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การพฒันารปูแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการ
บริหารจดัการในสถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจนัทบรีุ เขต 2 
The Development of Information and Communication 
Technologies (ICT) Model on Management Education in School 
Under Chanthaburi  Primary Educational Service Area, Office 2   
 
จฑุามาศ กาญจนธรรม1, เด่น ชะเนติยงั2 
Chutamas Kanjanatham1, Den Chanetiyoung2 
  
บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อพฒันารูปแบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการบรหิารจดัการในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบุร ี
เขต 2 จากการวเิคราะหข์อ้มลูความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 21 คน พบว่าทุกคนเหน็ดว้ย
กบัองคป์ระกอบของการพฒันารปูแบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบรหิาร
จดัการในสถานศกึษา สงักดัส านักงาน เขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศึกษาจนัทบุร ีเขต 2 คอื 
1) การสรา้งก าลงัคนใหม้ศีกัยภาพในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ต2) การ
สนับสนุนการเรยีนการสอนดว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 3) การพฒันา
โครงสรา้งพืน้ฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร และ 4) การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารในการบรหิารจดัการ โดยพจิารณาจากค่ามธัยฐานของแต่ละขอ้สูงตัง้แต่ 3.50 
ขึน้ไป และค่าพสิยัควอไทลต์ัง้แต่ 1.50 ลงมา การจดัสนทนากลุ่มเพื่อประเมนิรปูแบบเทคโนโลย ี

 
 
ค าส าคญั : รปูแบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
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สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบรหิารจดัการในสถานศกึษา กบัผูเ้ชีย่วชาญ 8 

คน ผลปรากฏว่า ทุกคนมคีวามเห็นไปในทศิทางเดยีวกนัว่าเหมาะสมและเป็นไปได้ การ
ประเมนิความคดิเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกบัการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จ านวน 100 คน พบว่า รูปแบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ 
การบรหิารจดัการในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาจนัทบุร ี
เขต 2 มคีวามเหน็ดว้ยและเหมาะสม อยูใ่นระดบัมาก (  =4.27) 

The purpose of the research was to develop the model of Information and 
Communication Technologies (ICT) on educational management in school under the 
office of Chanthaburi Primary Educational Service Area, Office 2. Based upon these 
findings, it was concluded that the model of Information and Communication Technologies 
on educational management in school under the office of Chanthaburi Primary Educational 
Service Area, Office 2, the 21 expert agreed with the four factors and 20 indicators. 
There were 1) developing potential manpower on information and communication 
technology; 2) using information and communication technology to support learning;  
3) developing the information and communication technology infrastructure and 4) using 
information and communication technology for management. Focus Group Discussion, 
the eight experts also agreed with the Information and Communication Technologies 
(ICT) for educational management in school model. The opinions of 100 teachers 
and educational personnel relating to information and communication technology on 
information and communication technology for educational management in school 
under the office of Chanthaburi Primary Educational Service Area, Office 2 found 
generally high levels of agreement (  =4.27). 
 
Key word : Model of Information and Communication Technologies (ICT). 
 

