แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารส าหรั บ โรงเรีย นมั ธยมศึก ษา เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน และสอดคล้ องกัน ทั้ งนี้ ตัว แปรทั้ ง
8 ตัวแปรสามารถจัดอยู่ในองค์ประกอบที่ 4 คือกาหนดให้มีขั้นตอนและกระบวนการในการตรวจสอบ
การบริหารคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยจัดทาเป็นตัวชี้วัด เปรียบเทียบความ
คุ้มค่าในการลงทุน เทียบผลผลิ ตและผลลั พธ์ ที่ ตั้งเป้าหมายไว้ เป็นระยะ ๆ เพื่ อประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารต่อไป ผู้ ใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารร่ว มกัน สะท้ อนผลการใช้งานในด้านของ
คุ ณ ภาพเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่ แ ท้ จ ริ ง โดยการสะท้ อ นผลในเชิ ง บวก เช่ น
การสะท้อนผลที่เกิดขึ้นจากปัญหาและผลกระทบจากการบริหาร โดยเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปั ญ หาที่เกิดขึ้น เพื่ อเป็ น ข้อมูล คุณ ภาพในเชิงลึกเพื่อให้ ผู้ บริห ารระดับสู งหรือระดับนโยบายนาไป
ประกอบการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา การบริหารคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยข้อค้นพบดังกล่าวนี้สอดคล้องกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่ให้ความเห็นไว้ว่า 1) บุคลากรใน
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โรงเรียนได้ร่วมกันกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ซึ่งทาให้เชื่อมั่นได้ว่าผู้ร่วมงานทุกคนสามารถ
ทางานให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรียนในทิศทางที่ตรงกัน 2) สร้างคู่มือการดาเนินงานตามการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์การในโรงเรียน 3) เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบและ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพ โดยการประชุมวางแผนสารวจและรับฟังความคิด เห็นผู้รับบริการอย่าง
สม่าเสมอ ส่วนประเด็นของการบริหารคุณภาพของผู้บริหาร สอดคล้องกับการศึกษาของสุริยา หมาด
ทิ้ง ผลการวิจัยพบว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT ของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย 1) จัดให้ผู้บริหารโรงเรียนมีสมรรถนะด้านการ
ใช้ ICT ขั้นพื้นฐาน 2) ส่งเสริมให้ผู้บริหารโรงเรียนมีสมรรถนะด้านการใช้ ICT เพื่อการบริหารจัดการ
โรงเรียน 3) สนับสนุนให้โรงเรียนมีโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภ าพและมีคอมพิวเตอร์อย่าง
เพียงพอ 4) จัดให้มีการวางแผนและการพัฒนาการใช้ ICT อย่างต่อเนื่อง และ5) จัดให้มีการใช้ ICT
เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ดังนั้นการมุ่งเน้นการใช้แนวทาง/กลยุทธ์ดังกล่าว
ผู้บริหารควรให้ความสาคัญเพื่อให้เกิดการบริหารคุณภาพทั้งระบบอย่างแท้จริงและมีการสร้างแนว
ปฏิบัติที่ดีที่ทาให้เกิดผลลัพธ์ต่อผู้เรียน
1.5 องค์ ป ระกอบที่ 5 การพั ฒ นาครู แ ละบุ ค ลากรที่ รับ ผิ ด ชอบด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 11 แนวทาง ดังนี้ 1) โรงเรียนจัดหน่วยงานที่มีบุคลากรดูแล
อุ ป กรณ์ ด้ า น ICT ให้ อ ยู่ ในสภาพพร้อ มใช้ งานอยู่ เสมอ 2) โรงเรี ย นมี ก ารจั ด ตั้ งบุ ค ลากรที่ ดู แ ล
ประสานงานและการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) โรงเรียนมีการเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ ICT
ในโรงเรียน 4) โรงเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงผลกระทบของ ICT ต่อสิ่งแวดล้อม
ในชั้นเรียนทุกระดับ 5) โรงเรียนจัดครูผู้สอน ICT ให้เพียงพอต่อผู้เรียน 6) โรงเรียนส่งเสริมการสารวจ
ความคิ ด เห็ น ความต้ อ งการด้ า น ICT ของบุ ค ลากร 7) โรงเรีย นส่ งเสริม ทั ก ษะการใช้ ICT ให้ แ ก่
บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 8) ผู้บริหารพัฒนาให้โรงเรียนสามารถนานโยบายด้าน ICT ไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง 9) บุคลากรมีการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบพัฒนาสถาปัตยกรรมด้าน ICT ที่เหมาะสม
10) ผู้บริหารส่งเสริมขวัญกาลังใจแรงจูงใจให้กับบุคลากรด้าน ICT 11) โรงเรียนใช้ ICT เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาครู และครูที่สอนไม่ตรงวุฒิ ให้มีความรู้ในวิชาที่สอน
มีค่าน้ าหนั กตัวแปรในองค์ประกอบ (Factor loading) 0.717 - 0.828 มี ค่า
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 7.229 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent
of Variance) เท่ า กั บ 5.648 ค่ า ร้ อ ยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative percent of
variance ) เท่ากับ 45.860 ซึ่งอธิบายความสอดคล้องหรือความสัม พันธ์ของตัวแปรทั้ง 11 ตัวแปร
ในองค์ประกอบที่ 5 แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารส าหรั บ โรงเรีย นมั ธยมศึก ษา เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน และสอดคล้ องกัน ทั้ งนี้ ตัว แปรทั้ ง
11 ตัวแปรสามารถจัดอยู่ในองค์ประกอบที่ 5 คือกาหนดมาตรฐานตาแหน่งบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ความสาคัญบุคลากรโดยการกาหนดตาแหน่งให้มีคนที่มี
ความสามารถเหมาะสมกับ งาน มี ม าตรฐานความรู้เชี่ ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านการออกแบบ
โครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการระบบระบบเครือข่าย การซ่อมบารุง การพัฒนาโปรแกรม การ
ออกแบบกราฟิก เป็นต้น ทั้งนี้ต้องจัดให้มีหน่วยงานที่กากับดูแลงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรที่
รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเฉพาะ และให้มีการประเมินมาตรฐานความรู้
ความสามารถเพื่อนาไปสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพด้วย บุคลากรมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้และ
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยู่เสมอ เช่นพัฒนาความรู้โดยการอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และทักษะ เข้าร่วมเครือข่ายบุคลากรที่มีความสนใจในงานสาขาเดียวกัน การพัฒนาครูและ
บุคลากรที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยข้อค้นพบดังกล่า วนี้สอดคล้องกับ
ครรชิต จามรมาน ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และการนานโยบายสู่การปฏิบัติของโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษามี ค วามเข้ า ใจและความร่ ว มมื อ ในการปฏิ บั ติ ต ามแผนแม่ บ ทดั ง กล่ า วใน ระดั บ ดี
ข้ อ เสนอแนะแนวทางที่ เหมาะสมในการน านโยบายสู่ ก ารปฏิ บั ติ ในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา คื อ
1) ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการนานโยบายและแผนแม่บทไปปฏิบัติ
2) ควรจัดทาแผนส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา 3) ควรจัดอบรมความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ครูทุกคน 4) ควรจัดทาระบบติดตามและประเมินผล 5) ควรจัดหา
เครื่องคอมพิ ว เตอร์ ให้ พ อเพี ย ง 6) ควรจัดกิจกรรมร่ว มกับ ชุมชนและท้องถิ่น 7) ควรจัดกิจกรรม
ส่ ง เสริ ม การใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ 8) ควรพิ จ ารณาใช้ ทั ก ษะความสามารถด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาประกอบการพิ จ ารณาเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ นครู สอดคล้ อ งกั บ ฐิ ต ารี ย์ วิ ลั ย เลิ ศ
ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งรู ป แบบการจั ด การเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของโรงเรี ย นในฝั น
ผลการวิจัยพบว่าความต้องการการจัดการ ICT พบว่าควรฝึกอบรมครูให้มีความรู้ ความสามารถทาง
ICT ให้มาก สามารถนาไปใช้ได้จริง ควรจัดครูผู้สอน ICT และจัดงบประมาณให้เพียงพอ สอดคล้อง
กับ จั น ทิ มา แสงเลิ ศ อุทั ย ได้ ศึ กษาวิจั ยเรื่อ งการพั ฒ นาหลั กสู ตรเสริม เพื่ อ เสริม สร้างสมรรถภาพ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สาหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ผลการวิจัยพบว่า
สมรรถภาพทางด้านไอซีทีที่นักศึกษาวิชาชีพครูขาดและควรได้รับการเสริมสร้าง ได้แก่ ความรู้ ทักษะ
