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บทคัดย่อ
การวจัิยครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา และประเมนิรปูแบบบรหิารงานวิชาการโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเทศบาล กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูผู้รับผิดชอบหัวหน้างานวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษาขนาด
เล็กสังกัดเทศบาล จำานวน 196 คน ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน สถานศึกษาที่เป็นต้น
แบบ 3 แห่ง ได้มาจากสัมภาษณ์เชิงลึก การบริหารงานวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
ขนาดเล็กสังกัดเทศบาล ผู้เชี่ยวชาญตรวจองค์ประกอบ 17 คน ผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบขั้นต้น 17 
คน ผู้เชี่ยวชาญการประเมินรูปแบบขั้นสุดท้าย 21 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ 
แบบประเมินรูปแบบ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการ
วิจัยพบว่า รูปแบบบริหารงานวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเทศบาล 
มี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย การตรวจสอบเกี่ยวกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อยู่ในสภาพที่พร้อมทำางานอย่างเต็มประสิทธิภาพ การจัดการด้าน
การจัดการด้านซอฟท์แวร์ มีการตรวจสอบเวอร์ชั่นปัจจุบันของโปรแกรม มีการศึกษาค้นคว้าในการที่จะ
นำาซอฟท์แวร์ใหม่ๆ มาชว่ยในการบริหารงานวิชาการ 2) งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย  
การจัดทำาผังการทำางานของระบบสารสนเทศและการสื่อสารไว้อย่างชัดเจน จัดให้มีสถานที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำารวจเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานงาน
ของเจ้าหน้าที่ จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อการเรียนรู้และสื่อในรูปแบบต่างๆ พร้อมที่จะให้บุคลากร 
เจา้หน้าท่ีสามารถนำามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนหรอืงานบรกิาร มกีารซอ่มบำารงุเครือ่งคอมพวิเตอร ์
สื่อ และอุปกรณ์ช่วยสอนอย่างดี 3) งานพัฒนาบุคลากร มีการมอบหมายงานให้กับครูและบุคลากร 
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ทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางสารสนเทศรับผิดชอบงานอย่างชัดเจน 
จัดสรรงบประมาณอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 4) งาน
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการมอบหมายให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา
จัดทำาแผนการจัดการเรียนรู้ในการนำาสื่อ นวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการศึกษา มาใช้ในการ
จดัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน วเิคราะหจ์ากแผนการจดัการเรยีนรู้ของคร ูบคุลากรทางการศกึษาเพือ่จดัหาสือ่  
มีการจัดทำาแผนแม่บทด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุมภารกิจในการทำางาน มีการจัดหา
สื่อแหล่งเรียนรู้สารสนเทศเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษา ครูส่งเสริม 
การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผลการประเมิน 
รูปแบบบริหารงานวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเทศบาล พบว่า  
ในภาพรวมมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด

คำ�สำ�คัญ: บริหารงานวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสังกัดเทศบาล

Abstracts
The purpose of this research were: 1) to study and 2) to evaluate the academic 

administration model by using information technology in small sized school subordinated to 
municipality. The sample group was 196 populations from 3 small sized school subordinated 
to municipality. The populations which consisted of school directors, heads of academic 
affair department, IT teachers were selected by multi-stage sampling. In this research, 
the researcher collected data by using indepth interview. There were 17 specialists to  
evaluated the element of the model, 17 experts to evaluated the primely form of model and 
21 specialists to evaluated and finalzed the form of model. 

The research instrument was questionnaire, interview form and evaluation form.  
The statistic used to analyze the data were mean, standard diviation and content analysis.

The research found that:

The academic affair administration model by using information technology in small 
sized school subordinated to municipality has 4 core elements, as follows: 1) Information 
technology system management is the element which drive the model by supporting and 
maintaining the computer set to be in good condition and ready to use especially software 
part. Software managing is one of the most important method to achieve the goal, software 
developing and using the suitable software for the highest performance was included. 2) 
Information technology services management is functioned to plan information technology 
working schedule, supply appropriate multimedia for education and multimedia for educa-
tion instruction, support and maintain the performance of computer set and peopleware. 