บทน า 
โลกปจัจุบนัมคีวามก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเป็น
อ ย่ า ง ม า ก แ ล ะ ไ ด้ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทัง้ทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม 
และการศกึษา ซึง่ช่วยใหค้นในยุคปจัจุบนั
สามารถเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร มโีอกาส 
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รับรู้ข่าวสาร มีระบบการส่งข่าวสารที่
รวดเรว็ เหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในโลก
สามารถสื่อสารถึงกันได้อย่างทันที สิ่ง
เหล่านี้ก่อใหเ้กดิสงัคมแบบเปิด ทีทุ่กชาติ
สามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้อย่าง
รวดเร็ว  และได้ เข้ามามีอิทธิพล ต่อ
ชวีติประจ าวนัและความเป็นอยู่ของบุคคล
ในสัง คมทั ้ง ใ นทางบวกและทางลบ 
โดยเฉพาะเดก็ซึง่จะเป็นก าลงัส าคญัในการ
พัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตก็ยงัต้อง
เกี่ยวขอ้งกบัการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
อย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ เดก็มคีวามว่องไว
ต่อการรบัรู้สิ่งใหม่ๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้
ขอ้มูลข่าวสารจากเทคโนโลยสีารสนเทศ
ต่างๆ เป็นอย่างมาก สอดคล้องกับแผน 
การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 -2559 มี
การสนับสนุนการน าเทคโนโลยทีีท่นัสมยั
ไปใชใ้นการพฒันาประสทิธภิาพการเรยีน
การสอนและจดัให้มสีื่ออุปกรณ์ที่จ าเป็น
ต่อการพฒันาการศกึษา เช่น คอมพวิเตอร ์
อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบและซอฟต์แวร์ 
รวมทัง้สนับสนุนการให้ความรู้และสร้าง
ความตระหนั กถึ งคว ามส าคัญขอ ง
การศกึษาแก่สถาบนัทางสงัคม ชุมชน
และประชาชน ดังนัน้เทคโนโลยีจึงมี
บทบาทส าคญัในการจดัการศึกษา การ
สรา้งกระบวนการเรยีนรูส้ าหรบัการพฒันา
คนและสงัคม การทีจ่ะพฒันาประเทศชาติ
ใหไ้ปสู่ความเจรญิรุง่เรอืงไดน้ัน้ จะตอ้ง 

 
พฒันาที่ตวัคนในประเทศก่อน และการที่
จะพฒันาตวัคนได้นัน้ จะต้องยกระดบั
การศกึษาของคนให้สูงขึน้ การศกึษาจงึ
เป็นเครื่องมอืส าคญัในการสรา้งคนทีจ่ะท า
การพัฒนาประเทศ การจดักระบวนการ
สอนที่เป็นการพฒันากระบวนการเรยีนรู ้
มใิช่การสอนที่เป็นการถ่ายทอดความรู้
จากครูแต่เพยีงอย่างเดยีว จงึจ าเป็นที่
จะต้องแสวงหาความรูอ้ยู่ตลอดเวลา โดย
ใช้เทคโนโลยแีละสื่อสารสนเทศต่างๆ ให้
เกิดประโยชน์ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาแห่งชาต.ิ 2545) 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารหรอื ICT (Information and 
Communication Technology) เป็น
เครื่องมอืที่ช่วยให้มนุษย์มขี้อมูลที่ใช้ใน
การคดิ การตดัสนิใจ ทัง้ในเรื่องการ
ด าเนินชวีติ การศกึษาเล่าเรยีน การท างาน 
และยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการค้นหา
รวบรวมขอ้มูลเพื่อใช้ในการวางแผน การ
จดัองคก์าร การตดิตาม ประเมนิผล และ
การรายงานการด าเนินงานขององค์การ 
ซึ่งความส าเร็จขององค์การจะอยู่ที่ความ 
สามารถในการเข้าถึง การประยุกต์ใช้
ประโยชน์และการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งรวดเรว็อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ดังที่กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึง
ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) เพื่อใชใ้นการ 
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พฒันาทรพัยากรบุคคล จงึไดป้ระกาศใช้
นโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศ ฉบบัแรก 
(IT 2000) พระราชบญัญตัิการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ปรบัปรุงแก้ไข
เพิม่เตมิ พ.ศ. 2545 หมวด 9 เทคโนโลยี
เพื่อการศกึษา มาตรา 63-69 สรุปว่า รฐั
จดัสรรคลื่นความถี่ สื่อตวัน าและโครงสรา้ง
พื้นฐานอื่นที่จ าเป็น เพื่อใช้ประโยชน์
ส าหรบัการศกึษาทุกรปูแบบ ส่งเสรมิและ
สนบัสนุนการพฒันาสื่อ การพฒันาบุคลากร 
การให้สิทธิผู้ เรียนใช้เทคโนโลยีเพื่ อ
การศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และให้คุ้มค่าและ
เหมาะสมกบักระบวนการเรยีนรู้ของคน
ไทย นอกจากนี้ ร ัฐได้ก าหนดนโยบาย  
e-Education โดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อจดัการศกึษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย การ
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศกึษา จะช่วยลดขอ้จ ากดั
ต่างๆ ของการจดัการศกึษา อาทเิช่น 
ข้อจ ากดัด้านระยะทางที่จะช่วยให้เข้าถึง
ขอ้มลูข่าวสารไดทุ้กทีทุ่กเวลา ขอ้จ ากดั
ด้านค่าใช้จ่าย หากมีการบริหารจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีจะเป็นการ
ประหยดัเวลาในการสร้างการใช้งานและ
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (กระทรวง 
ศกึษาธกิาร. 2542 : 17) เทคโนโลยทีี่
พฒันาอยา่งต่อเนื่องส่งผลใหค้่าใชจ้า่ยใน 