และเจตคติท างด้านไอซีที ดั งนั้ น ผู้ บริห ารโรงเรียนควรให้ ความส าคัญ ต่อแนวทางการเพิ่ม อัตรา
เจ้ าหน้ าที่ ICT ในโรงเรี ย น โดยก าหนดมาตรฐานต าแหน่ งบุ คลากรที่ รับ ผิ ด ชอบด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้ความสาคัญบุคลากรโดยการกาหนดตาแหน่งให้มีคนที่มีความสามารถ
เหมาะสมกับงาน มีมาตรฐานความรู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่นด้านการออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน
การบริหารจัดการระบบระบบเครือข่าย การซ่อมบารุง การพัฒ นาโปรแกรม การออกแบบกราฟิก
เป็นต้น ทั้งนี้ต้องจัดให้มีหน่ วยงานที่กากับดูแลงานด้านการพัฒนาครูและบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเฉพาะ และให้มีการประเมินมาตรฐานความรู้ความสามารถ
เพื่อนาไปสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพด้วย
1.6 องค์ป ระกอบที่ 6 การบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกอบด้วย 5 แนวทาง ดังนี้ 1) โรงเรียนพัฒนาบริการผ่านเว็บไซต์รวมทั้งสื่อดิจิทัลอื่น ๆ เป็นไป
ตามมาตรฐานของ Web accessibility standard 2) โรงเรียนจัดให้มีบริการผ่านระบบการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 3) โรงเรียนส่งเสริมการสร้างเนื้อหาหรือบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับภาษาและ
วัฒนธรรมของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อเป็นการรองรับการเกิดกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
มีค่าน้ าหนั กตัวแปรในองค์ประกอบ (Factor loading) 0.781 - 0.799 มี ค่า
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) เท่ากับ 7.200 ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percent
of Variance) เท่ า กั บ 5.625 ค่ าร้ อ ยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative percent of
variance ) เท่ากับ 51.485 ซึ่งอธิบายความสอดคล้องหรือความสัมพันธ์ของตัวแปรทั้ง 5 ตัวแปร
ในองค์ประกอบที่ 6 แสดงว่า ผู้ให้ข้อมูลองค์ประกอบการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารส าหรั บ โรงเรีย นมั ธยมศึก ษา เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน และสอดคล้ องกัน ทั้ งนี้ ตัว แปรทั้ ง
5 ตัวแปรสามารถจัดอยู่ในองค์ประกอบที่ 6 คือ กาหนดนโยบายและจัดให้ให้มีระบบงานการบริการ
วิช าการเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารเป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น สามารถบู รณาการข้ อมู ล
สารสนเทศระหว่างหน่วยงานให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ โดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่ใช้งานร่วมกัน
โดยกาหนดให้ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลเป็นผู้นาเข้าและตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน รวมถึงการปรับปรุงให้
ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ และเป็นปัจจุบัน ซึ่งจะส่งผลให้การใช้บริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมีความรวดเร็ว ลดความซ้าซ้อนของข้อมูลและสารสนเทศ ผู้บริหารให้ความสาคัญกับ
ข้อมูลและสารสนเทศโดยการ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนาเข้า ตรวจสอบ ปรับปรุง ข้อมูล
และสารสนเทศเข้าสู่ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การบริการวิช าการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยข้อค้นพบดังกล่าวนี้สอดคล้องกับพิชยา พรมาลี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การพัฒ นารู ป แบบโครงข่ายเพื่อการเรียนรู้เชิง ประสบการณ์ ด้วยเทคโนโลยีส ารสนเทศ และการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบโครงข่ายเพื่อการเรียนรู้เชิงประสบการณ์
ด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ
5 องค์ป ระกอบหลั ก ได้แก่ 1) โครงสร้างพื้นฐาน ICT 2) แหล่ งสาระการเรียนรู้ 3) โครงข่ายการ
เรียนรู้ 4) การจัดการและบริการการเรียน และ 5) การติดตามประเมินผล รูปแบบกระบวนการเรียน
การสอนด้วยโครงข่ายเพื่อการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ มีองค์ประกอบที่สาคัญ 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรียมกระบวนการเรียนการ
สอน 2) การแนะนาการเรียนเชิงประสบการณ์ 3) การเรียนเชิงประสบการณ์ 4) การนาเสนอผลงาน
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และการให้ ผ ลป้ อ นกลั บ 5) การสรุป รวบยอดความคิด และเชื่อ มโยงประสบการณ์ และ 6) การ
ประเมิน การเรียนและการสอน ผลการทดสอบภาคสนามรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนด้วย
โครงข่ายเพื่อการเรียนรู้ฯ ผลการประเมินผลกระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี และจากความคิดเห็น
ของผู้เรียนและผู้สอนพบว่า รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนด้วยโครงข่ายเพื่อการเรียนรู้ฯ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบโครงข่ายเพื่อการเรียนรู้เชิง
ประสบการณ์ ด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารของมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ และรู ป แบบ
กระบวนการเรี ย นการสอนด้ว ยโครงข่ายเพื่อ การเรี ย นรู้ฯ ผู้ ทรงคุณ วุฒิ ให้ การรับรองว่าสามารถ
นาไปใช้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ สอดคล้องกับณรงค์ สมพงษ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าโรงเรียน
ประถมศึกษาในโครงการโรงเรียนในฝันส่วนใหญ่มีฐานข้อมูลทางด้านบริหารจั ดการน้อยกว่าโรงเรียน
นอกโครงการ แต่ระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในโครงการจะมีมากกว่า การใช้ ICT เพื่อการเรียนการ
สอนพบว่า โรงเรียนประถมศึกษาในโครงการโรงเรียนในฝันมีการใช้คอมพิวเตอร์ และ E-Learning
เพื่ อ การเรี ย นการสอนมากกว่า โรงเรีย นที่ อ ยู่ น อกโครงการ จากผลการเปรีย บเที ย บการใช้ ICT
ระหว่างโรงเรี ยนในโครงการและนอกโครงการ พบว่า โรงเรียนประถมศึกษามีความแตกต่างเรื่อง
สานักงานอัตโนมัติ การบริการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการวัดและประเมินผล การประยุกต์ใช้
ICT ของครู ส่วนโรงเรียนมัธยมศึกษามีความแตกต่างเฉพาะการใช้โปรแกรมออกแบบเว็บเพจเพียง
ด้านเดียวเท่านั้น ดังนั้นในการนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่ดีได้นั้น ควรกาหนดนโยบายและจัดให้ให้มี
ระบบงานการบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถ
บูรณาการข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ โดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่
ใช้งานร่วมกัน โดยกาหนดให้ผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลเป็นผู้นาเข้าและตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน รวมถึง
การปรั บ ปรุงให้ ถูกต้ อง มี ความน่ าเชื่ อถือ และเป็ น ปั จจุบั น ซึ่งจะส่ งผลให้ ก ารใช้บ ริการวิช าการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความรวดเร็ว ลดความซ้าซ้อนของข้อมูลและสารสนเทศ
กล่าวโดยสรุป ผลการวิจัยพบว่า ได้องค์ประกอบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้ วย 6 องค์ประกอบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การที่จะทาให้
การบริหารด้านสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิผลได้นั้น ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ต้ อ งค านึ ง ถึ ง การจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศโดยรวม คื อ การมองกรอบการ
ดาเนิ น งานทั้ งระบบ อย่ างสั ม พัน ธ์กัน ค านึ งถึงปั จ จัยภายในและภายนอกที่ อาจส่ งผลกระทบได้
ตลอดเวลา โดยผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ควรให้ความสาคัญกับกลยุทธ์การบริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งโรงเรียนมัธยมศึกษาควรมี
การกาหนดกลยุทธ์การจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร มุ่งเน้นให้มีการใช้
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ระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่ านระบบ ICT เพื่อการสื่อสารต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้และการ