Journal of Education, Mahasarakham University 133 Volume 13 Number 3 July-September 2019 

3) Human resources development management is functioned to develop teachers to be 
peopleware or at least be fluently using multimedia for education, This part aims to educate 
teacher to fulfill information technology skill, one of the most important method to achieve 
this part is budget allocation continuously for supporting and developing. 4) Information 
technology for learning management supportation is functioned to support and encourage 
teachers to create multimedia innovation information technology for teaching in classroom, 
supply sufficiently multimedia for education and information technology resource. Innovations 
are created by teacher’s learning plan analysis. Drafting a master plan to be a guideline of 
information technology usage in the whole parts of school’s administration section. 

According to the model evolution found that the model is practically appropriate to 
be used in school management at the most level as well as its possibility and its utility which 
are reach the most level.

Keywords: Academic administration, information technology, school-affiliated councils

บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 
เป็นกฎหมายว่าด้วยการศึกษาของชาติฉบับแรก
ของประเทศ มีสาระสำาคัญที่ใช้เป็นหลักในการ
ปฏิรูปการศึกษาของชาติทั้งในส่วนที่เป็นความ
มุ่งหมาย หลักการของการจัดการศึกษาสิทธิและ
หน้าที่ทางการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทาง
การจัดการศึกษา การบรหิารและการจดัการศกึษา 
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2553: 37-38) ได้ให้ความสำาคัญกับ
เทคโนโลยเีพือ่การศกึษา ในหมวด 9 อยู่ 7 มาตรา 
คอื มาตรา 63 รฐัต้องจดัสรรคลืน่ความถี ่สือ่ตัวนำา
และโครงสร้างพื้นฐานอื่นที่จำาเป็นต่อการส่งวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุ โทรคมนาคม 
และการสื่อสารในรูปอื่นเพ่ือใช้ประโยชน์สำาหรับ
การศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบการ

ศึกษาตามอัธยาศัยการทะนุบำารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมตามความจำาเป็น มาตรา 64  
รัฐต้องส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน 
ตำารา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ วัสดุ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอ่ืน โดยเร่ง
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงิน
สนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต 
และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้เปิดให้มี
การแข่งขันโดยเสรีเป็นธรรม มาตรา 65 ให้มีการ
พัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยี
ทางการศึกษา เพื่อให้มีคามรู้ความสามารถ
และทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยี 
ทีเ่หมาะสม มคีณุภาพและประสทิธภิาพมาตรา 66  
ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรก
ที่ทำาได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในการแสงหาความรู้  
ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มาตรา 
67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาการ
ผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการใช้ที่
คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของ
คนไทย มาตรา 68 ให้มีการระดมทุนเพื่อจัด
ตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจาก
เงินอุดหนุนของรัฐ ค่าสัมปทาน และผลกำาไร
ที่ได้จากการดำาเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมจากทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กร
ประชาชนรวมทั้งให้มีการลดอัตราค่าบริการเป็น
พิเศษในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อการพัฒนา
คนและสังคมหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงิน
กองทุนเพื่อการผลิตการวิจัยและการพัฒนา
เทคโนโลยีการศึกษาให้เป็นไปตามที่กำาหนด 
ในกฎกระทรวงและมาตรา 69 รัฐต้องจัดให้มี
หน่วยงานกลางทำาหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนส่งเสริมและประสานการวิจัยและการพัฒนา 
รวมท้ังการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

นอกจากน้ัน เพ่ือตอบสนองพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 กระทรวง
ศึกษาธิการ ได้กำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ศึกษา พ.ศ. 2555-2559 โดยยึดนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งในเมือง และชนบท 
บนพื้นฐานที่ว่าประชาชนท่ีเข้มแข็งและมีความรู้
คือทุนที่มีพลังในการต่อสู้กับความยากจน พัฒนา 
ความเป็นพลเมืองโลกท่ีทันสมัย มีทักษะ 
หลากหลาย โดยมี 4 ยุทธศาสตรท์ีส่ำาคัญ อนัได้แก่ 
1) ยกระดบัความสามารถของผูส้อนและบคุลากร
ทางการศึกษา ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือการศกึษา 2) สง่เสรมิสนบัสนนุระบบการเรยีนรู ้
แบบอิเล็กทรอนิกส์ 3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา

และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 4) พัฒนาระบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการบริการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2557: 1- 10) 

สถานศึกษาได้มีการพัฒนา คุณภาพการ
บรหิารการศกึษา ทัง้ 4 งาน คอื 1) การบริหารงาน
วิชาการ 2) การบริหารงานบุคคล 3) การบริหาร
งานงบประมาณ 4) การบริหารงานทั่วไป โดย
นำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการ
ศึกษาในทุกด้าน ได้กำาหนดรูปแบบการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต เชื่อมโยงระหว่างสำานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ได้มีการประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น 
เครื่องมือในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังได้
สนับสนุนส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารให้กับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และสถานศึกษา ได้จัดทำาโครงการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การ
พัฒนาครูและระบบทางการศึกษา การพัฒนา
ระบบเครือข่าย และจัดตั้ งศูนย์บริการด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ในสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ระบบสำานักงาน
อิ เ ล็กทรอนิกส์ (สำานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553:1) 

จากภารกิจดังกล่าว สถานศึกษาได้เพิ่ม
ศักยภาพในการบริหารงานวิชาการ โดยพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้
เกิดความรวดเร็ว คล่องตัวในการปฏิบัติงาน มี
การเพิ่มศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในด้านงานวิชาการ จากผลการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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พบว่ามีปัญหาหลายด้าน เช่น ด้านอุปกรณ์ของ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ด้านโปรแกรมประยุกต์ที่
ไม่ตอบสนองต่อการใช้งาน ด้านบุคลากรขาด
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้าน
โครงข่ายอินเตอร์เน็ตและด้านการบริหารจัดการ
ที่ไม่มีประสิทธิภาพและจากการประเมินผล
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
กระทรวงศึกษาธิการพบว่า ผู้บริหารบางส่วนไม่
เห็นความสำาคัญของการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ชัดเจนรวมไปถึงการใช้อุปกรณ์ทาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไม่เต็มประสิทธิภาพ 
ขาดการเชื่อมโยงบูรณาการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขาดงบประมาณในการดูแลรกัษา การ
พฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศระดับชาตเิปน็ไป 
อย่างขาดเอกภาพ ขาดความเชื่อมโยงสัมพันธ์
กันทั้งระบบ เกิดความสูญเปล่าและใช้ทรัพยากร
ไม่คุ้มค่า (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554:13-15) 
ในการบริหารจัดการงานไม่สอดคล้องกับทิศทาง
การพัฒนาตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2557-2561 พบว่าการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดการบูรณาการบริหาร
จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพ
รวมยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดกลไกประสานงาน
ที่ชัดเจนในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และ
ขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำากับ ติดตาม
อย่างชัดเจน (เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, 2557: 8) ซึ่งสอดรับกับงานวิจัยของ 
(อภิญญา รัตนโกเมศ, 2552: 187) ได้ศึกษา
การการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
งานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการ
ศกึษา พบวา่ ครูขาดการใช้สือ่โดยเฉพาะการใช้ส่ือ
เทคโนโลยี ซ่ึงเด็กมีความจำาเป็นต้องสืบค้นข้อมูล
เรียนรู้ โลกกว้างการใช้ข้อมูลสารสนเทศในการ
จัดการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งจำาเป็นปัจจัยในด้านต่างๆ 

ที่มีผลกระทบที่สามารถพบเห็นได้เช่นการนำา
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้
คอ่นข้างนอ้ย ครขูาดทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่
การเรียนการสอนทั้งนี้ครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษาบางส่วนยังขาดความเข้าใจ และทักษะการ
ทำาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ มาบูรณาการในการ
จดัการเรยีนการสอนประกอบกบัมจีำานวนบคุลากร
ในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางงานวิชาการไม่ เพียงพอ บุคลากรที่ มี  
อยู่ก็มีความรู้ความชำานาญในด้านการใช้งานน้อย
ไมเ่หน็ความสำาคญักบัเทคโนโลยสีมยัใหมจ่งึสง่ผล
ให้ความก้าวหน้าทางวิชาการ ของโรงเรียนขยาย
โอกาสยังไม่ทัดเทียมสากล การสื่อสารบางครั้ง 
ผิดพลาด และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันส่ง
ผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ ของ
นักเรียน (กลุ่มนิเทศติดตามกำากับ และประเมิน
ผลการศึกษาสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอดุรธานี
เขต 3, 2550) 