 
การสร้าง เนื้ อหาดิจิตอลลดลงท าให้
ปรมิาณของเนื้อหาดจิติอลเพิม่ขึน้ ซึง่ถอื
ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการลดข้อจ ากัดของ
การศกึษา สถาบนัการศกึษาสมยัใหม่จงึได้
พยายามจะพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเข้ามาใช้เป็นเครื่องมอืใน
การถ่ายทอดและการเรยีนรู้ระหว่างผู้สอน
กับผู้ เรียนให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุ ด 
ยกระดบัการศึกษาให้แก่ผู้เรยีน เกิด
ผลสมัฤทธิท์างการศึกษาที่สูงขึ้น (ยนื 
ภู่วรวรรณ. 2551; ส านักงานเลขาธกิาร
สภาการศึกษา. 2547) รูปแบบในการ
เรียนการสอนแตกต่างไปตามกระแส
โลกาภิวัฒ น์ที่ มี เ ทค โน โลยี เ ป็ นตัว
ขบัเคลื่อนให้เกดิความเปลี่ยนแปลง และ
เป็นที่ยอมรับว่าการน าสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
พัฒนาการสอนให้มีประสิทธิภาพเป็น
วธิกีารแก้ปญัหาอย่างหน่ึง จากความส าคญั
ของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จงึเหน็ได้ว่าเป็นรากฐานของการ
เรียนรู้ที่ดีท า ให้การเรียนการสอนมี
ความหมายและมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่แก่
ผู้เรียนในการพัฒนาการศึกษาในยุค
ปฏริปูการศกึษา ซึง่สอดคลอ้งกบัการจดั
การศึกษาแบบใหม่ ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคญั การใช้วธิกีารสอน การเรยีนรู้ที่
หลากหลาย ประกอบกับครูควรมทีกัษะ
ในการพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการ 
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พัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างมปีระสทิธภิาพโดย
ใชส้ื่อนวตักรรม และเทคโนโลยทีี่ทนัสมยั 
มีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโดยมี
เนื้อหาแตกต่างกันตามระดบัชัน้ เพื่อ
พฒันาผู้เรยีนให้ทนักบัยุคแห่งการเรยีนรู ้
และควรมีการจัดอบรมครูให้มีความรู้
ความเข้าใจและทักษะด้านการพัฒนา
สื่อข้อมูลสารสนเทศ (ICT) ในการ
ออกแบบและจัดการเรียนรู้ให้เกิดกับ
ผูเ้รยีน จะเหน็ไดว้่าปจัจยัทีส่ าคญัในการ
จดัการเรยีนการสอน คอื สื่อการสอน 
โดยเฉพาะสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารจะต้องได้ร ับการพัฒนาให้
ทันสมัย โดยค านึงถึงการพัฒนา
ประสทิธภิาพการเรยีนการสอนกระตุ้นให้
ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 
2554) 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาจนัทบุร ีเขต2 เป็นหน่วยงาน
ที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของส านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการ
แบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา พ.ศ. 2553 มี
ความรับผิดชอบจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น 
(เฉพาะโรงเรยีนขยายโอกาส) จ านวน 6  