บริการวิชาการ กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรพื้นฐาน มีการกาหนดมาตรการการใช้ทรัพยากรและวาง
เงื่อนไขในการบริหารจัดการ ICT เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อีกทั้งกลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา มุ่งเน้นผู้บริหารโรงเรียนร่วมกันกับครูและบุคลากรทุกคน กาหนดภาระงานตามขอบข่าย
การบริ ห ารจั ด การ ICT เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ทุ ก คนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดภาระงานตาม
สมรรถนะที่กาหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน และสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของครูและ
บุคลากร ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา กลยุทธ์การบริหารคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการกาหนด
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจนในการนา ICT มาใช้ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดการวางแผนอย่างเป็นระบบและมี
แนวปฏิบัติที่ดีที่ทาให้เกิดผลลัพธ์ต่อผู้เรียนที่ดี ส่วนกลยุทธ์การพัฒนาครูและบุคลากรที่รับผิดชอบ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มุ่งเน้นแนวทางการเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ ICT ในโรงเรียน
สาหรับ กลยุ ทธ์การบริการวิช าการเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ บ ริห ารโรงเรียนควรมี
แนวทางพัฒนาบริการผ่านเว็บไซต์รวมทั้งสื่อดิจิทัลอื่นๆ เป็นไปตามมาตรฐานของ Web accessibility
standard ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับบริการได้เข้าถึงบริการที่เท่าเทียมกัน การใช้บริการวิชาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมีความรวดเร็ว ลดความซ้าซ้อนของข้อมูลและสารสนเทศ สามารถบูรณา
การข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ จากการศึกษากลยุทธ์ดังกล่าว
โรงเรียนมัธยมศึกษาสามารถนากลยุทธ์ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ที่จะ
ส่งผลต่อความสาเร็จของสถานศึกษาต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
1. ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน สั งกั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควรจัดทาหรือพัฒนาคู่มือการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการบรรจุเนื้อหากลยุทธ์โดยรวม
และกลยุทธ์เฉพาะด้าน เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา มีการวางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่สามารถรองรับปัญหาสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
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2. ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ควรให้ ความส าคัญ กับกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากข้ อ ค้ น พบแนวทางรายข้ อ ในแต่ ล ะกลยุ ท ธ์ ที่ มี น้ าหนั ก มากที่ สุ ด ผู้ วิ จั ย จึ ง มี
ข้อเสนอแนะที่สาคัญ ดังนี้
2.1 ผู้บริหารโรงเรียนควรมุ่งเน้นกลยุทธ์ในเรื่องการจัดให้มีการใช้ระบบการเรียนรู้
ทางไกลผ่านระบบ ICT เพื่อการสื่อสารต่าง ๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริการวิชาการ
2.2 ผู้ บ ริ ห ารโรงเรีย นก าหนดมาตรการการใช้ ท รัพ ยากรและวางเงื่อ นไขในการ
บริหารจัดการ ICT เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม
กันในทุกพื้นที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
2.3 ผู้บริหารโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ กับครูและบุคลากรทุกคน กาหนดภาระงาน
ตามขอบข่ายการบริหารจัดการ ICT โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดภาระงานตามสมรรถนะที่
กาหนดให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2.4 ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความสาคัญในการกาหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนในการ
นา ICT มาใช้ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดการบริหารคุณภาพและมีการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่ทาให้เกิดผล
ลัพธ์ต่อผู้เรียน
2.5 ผู้บ ริห ารโรงเรียนควรให้ ความส าคัญ ต่อแนวทางการเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ ICT
ในโรงเรียน
2.6 ผู้บริหารโรงเรียนควรมีแนวทางพัฒนาบริการผ่านเว็บไซต์รวมทั้งสื่อดิจิทัลอื่น ๆ
เป็นไปตามมาตรฐานของ Web accessibility standard ซึ่งจะส่งผลให้ผู้รับบริการได้เข้าถึงบริการที่
เท่าเทียมกัน การใช้บ ริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความรวดเร็ว ลดความ
ซ้าซ้อนของข้อมูลและสารสนเทศ สามารถบูรณาการข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานให้สามารถใช้
งานร่วมกันได้
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาการพัฒ นากลยุทธ์สู่การปฏิบัติในแต่ละกลยุท ธ์ของการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้นาสุดยอดไอซีที
2. ควรศึกษารูปแบบการพัฒนากลยุทธ์บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา
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รายการอ้างอิง
ภาษาไทย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
ระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย ICT2020. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2554.
________. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554-2563 (ฉบับที่ 3) ของ
ประเทศไทย. เข้าถึงเมื่อ 23 ธันวาคม 2559. เข้าถึงได้จาก
http://www.youthreform.or.th
________. แผนพัฒนาดิจทิ ลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร:
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2559.
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ร่าง). แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับ
ที่ 3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561. ม.ป.ท., ม.ป.ป.
กระทรวงศึกษาธิการ. “แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2556-2559) ของกระทรวงศึกษาธิการ.”
เอกสารประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 2556-2559 ตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี, 2556.
________. สารสนเทศเพื่อการปฏิรปู การศึกษา. กรุงเทพมหานคร: สานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2554.
________. การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่ อง (พ.ศ.2552-2561). กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา
ลาดพร้าว, 2552.
________. พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545. กรุงเทพมหานคร: กระทรวงศึกษาธิการ, ม.ป.ป.
________. “แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ ศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2554 – 2556.” เอกสารประกอบแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา, 2553.
________. รายงานผลการศึกษาตัวชีว้ ดั ICT ด้านการศึกษาในสถานศึกษาระดับการศึกษาขัน้
พื้นฐาน ปีการศึกษา 2557. กรุงเทพมหานคร: สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,
2557.
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2. ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.มารุต พัฒนผล
ตาแหน่ง
: อาจารย์สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
สาขา
: การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ดร.ณรินทร์ ชานาญดู
ตาแหน่ง
: ผู้อานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
สาขา
: บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ
ตาแหน่ง
: ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
จังหวัดราชบุรี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
สาขา
: บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. ดร.ณัฏฐ์ธนัน ระวิพงษ์
ตาแหน่ง
: ครูชานาญการ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม จังหวัดสุพรรณบุรี
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาเอก
สาขา
: บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ข้อคาถาม
ข้อที่
1