จากสภาพปจัจบุนั ปญัหาดงักลา่วขา้งตน้ 
โรงเรียนขนาดเล็กมีความตระหนักและเห็นความ
สำาคัญในการบริหารงานวิชาการโดยเทคโนโลยี 
เนื่องจากเป็นทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียน 
น้อยกว่า 120 คน รวมไปถึงงบประมาณรายหัว 
จำานวนบคุลากรไมเ่พยีงพอ (คัมภรี ์สดุแท,้ 2553) 
โดยนำากระบวนการบรหิารมาเปน็องคป์ระกอบใน
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อให้การปฏิบัติงานในสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น อย่างไร
ก็ตามการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่สารอยา่งเปน็ระบบ ยอ่มตอ้งมกีารวางแผนการ
จัดองค์การการนำาและการควบคุมอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารจึงจำาเป็นต้องมีรูปแบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่มีความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ เพื่อเป็นเครื่องมือ 
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ในการบรหิารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ผู้วิจัยจึงได้สนใจศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างรูปแบบการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ
โรงเรียนขนาดเลก็สงักดัเทศบาล อนัเปน็ประโยชน์
ต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวจิยัในครัง้นีม้วีตัถปุระสงคท์ัว่ไปเพ่ือ

สร้างรูปแบบบริหารงานวิชาการโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดเทศบาล  
โดยมีการวิจัยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ
ความต้องการในการบริหารงานวิชาการโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในโรงเรยีนขนาดเลก็ในสงักดั
เทศบาล

2.  เพื่อสร้างรูปแบบบริหารงานวิชาการ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดเทศบาล

3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบบริหารงาน
วิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
ขนาดเล็กสังกัดเทศบาล

4. เพื่อประเมินผลรูปแบบบริหารงาน
วิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
ขนาดเล็กสังกัดเทศบาล

วิธีดำาเนินการวิจัย
มีการดำาเนินการตามระยะ ดังต่อไปนี้

ระยะที่1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารงานวิชาการโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเทศบาล 
ประกอบด้วย 

1.1 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการ 

จากเอกสาร ตำารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บรหิารงานวชิาการโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเทศบาล 

1.2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ความ
ต้องการ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัดเทศบาลโดยใชแ้บบสอบถาม กลุม่ตัวอยา่ง
ทีใ่หข้้อมลู ไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถานศกึษา หวัหนา้งาน
วิชาการ และครูผู้รับผิดชอบการงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถานศึกษา
ขนาดเล็กสังกัดเทศบาล 196 โรงเรียน กำาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่
และมอร์แกน

1.3 การศกึษากรณศึีกษาโรงเรยีนทีม่เีปน็
สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2554-2559 สังกัดเทศบาล โรงเรียน
ต้นแบบ จำานวน 3 โรงเรียน กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้างานวิชาการ และครู
ผูร้บัผดิชอบการงานเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก

1.4 นำาข้อมูลจากข้อ 1.1 1.2 และ 1.3 
มาสังเคราะห์องค์ประกอบรูปแบบบริหารงาน
วิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
ขนาดเล็กสังกัดเทศบาล โดยใช้วิธีการสังเคราะห์
ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา หลอมรวมประเด็น
ข้อมูลตามประเด็นที่ได้ แล้วนำาข้อมูลมาวิเคราะห์
และสังเคราะห์องค์ประกอบ

ระยะที่  2 สร้างรูปแบบบริหารงาน
วิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัดเทศบาล ประกอบด้วย 

2.1 สร้างรูปแบบบริหารงานวิชาการโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนขนาดเล็กใน
สงักดัเทศบาล ประกอบดว้ย วตัถปุระสงค ์ตวัชีว้ดั 
และแนวดำาเนินการ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 
17 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา  
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ครูผู้สอน ประเมินความเหมาะสมและความเป็น
ไปได้เป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า  
มีค่าน้ำาหนัก 5 ระดับ โดยการประชุมสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) เคร่ืองมอืในการวจิยั
เป็นแบบประเมินรูปแบบ มี 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 
เปน็แบบประเมนิมาตราสว่นประมาณค่า (Rating 
scale) มคีา่น้ำาหนัก 5 ระดับ เกีย่วกบัความเหมาะ
สม ความเป็นไปได้ของรูปแบบและตอนที่ 2 เป็น
คำาถามปลายเปิดสอบถามความคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะ

2.2 ประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 17 คน ซึ่ง
เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ ด้านการ
บริหารสถานศึกษา และประสบการณ์วิจัยและ
ประเมนิผลการศกึษา ประกอบดว้ย นกัการศกึษา 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ โดยการจัดประชุม สนทนากลุ่มอิง
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2.3 การสร้างและประเมินคู่มือรูปแบบ
บรหิารงานวชิาการโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเทศบาลและปรับปรุง 
แก้ไขรูปแบบและคู่มือรูปแบบตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ

ระยะที่ 3 การทดลองรูปแบบบริหารงาน
วิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัดเทศบาล

ทดลองใช้รูปแบบตามสภาพจริงใน
โรงเรียนประถมศึกษา เป็นโรงเรียนที่สมัครใจ 
เข้าร่วม กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลองใช้ คือ 
เป็นสถานศกึษาสงักดัเทศบาลเมอืงพิบูลมงัสาหาร 
อำาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี นำามา
ใช้เป็นกรณีศึกษา ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน
และประเมนิคณุภาพการศกึษารอบที ่3 เครือ่งมอื 
ท่ีใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี้ ได้แก่ แบบประเมิน
ผลการทดลองใช้รูปแบบบริหารงานวิชาการโดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนขนาดเล็กใน
สังกัดเทศบาล 

ระยะที่ 4 ประเมินรูปแบบบริหารงาน
วิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัดเทศบาลมีการดำาเนินการดังนี้

4.1 การนำาเสนอรูปแบบบริหารงาน
วิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัดเทศบาลต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีส่วนได้เสีย จำานวน 12 คน ประกอบด้วย  
นักวิชาการด้านบริหารการศึกษา ผู้บริหาร 
การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู 
และผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
โดยการจัดประชุมสนทนากลุ่มอิงผู้ทรงคุณวุฒิ  
โดยใชแ้บบประเมนิความเหมาะ สมความเปน็ไปได้
และความเปน็ประโยชน์ของรปูแบบการบรหิารงาน
วิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัดเทศบาล เป็นแบบประเมิน
มาตราส่วนประมาณค่า มีค่าน้ำาหนัก 5 ระดับ  
สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.2 ปรับปรุง แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผูท้รงคณุวฒุแิละจัดทำารายงานรปูแบบบรหิารงาน
วิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัดเทศบาล

ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันในการ

บรหิารงานวชิาการโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเทศบาล

ผลการวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรสถานศึกษา 
พบว่า จากการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา และ
ความตอ้งการของการมสีว่นรว่มในการดำาเนนิงาน 
ระบบการงานวชิาการโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเทศบาลประกอบ
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ด้วย ตัวแปรที่ต้องศึกษา ประกอบด้วย งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยี
สารสนเทศ และงานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการสร้างรูปแบบบริหารงานวิชาการ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัดเทศบาล 

2.1 รูปแบบบริหารงานวิชาการโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในโรงเรยีนขนาดเลก็ในสงักดั
เทศบาลประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

 องค์ประกอบ ท่ี  1  งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 องค์ประกอบที่  2 งานบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 องคป์ระกอบที ่3 งานพฒันาบคุลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 องค์ประกอบที่ 4 งานสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2 ผลการประเมินความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดจ้ากผูท้รงคณุวฒิุ มีความเหมาะสม
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

2.3 ผลจากการสร้าง และประเมิน
คู่มือรูปแบบบริหารงานวิชาการโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเทศบาล 
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบว่าความเหมาะสม
คู่มือ รูปแบบบริหารงานวิชาการโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเทศบาล
อยู่ในระดับมากที่สุด 