ผลการประเมินความสอดคล้องของข้อคาถามจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
IOC
คนที่1
คนที่2
คนที่3
คนที่4
คนที่5
1
1
1
1
1
1

การ
พิจารณา
ใช้ได้

2

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

3

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

4

1

1

1

0

1

0.8

ใช้ได้

5

0

1

0

1

1

0.6

ใช้ได้

6

1

1

0

1

1

0.8

ใช้ได้

7

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

8

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

9

0

1

1

1

1

0.8

ใช้ได้

10

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

11

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

12

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

13

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

14

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

15

1

1

0

1

1

0.8

ใช้ได้

16

0

1

1

1

1

0.8

ใช้ได้

17

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

18

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

19

0

1

1

0

1

0.6

ใช้ได้

20

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

21

1

1

0

1

1

0.8

ใช้ได้

22

0

0

1

1

0

0.4

ใช้ไม่ได้

23

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

24

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้
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ความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
คนที่2
คนที่3
คนที่4
1
1
-1

ข้อคาถาม
ข้อที่
25

0.2

การ
พิจารณา
ใช้ไม่ได้

คนที่1
0

26

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

27

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

28

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

29

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

30

1

1

0

-1

1

0.4

ใช้ไม่ได้

31

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

32

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

33

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

34

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

35

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

36

0

0

0

0

1

0.2

ใช้ไม่ได้

37

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

38

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

39

-1

1

1

1

1

0.6

ใช้ได้

40

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

41

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

42

0

1

-1

1

1

0.4

ใช้ไม่ได้

43

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

44

1

1

1

0

-1

0.4

ใช้ไม่ได้

45

0

0

0

1

1

0.4

ใช้ไม่ได้

46

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

47

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

48

0

-1

1

1

1

0.4

ใช้ไม่ได้

49

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

คนที่5
0

IOC
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ความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
คนที่2
คนที่3
คนที่4
1
1
1

ข้อคาถาม
ข้อที่
50

1

การ
พิจารณา
ใช้ได้

คนที่1
1

51

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

52

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

53

0

1

0

0

1

0.4

ใช้ไม่ได้

54

1

1

1

-1

0

0.4

ใช้ไม่ได้

55

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

56

1

1

1

0

1

0.8

ใช้ได้

57

1

1

1

0

-1

0.4

ใช้ไม่ได้

58

1

0

1

1

1

0.8

ใช้ได้

59

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

60

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

61

1

-1

0

1

0

0.2

ใช้ไม่ได้

62

0

1

1

1

1

0.8

ใช้ได้

63

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

64

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

65

1

1

0

1

0

0.6

ใช้ได้

66

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

67

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

68

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

69

1

1

1

0

1

0.8

ใช้ได้

70

1

0

-1

1

1

0.4

ใช้ไม่ได้

71

1

0

-1

0

1

0.2

ใช้ไม่ได้

72

1

1

0

1

1

0.8

ใช้ได้

73

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

74

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

คนที่5
1

IOC
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ความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
คนที่2
คนที่3
คนที่4
1
1
1

ข้อคาถาม
ข้อที่
75

0.8

การ
พิจารณา
ใช้ได้

คนที่1
1

76

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

77

1

1

1

0

1

0.8

ใช้ได้

78

0

1

1

1

1

0.8

ใช้ได้

79

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

80

1

1

1

1

0

0.8

ใช้ได้

81

1

-1

0

1

1

0.4

ใช้ไม่ได้

82

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

83

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

84

1

1

0

1

1

0.8

ใช้ได้

85

1

1

1

-1

1

0.6

ใช้ได้

86

1

1

1

-1

1

0.6

ใช้ได้

87

1

1

1

1

0

0.8

ใช้ได้

88

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

89

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

90

1

0

-1

1

0

0.2

ใช้ไม่ได้

91

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

92

1

1

1

0

1

0.8

ใช้ได้

93

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

94

1

0

1

1

1

0.8

ใช้ได้

95

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

96

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

97

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

98

1

1

1

0

1

0.8

ใช้ได้

99

1

1

1

1

0

0.8

ใช้ได้

คนที่5
0

IOC
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ความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
คนที่2
คนที่3
คนที่4
1
1
1

ข้อคาถาม
ข้อที่
100

1

การ
พิจารณา
ใช้ได้

คนที่1
1

101

1

1

1

1

0

0.8

ใช้ได้

102

1

1

0

1

1

0.8

ใช้ได้

103

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

104

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

105

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

106

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

107

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

108

0

1

1

1

0

0.6

ใช้ได้

109

0

1

0

0

1

0.4

ใช้ไม่ได้

110

1

0

1

0

0

0.4

ใช้ไม่ได้

111

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

112

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

113

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

114

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

115

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

116

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

117

0

0

0

0

1

0.2

ใช้ไม่ได้

118

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

119

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

120

1

1

0

1

1

0.8

ใช้ได้

121

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

122

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

123

0

1

1

1

1

0.8

ใช้ได้

124

1

1

1

0

0

0.6

ใช้ได้

คนที่5
1

IOC
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ความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
คนที่2
คนที่3
คนที่4
1
0
1

ข้อคาถาม
ข้อที่
125

0.8

การ
พิจารณา
ใช้ได้

คนที่1
1

126

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

127

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

128

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

129

1

1

1

1

0

0.8

ใช้ได้

130

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

131

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

132

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

133

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

134

1

1

1

1

0

0.8

ใช้ได้

135

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

136

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

137

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

138

1

0

1

1

1

0.8

ใช้ได้

139

1

1

0

0

0

0.4

ใช้ไม่ได้

140

0

1

1

0

-1

0.2

ใช้ไม่ได้

141

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

142

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

143

1

1

0

1

1

0.8

ใช้ได้

144

0

1

1

1

1

0.8

ใช้ได้

145

0

1

0

1

0

0.4

ใช้ไม่ได้

146

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

147

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

148

1

1

1

1

1

1

ใช้ได้

149

0

0

1

1

0

0.4

ใช้ไม่ได้

คนที่5
1

IOC
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ความคิดเห็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
คนที่2
คนที่3
คนที่4
0
1
0

ข้อคาถาม
ข้อที่
150

คนที่1
0

151

1

1

1

1

152

1

1

1

1

0.4

การ
พิจารณา
ใช้ไม่ได้

1

1

ใช้ได้

1

1

ใช้ได้

คนที่5
1

IOC

ภาคผนวก ข
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจยั
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สาเนา
ที่ ศธ 6812.2/236

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
7 ธันวาคม 2559

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาทดลองเครื่องมือวิจัย
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถาม
จานวน 3 ฉบับ
ด้วยนางสาววราภรณ์ แป้นแจ้ง รหัสนักศึกษา 56252918 นักศึกษาระดับปริญญา
ดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริ ห ารการศึ กษา ภาควิช าการบริห ารการศึกษา คณะศึก ษาศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร มี ค วามประสงค์ ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ เรื่ อ ง “กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา” ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใคร่
ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาทดลองเครื่องมือวิจัยกลุ่มตัวอย่าง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการ
อนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์)
หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา

งานธุรการ
โทร. 034 -219136
โทรสาร 034-219136
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รายชื่อโรงเรียนที่ใช้ในการทดลองเครื่องมือ
ที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ชื่อโรงเรียน
แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
เสลภูมิพิทยาคม
วารินชาราบ
พิมานพิทยาสรรค์
สามัคคีวิทยาคม
ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
ห้วยผึ้งพิทยา
สงวนหญิง
วิสุทธรังษี
จอมสุรางค์อุปถัมภ์

จังหวัด
แม่ฮ่องสอน
ร้อยเอ็ด
อุบลราชธานี
สตูล
เชียงราย
สุรินทร์
กาฬสินธุ์
สุพรรณบุรี
กาญจนบุรี
พระนครศรีอยุธยา

ภาคผนวก ค
การวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจยั

216
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N
Cases

Valid
Excludeda
Total

%
30

100.0

0

.0

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in
the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha

N of Items

.984

128
Item-Total Statistics

Corrected Item- Cronbach's
Scale Mean if Scale Variance
Total
Alpha if Item
Item Deleted if Item Deleted Correlation
Deleted
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

517.83
517.97
517.97
517.77
517.97
518.10
518.10
517.90
517.83
518.13
517.97

2675.799
2678.309
2661.757
2647.013
2658.861
2660.024
2663.679
2660.714
2652.351
2654.395
2668.171

.559
.609
.746
.785
.733
.723
.725
.714
.744
.734
.710

.984
.984
.983
.983
.983
.983
.983
.983
.983
.983
.984
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012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038

517.97
517.83
517.83
517.87
517.87
518.13
518.07
518.17
518.07
518.00
518.17
518.03
518.03
517.87
518.03
517.80
518.00
517.73
517.93
518.00
518.40
518.03
518.00
518.03
518.03
518.47
518.00

2669.689
2647.592
2656.695
2664.464
2664.533
2666.051
2659.168
2672.833
2668.271
2668.414
2659.178
2663.137
2658.240
2664.395
2654.378
2649.200
2650.897
2652.823
2653.444
2659.793
2694.179
2661.206
2649.793
2661.068
2644.171
2647.706
2659.586

.630
.762
.733
.645
.644
.586
.707
.522
.587
.582
.749
.541
.797
.646
.794
.731
.766
.847
.783
.745
.211
.701
.739
.622
.828
.675
.748

.984
.983
.983
.984
.984
.984
.983
.984
.984
.984
.983
.984
.983
.984
.983
.983
.983
.983
.983
.983
.984
.983
.983
.984
.983
.984
.983
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039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065

518.03
518.10
518.13
518.07
518.03
518.30
518.03
518.10
518.13
518.07
518.03
518.30
517.97
518.03
517.97
517.90
517.93
518.00
518.00
518.00
517.97
517.77
517.77
517.80
517.83
517.97
517.80

2650.654
2657.059
2640.947
2648.685
2653.895
2640.424
2650.654
2657.059
2640.947
2648.685
2653.895
2640.424
2663.964
2662.102
2674.240
2662.093
2655.789
2665.724
2649.586
2651.586
2657.895
2655.771
2679.840
2670.855
2681.109
2675.620
2672.097

.711
.764
.692
.797
.861
.770
.711
.764
.692
.797
.861
.770
.713
.741
.680
.749
.805
.715
.782
.804
.802
.764
.516
.573
.525
.543
.653

.983
.983
.983
.983
.983
.983
.983
.983
.983
.983
.983
.983
.983
.983
.984
.983
.983
.983
.983
.983
.983
.983
.984
.984
.984
.984
.984
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066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092

517.87
517.90
517.83
517.83
517.97
517.83
517.93
518.00
517.87
518.00
518.00
518.00
517.90
518.00
518.07
518.07
517.97
518.03
517.97
517.90
517.93
518.00
518.00
518.00
517.97
517.77
517.77

2669.775
2661.334
2674.695
2683.247
2661.826
2673.937
2676.547
2670.897
2701.499
2671.517
2672.483
2673.103
2659.679
2636.414
2632.478
2642.547
2663.964
2662.102
2674.240
2662.093
2655.789
2665.724
2649.586
2651.586
2657.895
2655.771
2679.840

.669
.705
.705
.490
.692
.643
.554
.637
.165
.542
.566
.603
.784
.818
.770
.788
.713
.741
.680
.749
.805
.715
.782
.804
.802
.764
.516

.984
.983
.984
.984
.983
.984
.984
.984
.984
.984
.984
.984
.983
.983
.983
.983
.983
.983
.984
.983
.983
.983
.983
.983
.983
.983
.984
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093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

517.80
517.83
517.97
517.80
517.87
517.90
517.53
517.57
517.70
517.60
517.80
517.70
517.73
517.77
517.60
517.93
517.90
517.90
517.67
517.73
517.63
518.07
518.37
517.77
517.93
517.77
517.87

2670.855
2681.109
2675.620
2672.097
2669.775
2661.334
2725.223
2711.013
2706.148
2719.145
2702.441
2695.803
2723.099
2701.564
2704.938
2685.444
2707.679
2686.645
2700.782
2709.375
2696.585
2689.651
2682.861
2703.495
2695.926
2702.668
2703.292

.573
.525
.543
.653
.669
.705
-.199
.035
.105
-.099
.134
.197
-.129
.199
.118
.321
.089
.387
.198
.058
.261
.356
.311
.150
.224
.180
.152

.984
.984
.984
.984
.984
.983
.984
.984
.984
.984
.984
.984
.984
.984
.984
.984
.984
.984
.984
.984
.984
.984
.984
.984
.984
.984
.984
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120
121
122
123
124
125
126
127
128

517.63
517.90
517.77
517.60
517.70
517.53
517.47
517.73
517.67

2709.413
2699.748
2703.633
2708.800
2703.183
2711.223
2717.775
2725.651
2717.471

.055
.196
.135
.069
.183
.035
-.083
-.203
-.066

.984
.984
.984
.984
.984
.984
.984
.984
.984

ภาคผนวก ง
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
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สาเนา
ที่ ศธ 6806 (นฐ)/พิเศษ

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์
อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
10 มกราคม 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน
ด้วยนางสาววราภรณ์ แป้นแจ้ง รหัสนักศึกษา 56252918 นักศึกษาระดับปริญญา
ดุษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการบริ ห ารการศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย มหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากร ก าลั งท า
วิ ท ยานิ พ นธ์ เรื่ อ ง “กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารส าหรั บ โรงเรี ย น
มัธยมศึกษา” มีความประสงค์ จะขอเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร และผู้ ที่ ท างานสารสนเทศในโรงเรี ย น ของท่ า น เพื่ อ
ประกอบการทาวิทยานิพนธ์
ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรด
แจ้ง ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้ที่ทางาน
สารสนเทศในโรงเรียน ทราบ เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้แก่นักศึกษาดังกล่าว
ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ จักขอบพระคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม)
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการและวิจัย
รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
นครปฐม โทร.034-218790

224
รายชื่อโรงเรียนทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ชื่อโรงเรียน
ที่

จังหวัด

1

สตรีสิริเกศ

ศรีสะเกษ

2

ขอนแก่นวิทยายน

ขอนแก่น

3

ชื่นชมพิทยาคาร

มหาสารคาม

4

หอพระ

เชียงใหม่

5

ปิยะมหาราชาลัย

นครพนม

6

สตรีสิริเกศ

ศรีสะเกษ

7

ถิ่นโอภาสวิทยา

แพร่

8

บ้านแป้นพิทยาคม

ลาพูน

9

น้าคาวิทยาคม

เชียงราย

10

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

นครพนม

11

โรงเรียนบางปะหัน

พระนครศรีอยุธยา

12

โรงเรียนธรรมโฆสิต

สงขลา

13

ท่าหลวงวิทยานุกูล

พระนครศรีอยุธยา

14

บางเสด็จวิทยาคม

อ่างทอง

15

โรงเรียนเวียงสระ

สุราษฎร์ธานี

16

สตรีสิริเกศ

ศรีสะเกษ

17

กัลยาณวัตร

ขอนแก่น

18

ถิ่นโอภาสวิทยา

แพร่

19

ธวัชบุรีวิทยาคม

ร้อยเอ็ด

20

ท่าหลวงวิทยานุกูล

พระนครศรีอยุธยา

21

บ้านนาสาร

สุราษฎร์ธานี

22

อุเทนพัฒนา

นครพนม

23

บ้านเสด็จพิทยาคม

สุราษฎร์ธานี

24

น้าคาวิทยาคม

ยโสธร

25

ดอยสะเก็ดวิทยาคม

เชียงใหม่
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ชื่อโรงเรียน

ที่

จังหวัด

26

ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี

สกลนคร

27

โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

กระบี่

28

บางเสด็จวิทยาคม

อ่างทอง

29

โรงเรียนศรีชมภูวิทยา

บึงกาฬ

30

ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

อ่างทอง

31

โรงเรียนอุเทนพัฒนา

นครพนม

32

โป่งน้าร้อนวิทยาคม

จันทบุรี

33

บ้านตาขุนวิทยา

สุราษฎร์ธานี

34

บางปะกอกวิทยาคม

กรุงเทพมหานคร

35
36

โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง

37

นายางกลักพิทยาคม

ชัยภูมิ

38

โรงเรียนดอกคาใต้วิทยาคม

พะเยา

39

กุดดู่พิทยาคม

หนองบัวลาภู

40

ชื่นชมพิทยาคาร

มหาสารคาม

41

โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร

มหาสารคาม

42

เบญจมานุสรณ์

จันทบุรี

43

กระบุรีวิทยา

กระบี่

44

อามาตย์พานิชนุกูล

กระบี่

45

กระบุรีวิทยา

ระนอง

46

วังม่วงพิทยาคม

หนองคาย

47

เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย

สมุทรสงคราม

48

สตรีภูเก็ต

ภูเก็ต

49

หนองบัวพิทยาคาร

หนองบัวลาภู

50

โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

นครนายก
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ชื่อโรงเรียน

ที่

จังหวัด

51

ราชสีมาวิทยาลัย

นครราชสีมา

52

เขาทองพิทยาคม

นครสวรรค์

53

ยิ่งยวดพิทยานุกูล

อุดรธานี

54

หนองนางพิทยาคม

หนองคาย

55

วังม่วงพิทยาคม

หนองคาย

56

วังหลวงพิทยาสรรพ์

หนองคาย

57

ปิยะมหาราชาลัย

นครพนม

58

พระบางวิทยา

นครสวรรค์

59

ภู่วิทยา

นครราชสีมา

60

เกล็ดลิ้นวิทยา

นครราชสีมา

61

มหิศราธิบดี

นครราชสีมา

62

ขามทะเลสอวิทยา

นครราชสีมา

63

ชีทวนวิทยาสามัคคี

อุบลราชธานี

64

เบ็ญจะมะมหาราช

อุบลราชธานี

65

ปลาปากวิทยา

นครพนม

66

อุ่มเหม้าประชาสรรค์

นครพนม

67

มัธยมวชิราลงกรณวราราม

นครราชสีมา

68

นายางกลักพิทยาคม

ชัยภูมิ

69

หนองบัวบานวิทยา

ชัยภูมิ

70

โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก

ชัยภูมิ

71

ชัยภูมิภักดีชุมพล

ชัยภูมิ

72

นารีนุกูล 2

อุบลราชธานี

73

หนองขอนวิทยา

อุบลราชธานี

74

ปทุมพิทยาคม

อุบลราชธานี

75

มหาชัยวิทยาคม

นครพนม
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ที่

ชื่อโรงเรียน

จังหวัด

76

สารคามพิทยาคม

มหาสารคาม

77

ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา

กาแพงเพชร

78

สตรีนครสวรรค์

นครสวรรค์

ภาคผนวก จ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั (แบบสอบถามความคิดเห็น)
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แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
เรื่อง กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
____________________________
คาชีแ้ จง
1. แบบสอบถามฉบับนี้สาหรับ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา 2) หัวหน้างานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 3) ผู้ที่ทางานสารสนเทศโรงเรียน
2. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ทราบองค์ประกอบการบริ หาร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา จึงขอความกรุณาจากท่านได้
โปรดตอบแบบสอบถามตามความคิดเห็นของท่านในสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นองค์ประกอบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา คาตอบเหล่านี้จะไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใด
แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
3. เมื่อท่านให้ข้อมูลครบทุกข้อ โปรดส่งแบบสอบถามคืนให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานใน
โรงเรียนของท่าน เพื่อรวบรวมใส่ซองที่ผู้วิจัยได้จัดเตรียมไว้แล้วจัดส่งทางไปรษณีย์คืนให้ผู้วิจัย ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง สาหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้

(นางสาววราภรณ์ แป้นแจ้ง)
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

230
แบบสอบถามงานวิจยั
เรื่อง กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
____________________________
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย √ ลงใน  หน้าข้อที่ตรงกับสถานภาพของท่าน
สาหรับผูว้ จิ ยั
1. เพศ
1.  ชาย
2. อายุ
1.  ต่ากว่า 30 ปี
3.  41-50 ปี
3. วุฒิทางการศึกษา
1.  ต่ากว่าปริญญาตรี
3.  ปริญญาโท

2.  หญิง
2.  30 - 40 ปี
4.  51 – 60 ปี
2.  ปริญญาตรี
4.  ปริญญาเอก

4. ตาแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
1.  ผู้บริหารสถานศึกษา
2.  หัวหน้างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.  ผู้ที่ทางานสารสนเทศโรงเรียน
5. ประสบการณ์การทางานในตาแหน่งปัจจุบัน
1.  ต่ากว่า 5 ปี
2.  5 – 10 ปี
3.  11 – 15 ปี

4.  มากกว่า 15 ปี
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ตอนที่ 2 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
คาชี้แจง ขอความกรุณาให้ท่าน โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน  ช่องขวามือ ซึ่งท่าน
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยแสดงความคิดเห็ นในมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ที่เน้นการจัดลาดับตาม
ความสาคัญในแต่ละระดับมีความหมายดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับมาก
มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับน้อย
มีค่าคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในระดับน้อยที่สุด มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน

232
ข้อที่

รายการ

1

ผู้บริหารมีการสนับสนุน ทรัพยากร ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
บุคลากร งบประมาณ
ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้ครูมีการวิเคราะห์หลักสูตร
โดยใช้สื่อด้าน ICT ในการจัดการเรียนรู้
โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานด้าน ICT ที่
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของส่วนกลาง
โรงเรียนร่วมกันเร่งพัฒนาการใช้ ICT เพื่อการศึกษาให้
ทัดเทียมกับนานาชาติ
โรงเรียนพัฒนาระบบ ICT ในการบริหารจัดการ
ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเรื่องลิขสิทธิ์
โรงเรียนสารวจความเป็นไปได้ในการใช้ ICT เพื่อการ
บริหารโรงเรียน
โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ด้านการใช้ ICT เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
โรงเรียนมีการกาหนดนโยบายและวางแผน ICT ด้าน
การศึกษา โดยผู้ปกครอง องค์กรชุมชน องค์กรภายนอก
ทั้งของรัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
โรงเรียนร่วมกันจัดทาแผนฉุกเฉิน (Contingency Plan)
เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์ของ ICT
โรงเรียนมีนโยบายใช้ ICT ในการสื่อสารระหว่าง
หน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อลดการใช้กระดาษ
โรงเรียนร่วมกันกาหนดภาระงานตามขอบข่ายการ
บริหารจัดการ ICT
โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการและกาหนดบทบาทหน้าที่
รับผิดชอบงานด้าน ICT
โรงเรี ย นมี ก ารใช้ ICT กั บ การบริ ห ารจั ด การภายใน
โรงเรียน
ผู้บริหารมีความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่จะเป็นผู้นาในการ
ใช้ ICT

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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16
17