ผลการทดลองใช้รูปแบบบริหารงาน
วิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัดเทศบาล 

ผลการทดลองใช้ รูปแบบบริหารงาน
วิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน

ขนาดเล็กในสังกัดเทศบาล แบ่งการประเมินเป็น 
2 ลักษณะ คือ 1) การประเมินด้านความเป็น
ไปได้ ความเหมาะสมและความเป็นประโยชน์
ของรูปแบบ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน  
2) การประเมนิความพงึพอใจของครแูละบุคลากร
ทางการศึกษา พบว่าทุกด้านมีความพึงพอใจ 
ระดับมาก

ผลจากการประเมินรูปแบบบริหารงาน
วิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัดเทศบาล 

ผลการ วิ เคราะห์ ข้อมูล เ ชิ งปริมาณ 
ประเมินรูปแบบบริหารงานวิชาการโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนขนาดเล็กใน
สังกัดเทศบาล จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนได้เสีย 
โดยประเมินผลความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
และความเป็นประโยชน์ พบว่า การประเมินความ
เหมาะสมโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล
จากการดำาเนินการวิจัยตามข้ันตอนการ

วิจัย 4 ขั้นตอน รูปแบบบริหารงานวิชาการโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในโรงเรยีนขนาดเลก็ในสงักัด
เทศบาล พบประเด็นสำาคัญที่นำามาอภิปรายผลได้
ตามลำาดับ ดังต่อไปนี้

1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันการบ
บรหิารงานวชิาการโดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศใน
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเทศบาล

1.1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้าน
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการการ
บริหารงานวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเทศบาล พบว่า 
สภาพปัจจุบัน ในการบริหารงานวิชาการโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในโรงเรยีนขนาดเลก็ในสงักัด
เทศบาล มีการดำาเนินงานการใช้สารสนเทศเพื่อ 
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การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา คือ  
ส่วนใหญ่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลจะใช้โปรแกรม
ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินกำาหนดให้ใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการ เช่น 
โปรแกรมลงข้อมูลในงานวัดผล โปรแกรมจัดเก็บ
ข้อมูลรายบุคคล งานทะเบียน โรงเรียนขนาด
กลางและขนาดเล็กยังจัดเก็บข้อมูลบางส่วนไว้ใน
ลักษณะเอกสาร รปูเลม่ ได้แก ่งานพัฒนาหลกัสตูร 
งานพฒันาการจดัการเรยีนการสอน งานนเิทศการ
ศกึษา สว่นปญัหาทีพ่บ คอืผูบ้รหิารไมส่ามารถนำา
สารสนเทศไปใช้ในการบริหารได้ทันเวลาข้อมูล
ไม่เป็นปัจจุบัน การสืบค้นข้อมูลหายาก เสียเวลา 
ขอ้มลูทีม่อียูข่าดการตรวจสอบกลัน่กรอง ผูบ้รหิาร
ไมส่ามารถนำาขอ้มลูสารสนเทศมาใชป้ระกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารได้ทันที และความต้องการ
ใชส้ารสนเทศเพือ่การบริหารงานวชิาการของสถาน
ศึกษาพบปัญหาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัการศกึษาวจิยัของพรทพิย์ เรงินสิสยั 
(2557) ได้ทำาการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 พบว่า สภาพปัจจุบัน การ
ดำาเนินงานการใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
วชิาการของสถานศกึษา มกีารดำาเนนิการในระดับ
ปานกลางและมีสภาพปญัหาโดยรวมในระดับมาก

1.2 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่ต้องศึกษา 
ประกอบด้วย 1) งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2) งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) งานพัฒนา
บุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) งานสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ผลการสร้างรูปแบบบรหิารงานวชิาการ
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนขนาดเล็ก
ในสังกัดเทศบาล

ผลรูปแบบบริหารงานวิชาการโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในโรงเรยีนขนาดเลก็ในสงักดั

เทศบาล ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้ 

งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 
1) มีแผนจัดการด้านการจัดการด้านฮาร์ดแวร์ 
2) มีแผนจัดการด้านการจัดการด้านซอฟท์แวร์ 
3) ผู้บริหารจัดหาและขอรับการสนับสนุนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้เพียง
พอแก้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานสารสนเทศ 4) 
มีการจัดหาซอฟท์แวร์สำาเร็จรูปมาเพื่อใช้ในการ
บริหารงาน 5) มีการจัดทำาวางระบบเครือข่าย
สำาหรับค้นคว้าข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ  
6) จดัหาแหลง่การเรยีนรูบ้นเครอืขา่ยอนิเตอรเ์นต็
ให้มีทุกกลุ่มสาระ 7) ส่งเสริมให้มีการใช้จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคลากร 8) จัดให้มีมีการตรวจสอบเครื่อง
คอมพวิเตอร ์และอปุกรณใ์หเ้พียงพอตอ่การใช้งาน  
9) ตรวจสอบสมรรถนะในการประมวลผลของ
คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับภาระงาน 10) 
ปรับปรุงพัฒนาระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
ในการทำางาน 11) ตรวจสอบการทำางานของ
ซอฟท์แวร์รวมไปถึงการป้องกันไวรัส และการ
สำารองข้อมูลสารสนเทศให้ปลอดภัยอยู่เสมอ

งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ  
1) ให้มีการจัดทำา ผังการทำางานของระบบ
สารสนเทศและการส่ือสารไวอ้ยา่งชดัเจน 2) จดัให ้
มีสถานที่ เหมาะสมกับการปฏิบัติ งานด้าน 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 3) สำารวจเครือ่งคอมพวิเตอร ์
ให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานงานของเจ้าหน้าที่  
4) จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อการเรียนรู้และสื่อ
ในรูปแบบต่างๆ พร้อมที่จะให้บุคลากรเจ้าหน้าที่
สามารถนำามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
หรืองานบริการต่างๆ 5) มีการซ่อมบำารุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สื่อ และอุปกรณ์ช่วยสอนอย่างดี 
6) จัดทำาทะเบียนสื่อการเรียนการสอนเพื่อใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ 7) ทำาระบบฐานข้อมูลนักเรียน 
บุคลากร อาคารสถานที่ งบประมาณ ครุภัณฑ์  
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เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 8) จัดทำาหรือจัดหา
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการจัดการเรียน 
การสอน และจัดทำาขอ้มลูสารสนเทศทีเ่ปน็ปจัจบุนั
สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว 9) จัดทำาสถิติการ
สบืคน้ขอ้มลูของสือ่นวตักรรม สือ่การเรยีนการสอน  
และสื่อสารสนเทศต่างๆ ในสถานศึกษา 10) มี
โครงการในการจดัเกบ็ข้อมลูคร ูนกัเรยีนรายบคุคล
เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง มีการสรุปฐานข้อมูล 
นกัเรยีน ครแูละบคุลากรสถานศกึษา งบประมาณ 
ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน

งานพฒันาบคุลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คือ 1) มีการมอบหมายงานให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีทางสารสนเทศ รับผิดชอบงานอย่าง
ชัดเจน 2) มีการจัดสรรงบประมาณอบรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเน่ือง 3) สนับสนุนให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เข้ารับการอบรม สัมมนาด้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 4) สถานศึกษาจัดอบรมหลัดสูตรงาน
ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ต่อยอดทักษะการ
ทำางานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเฉพาะด้าน 
5) มีการจัดทำารายงานการอบรม สัมมนาของครู 
บุคลากรทางการศึกษา 6) ให้ครูและบุคลากร
ในโรงเรียนมีการจัดทำา และพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 
ในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระเป็นประจำาและ 
ต่อเนื่อง 7) มีการตรวจสอบความเหมาะสม
ภาระงานที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
บุคลากรหรือครูผู้รับผิดชอบ

ง านสนั บ ส นุ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1) ได้มีการมอบหมาย
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดทำาแผนการ
จัดการเรียนรู้ ในการนำาสื่อนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับเทคโนโลยกีารศึกษา มาใช้ในการจัดการเรยีนรู้
ของผู้เรยีน 2) วเิคราะหจ์ากแผนการจดัการเรยีนรู ้