โรงเรียนกาหนดพันธกิจด้าน ICT ร่วมกัน
โรงเรียนร่วมกันกาหนดเป้าหมายให้เป็นต้นแบบในการ
นา ICT ไปใช้ในการพัฒนางาน
โรงเรียนมีการกาหนดการใช้ ICT ในการจัดการความรู้ไว้
ในแผนของโรงเรียน
ผู้บริหาร ศึกษาและทาความเข้าใจในนโยบายด้าน ICT
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้บริหารมีทักษะการใช้ระบบสานักงานอิเล็กทรอนิกส์
และการเรียนรู้แบบออนไลน์
ครูนา ICT มาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนเพิ่ม
มากขึ้นโดยให้มีสัดส่วนของจานวนชั่วโมงเรียนที่ใช้ ICT
ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดใน
หลักสูตร
โรงเรียนมีหลักสูตรหรือเนื้อหาเกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมในการใช้ ICT
โรงเรียนมีการทดสอบความรู้พื้นฐานด้าน ICT (Basic
ICT literacy) ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนทดสอบเกณฑ์ความรู้และทักษะด้าน ICT (ICT
Competency level) ที่เหมาะสมกับบุคลากรทางการ
ศึกษาแต่ละระดับ
โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นการ
เสริมสร้างทักษะในการใช้ประโยชน์จาก ICT ที่เหมาะสม
กับการเรียนรู้
ผู้บริหารส่งเสริมการประยุกต์ใช้ ICT เป็นนวัตกรรมใน
การจัดการเรียนการสอน
ผู้บริหารจัดให้มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ใน
แหล่งเรียนรู้กลาง (Content repository) ที่นักเรียนทุก
คนสามารถเข้าถึงได้เพิ่มขึ้น

18
19
20
21

22
23
24

25

26
27

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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28

ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการสร้างและเผยแพร่ สื่อหรือ
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการศึกษาทุกระดับใน
รูปแบบที่หลากหลาย
โรงเรียนจัดให้มีสมาคมวิชาชีพหรือวิชาการ ที่เกี่ยวข้อง
กับ ICT
โรงเรียนส่งเสริมการพัฒนาเนื้อหา ฐานข้อมูล สื่อ
ออนไลน์ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โรงเรียนมีระบบการติดตามการดาเนินงานด้าน ICT
อย่างต่อเนื่อง
โรงเรียนมีการใช้ ICT ในการตรวจสอบโครงการต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนมีติดตามประเมินผลการใช้ ICT ให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
โรงเรียนมีกระบวนการรับรองมาตรฐานสื่อการเรียนรู้
ทบทวนและเผยแพร่ให้เหมาะสมต่อความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี
โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการวิจัยที่สร้างองค์
ความรู้ใหม่ด้าน ICT
โรงเรียนส่งเสริมให้งาน ICT สามารถสนับสนุนกิจกรรม
การเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง
โรงเรียนสร้างกลไกการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ระหว่างภาคเอกชน สถาน
ประกอบการ และสถานศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ นาเสนอผลงานวิจัยด้าน ICTระหว่างสถานศึกษา
โรงเรียนมีการจัดทาแผนพัฒนาด้าน ICT ระยะ 3 ปี

29
30
31
32
33
34

35
36
37

38
39

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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40

โรงเรียนกาหนดแนวทางการสร้างนวัตกรรมในการ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนการสอนยุคใหม่
โรงเรียนมีการกาหนดตัวชี้วัดในการประเมินการใช้ ICT
ในสถานศึกษา
จัดให้มีการประเมินผลโครงการเพื่อการ
บูรณาการ
โรงเรียนทบทวนและปรับแผนการดาเนินงานตามความ
จาเป็นอย่างเหมาะสม
ผู้บริหารสามารถกาหนดแผนงานของโรงเรียนที่จะเป็น
ผู้นาทางด้าน ICT ได้
โรงเรียนมีอิสระในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ได้ตามความ
ต้องการ
โรงเรียนมีการปรับปรุงทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
และเนื้อหาความรู้ในรูปดิจิทัล
โรงเรียนปรับปรุงสภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถ
ใช้งานได้เป็นปกติอยู่เสมอ

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

โรงเรียนมีการนากฎหมายมาใช้ในการ ประเมินผลการ
ดาเนินงานด้าน ICT
โรงเรียนมีการจัดตั้งเครือข่ายการสอนโดยใช้ ICT
ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ ICT
โรงเรียนร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเตรียมครู ICT ให้
เพียงพอ
โรงเรียนมีการกาหนดวัตถุประสงค์ในการนา ICT มาใช้
ในโรงเรียน
โรงเรียนมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในระบบการศึกษา
โรงเรียนมีการติดต่อแลกเปลี่ยนและใช้อุปกรณ์ร่วมกัน
กับหน่วยงานภายนอก

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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55

โรงเรียนมีบริการการจัดให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสและ
ทางเลือกของเทคโนโลยีที่มีอยู่หลากหลาย

56

โรงเรียนมีการจัดสรรทรัพยากรการสื่อสารสาหรับ
โทรทัศน์เพื่อการศึกษา (Education channel)
โรงเรียนจัดให้มีการประกวดและมอบรางวัลให้แก่ สื่อ
ดิจิทัลประเภทต่างๆ รวมถึงเว็บไซต์เพื่อการเรียนรู้
ภายใต้กรอบของการดาเนินงานเพื่อแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate social
responsibility) ของภาคเอกชน
โรงเรียนพัฒนาบริการผ่านเว็บไซต์รวมทั้งสื่อดิจิทัลอื่น ๆ
เป็นไปตามมาตรฐานของ Web accessibility
standard
โรงเรียนส่งเสริมการสร้างเนื้อหาหรือบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมของ
ประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อเป็นการรองรับการ
เกิดกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โรงเรียนจัดให้7บริการผ่านระบบการเรียนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์

57

58

59

60
61
62
63
64
65
66

โรงเรียนพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา
โรงเรียนพัฒนาระบบ “ไซเบอร์โฮม” ที่สามารถส่ง
ความรู้ไปยังนักเรียนโดยระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
โรงเรียนจัดให้มี Digital and Smart Education of
Thailand (D-SET) เป็นหน่วยงานกลาง
โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ในชุมชนผ่านเครือข่าย
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โรงเรียนสร้างเครือข่ายการทางานระหว่างภาครัฐเอกชน
โรงเรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นประโยชน์ในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
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67

โรงเรียนมีระบบบริหารและการจัดการความรู้รองรับการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียน เข้าถึงระบบเครือข่าย ICT ที่
ทันสมัยอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา
โรงเรียนนาระบบ ICT มาใช้พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
โรงเรียนจัดให้มีศูนย์กลางในการจัดเก็บ รวบรวม และ
เผยแพร่ข้อมูลสื่อ การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ทันสมัย
ได้มาตรฐาน ใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของนักเรียน
ครู
โรงเรียนปรับปรุงห้องปฏิบัติการและจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอร์ให้กับผู้เรียนอย่างเพียงพอ
โรงเรียนจัดทาข้อมูลที่นามาใช้ประกอบการตรวจสอบได้
อย่างถูกต้องชัดเจน
โรงเรียนสร้างการเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานส่วนกลางและพื้นที่การศึกษา ให้เป็นระบบที่
เข้าใจได้ง่ายและใช้ประโยชน์ได้สะดวก
โรงเรียนพัฒนาและใช้งาน ICT ที่ทันสมัยในการ
ปฏิบัติงาน
โรงเรียนจัดให้มีการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย
โรงเรียนพัฒนาและใช้งานซอฟต์แวร์แบบเปิดเผยรหัส
(Open Source) รวมทั้งการใช้ซอฟต์แวร์แบบมีลิขสิทธิ์
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
โรงเรียนจัดให้มีการใช้ระบบการเรียนรู้ทางไกลผ่าน
ระบบ ICT
โรงเรียนพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้
(Learning Management System : LMS)
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80

โรงเรียนจัดการองค์ความรู้ (Knowledge
Management : KM) ภายในหน่วยงาน ตลอดจนถึงการ
ถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่
ประชาชน
โรงเรียนมีบูรณาการระบบการเผยแพร่สื่อการเรียนรู้และ
ผลงานการวิจัย
โรงเรียนมีการนาร่องพัฒนาห้องเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตไร้สายที่มีคุณภาพ
โรงเรียนจัดให้มีกระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ระบบ ICT อย่างเคร่งครัด
โรงเรียนให้ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาค
การศึกษา เพื่อให้เข้าถึงบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตได้
โดยง่าย
โรงเรียนส่งเสริมให้ร่วมทากิจกรรมเพื่อสร้างความ
ตระหนักด้าน ICT อย่างทั่วถึงกัน
โรงเรียนใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิผล ด้วย
รูปแบบโต้ตอบกัน
โรงเรียนส่งเสริมการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ต บรอด
แบนด์เพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถมีส่วนร่วม มีการ
เชื่อมโยง และได้รับข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนปรับปรุงความเร็วของการรับส่งข้อมูล
(Latency and Speeds)
โรงเรียนลดต้นทุนการบริการอินเทอร์เน็ต
โรงเรียนกู้คืนข้อมูลจากภัยพิบัติต่างๆ
โรงเรียนส่งเสริมความร่วมมือศูนย์ประสานงานการรักษา
ความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
โรงเรียนใช้เครื่องมือหรือซอฟต์แวร์เฉพาะมากขึ้น
โรงเรียนมีการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งโรงเรียน
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95

โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนแบบ eLearning
โรงเรียนมีโครงสร้างพื้นฐานทาง ICT
โรงเรียนกาหนดมาตรการการใช้ทรัพยากรและวาง
เงื่อนไขในการบริหารจัดการ ICT
โรงเรียนมีการบารุงรักษา ICT อย่างคุ้มค่า
โรงเรียนมีการเน้นการนาเครือข่ายด้าน ICT ที่มีความ
ทันสมัย เพื่อให้บริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน
ภายนอกด้าน ICT
โรงเรียนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เพื่อพัฒนา
งานด้าน ICT ของโรงเรียน
โรงเรียนมีอาคารสถานที่เพียงพอ ต่อการนานโยบาย ICT
ไปปฏิบัติ
โรงเรียนมีกองทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมการให้ทุนการศึกษาในด้าน ICT
โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และการ
ลงทุนด้าน ICT
โรงเรียนมีบทบาทในด้านการส่งเสริมให้ผู้ที่จะสาเร็จ
การศึกษาทุกระดับสามารถใช้ ICT ได้อย่างดี
โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต เพื่อการศึกษา
โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียน เข้าถึงระบบเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
โรงเรียนรณรงค์ ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ได้
อย่างทั่วถึง สร้างสรรค์ และ มีประสิทธิภาพ
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110 โรงเรียนนา ICT เข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา
ตลอดชีวิต (Life Long Learning)
111 โรงเรียนมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อ ICT เพื่อการ
เรียนรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
112 โรงเรียนมีการอบรมทักษะในการใช้ ICT ให้กับบุคลากร
113 โรงเรียนมีการจัดดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน
114 โรงเรียนมีการสร้างแรงจูงใจแก่ครูในการสร้าง Open
Courseware พร้อมทั้งจัดให้มีกลไกการตรวจสอบ
คุณภาพกันเองโดยเพื่อนครู
115 ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ และมีข้อมูลที่ทันสมัย
ตลอดจนมีการตัดสินใจที่รัดกุม
116 โรงเรียนส่งเสริมให้มีการนาความรู้และบุคลากรจาก
ภายนอกเข้ามาเป็นครูผู้สอนในโรงเรียน
117 ส่งเสริมการพัฒนาและฝึกอบรมครูสู่การเป็นครูมืออาชีพ
ด้าน ICT
118 ผู้บริหารส่งเสริมขวัญกาลังใจแรงจูงใจให้กับบุคลากรด้าน
ICT
119 โรงเรียนจัดหน่วยงานที่มีบุคลากรดูแลอุปกรณ์ด้าน ICT
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
120 โรงเรียนใช้ ICT เป็นเครื่องมือในการพัฒนาครู และครูที่
สอนไม่ตรงวุฒิ ให้มีความรู้ในวิชาที่สอน
121 โรงเรียนส่งเสริมการสารวจความคิดเห็นความต้องการ
ด้าน ICT ของบุคลากร
122 โรงเรียนส่งเสริมทักษะการใช้ ICT ให้แก่บุคลากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
123 ผู้บริหารพัฒนาให้โรงเรียนสามารถนานโยบายด้าน ICT
ไปสู่การปฏิบัติได้จริง
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124 บุคลากรมีการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบพัฒนา
สถาปัตยกรรมด้าน ICT ที่เหมาะสม
125 โรงเรียนมีการเพิ่มอัตราเจ้าหน้าที่ ICT ในโรงเรียน
126 โรงเรียนมีการจัดตั้งบุคลากรที่ดูแล ประสานงานและการ
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
127 โรงเรียนจัดครูผู้สอน ICT ให้เพียงพอต่อผู้เรียน
128 โรงเรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ผลกระทบของ ICT ต่อสิ่งแวดล้อมในชั้นเรียนทุกระดับ
ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี

ภาคผนวก ฉ
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ ชี่ยวชาญในการประชุมระดมความคิดเห็นของกลุ่ม
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สาเนา
ที่ ศธ 6812.2/320

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม 73000
30 มกราคม 2560

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการประชุมระดมความคิดเห็นของกลุ่ม
เรียน
ด้วยนางสาววราภรณ์ แป้นแจ้ง รหัสนัก ศึกษา 56252918 นักศึกษาระดับปริญญา
ดุษ ฎีบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการบริ ห ารการศึ กษา ภาควิช าการบริห ารการศึกษา คณะศึก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับอนุมัติให้ทาวิทยานิพนธ์ เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา” ในการนี้ ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใคร่ขอความ
อนุ เคราะห์ จ ากท่ านเป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญในการประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม (Focus Group
Discussion) ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัด
สุพรรณบุรี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการ
อนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ์)
หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษา
ภาควิชาบริหารการศึกษา
โทร. 09 3979 3455

244
รายชื่อผูเ้ ชีย่ วชาญ กลุม่ เครือข่าย 46 สุดยอดผูน้ าไอซีที
1. ดร.ฑีฆาวุฒิ หุ่นสวัสดิ์
2. นายประชอบ หลีนุกูล
3. นายประเสริฐ สุนทรเนตร
4. นายมนต์ชัย ปาณธูป
5. นายประมุข ธนวัฒน์
6. นายรังสรรค์ ศึกรักษา
7. นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง
8. นายวิษณุ ผสมทรัพย์
9. นายวินัย กรานมูล

ผู้อานวยการโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม จังหวัดชุมพร
วิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ผู้อานวยการโรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อานวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อานวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อานวยการโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลาภู
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิส กรุงเทพมหานคร
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อานวยการโรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี
วิทยฐานะผู้อานวยการเชี่ยวชาญ
ผู้อานวยการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
วิทยฐานะผู้อานวยการชานาญการพิเศษ

245
ประวัตผิ วู้ จิ ยั
ชื่อ – นามสกุล
วัน เดือน ปีเกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน
สถานที่ทางาน
ตาแหน่ง
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2548

พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2552

พ.ศ. 2556

นางสาววราภรณ์ แป้นแจ้ง
22 กันยายน 2525
75 หมู่ 3 ตาบลพิหารแดง อาเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
72000
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
ครู วิทยฐานะชานาญการ

ปริญญาตรี (วท.บ.) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอก
วิทยาการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปริญญาโท (ศษ.ม.) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเอก เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ปัจจุบัน กาลังศึกษาปริญญาเอก วุฒิ (ปร.ด.) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์