ของแครู บุคลากรทางการศึกษาเพื่อจัดหาสื่อ 
3) มีการจัดทำาแผนแม่บทด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศใหค้รอบคลมุภารกิจในการทำางาน 4) มี
การจัดหาสื่อแหล่งเรียนรู้สารสนเทศเพื่อใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษา 
คร ู5) ส่งเสรมิการใช้สือ่เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
พัฒนาการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
6) ผูบ้รหิารสนบัสนนุการพฒันาสือ่ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 7) มีการมอบหมายให้
บคุลากร คร ูจดัทำาสือ่นวัตกรรมและเทคโนโลยกีาร
ศึกษาให้เป็นของสถานศึกษา 8) มีการปรับปรุง
ระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์เพือ่ใหเ้จา้หนา้ที ่หรอื
บุคลากรที่รับผิดชอบภาระงาน สามารถทำางาน
ได้อย่างประสิทธิภาพ 9) มีการติดตาม และการ
ประเมินผลการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษา 10) มีการตรวจสอบ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบการจัดการความรู้
ผ่านเครือข่ายของสถานศึกษา

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบบริหารงาน
วิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
ขนาดเล็กในสังกัดเทศบาล

ผลจากการทดลองใช้รูปแบบบริหารงาน
วิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน
ขนาดเลก็ในสงักดัเทศบาลแบง่การประเมนิเปน็ 2 
ลกัษณะ คอื 1) การประเมนิความเปน็ไปไดข้องรปู
แบบ พบว่าภาพรวมการประเมินอยู่ในระดับมาก 
โดยประเมินจาก ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้า
งานวิชาการ ครูหรือบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถงึผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้ง
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล 
2) การประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารสถาน
ศึกษา หัวหน้างานวิชาการ ครูหรือบุคลากรที่รับ
ผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าทุกด้าน
มีความพึงพอใจระดับมาก ซึ่งเป็นไปตามสภาพ
การณ์ ของการนำาไปทดลองใช้ในสถานศึกษาที่
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เป็นสถานศึกษาเป้าหมายสังกัดเทศบาลแห่งน้ัน
โดยการมีส่วนร่วมในการดำาเนินการ ของรูปแบบ
บรหิารงานวชิาการโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศใน
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเทศบาล

4. ผลการตรวจประเมินรูปแบบบริหาร
งานวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดเทศบาล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การ
ตรวจประเมินรูปแบบบริหารงานวิชาการโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในโรงเรยีนขนาดเลก็ในสงักดั
เทศบาล ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีส่วนได้เสีย พบว่า มี
ความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีความ
เป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมากและมีความเป็น
ประโยชน์โดยรวมในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับกิตติภัทท์ ไกรเพชร (2557) ได้ทำาการวิจัย 
เรื่อง รูปแบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา พบว่า ควรมีโครงสร้างการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ควรกำาหนดขอบข่ายงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้
ชัดเจน ควรมี อุปกรณ์และโปรแกรมประยุกต์ ที่
ทันสมัยและเพียงพอ ควรมีบุคลากรทางการ

ศึกษาที่มีความรู้ และผู้บริหารควรให้ความสำาคัญ 
เห็นประโยชน์ในการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารการศึกษา 
การจัดการเรียนรู้และการให้บริการทางการศึกษา
อย่างจริงจัง

ข้อเสนอแนะ
1. การพัฒนาระบบในครั้งนี้เป็นการ

พฒันาระบบสารสนเทศของงานวิชาการ ถา้ตอ้งนำา
ไปใช้กับงานลักษณะอื่น ต้องทำาการออกแบบและ
สรา้งรปูแบบของระบบใหม ่เพือ่ใหเ้ขา้กบัลกัษณะ
ของงาน

2. ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อ
ไป ควรศึกษารูปแบบบริหารงานวิชาการโดยใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศในโรงเรยีนขนาดเลก็ในสงักัด
เทศบาล ในกรณีศึกษาพื้นที่ในพื้นที่และระดับที่
แตกต่างกันออกไป

3.  ผู้บริหารต้องนิเทศ ติดตาม ให้ความ
ช่วยเหลือและให้กำาลังใจกับผู้ที่เก่ียวข้องอย่าง
สม่ำาเสมอ
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