 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอนายายอาม อ าเภอ 
ขลุง อ าเภอแหลมสงิห์ อ าเภอโป่งน ้าร้อน 
อ าเภอสอยดาว และอ าเภอเขาคิชฌกูฏ 
รวม 108 โรงเรียน มีนักเรียนทั ้งสิ้น 
21,599 คน ครู 1,250 คน มกีารบรหิาร
การจดัการศกึษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร ส่งเสรมิสนับสนุนให้มกีาร
ใชแ้ละพฒันาสื่อเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อใชใ้นการสอนอย่างกวา้งขวาง 
โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและ
ส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของ
ผูเ้รยีนและความต้องการของทอ้งถิน่ ดงั
ค ากล่าวที่ว่า "เทคโนโลยกี้าวไกลโยงใย
ทัว่โลก" ส่งผลให้โลกทศัน์ของเด็กไทย
เปิดกว้างขึ้น แต่จากการเปรยีบเทียบ
ผลสมัฤทธิท์างเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 
พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนมคี่าเฉลี่ย
เพิม่ขึน้เกอืบทุกกลุ่มสาระ ยกเวน้สาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมี
ผลสัมฤทธิท์ี่ลดลง (ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา จนัทุบรี เขต 2. 
2556 : 7)  

ดว้ยเหตุผลและความส าคญัดงัได้
กล่าวมาแล้ว ผู้วิจ ัยจึงสนใจที่จะศึกษา 
เรือ่ง การพฒันารปูแบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการบรหิารจดัการใน
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที ่
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การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 
ทัง้นี้ เพื่อให้เกิดรูปแบบการบูรณาการ
สารสนเทศเพื่ อการศึกษาได้อย่ างมี
ประสทิธภิาพและยกระดบัผลสมัฤทธิท์าง
เรยีนทีส่งูขึน้ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพื่อพัฒนารูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบรหิาร
จดัการในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาจนัทบุร ี
เขต 2 
 
วิธีการวิจยั  

การวจิยัเรื่อง การพฒันารูปแบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การบรหิารจดัการในสถานศึกษา สงักัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา 
จนัทบุร ีเขต 2 มขี ัน้ตอนดงัต่อไปนี้ 

ตอนท่ี 1 กระบวนการเดลฟาย 
(Delphi Technic) 

ศกึษาแนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยั
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเรื่องเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการจดัการในสถานศกึษา 
เพื่อก าหนดเป็นกรอบการวจิยั โดยผู้วจิยั
ได้พจิารณาเลอืกองค์ประกอบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจากแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร  

 
พ.ศ. 2554 – 2556 ซึง่ผูว้จิยัจะไดท้ าการ
สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญต่อไป 

การสัมภาษณ์รอบที่ 1 ผู้วิจ ัย
สร้างแบบสมัภาษณ์ชนิดโครงสร้าง โดย 
มีเนื้ อหาครอบคลุมองค์ประกอบทัง้  4 
ด้าน สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 21 
คน (จ านวนที่มีความคลาดเคลื่อนน้อย
ที่สุด) ผู้เชี่ยวชาญทัง้หมดได้มาจากการ
คดัเลือกแบบเจาะจง การสมัภาษณ์รอบ
แรก จะไดอ้นัดบัขององคป์ระกอบ โดยถอื
ว่าองค์ประกอบข้อใดที่ผู้เชี่ยวชาญเห็น
ดว้ย 10 เปอรเ์ซน็ต์ขึน้ไป ถอืว่าใชไ้ด ้และ
ต ่ากว่า 10 เปอร์เซน็ต์ให้ตดัทิ้ง สถิติที่ใช้
ในรอบนี้จงึเป็นค่ารอ้ยละ 

การสมัภาษณ์รอบที่ 2 ผู้วจิยัน า
ผลสัมฤทธิใ์นรอบแรก มาพัฒนาเป็น
แบบสอบถามประมาณค่า (Rating Scale 
Questionnaire) จ านวน 24 ขอ้ สมัภาษณ์
อกีครัง้ เมื่อได้ค าตอบมาแล้วก็จะใช้สถิติ
หาค่ามธัยฐาน (Mdn) และค่าพสิยัระหว่าง 
ควอไทล์ (IR) ซึ่งจะท าให้ทราบได้ว่า 
ความคดิเหน็กลางมคี่าเท่าไร 

การสมัภาษณ์รอบที่ 3 ผู้วิจยัน า
ค่ามธัยฐานและค่าพสิยัควอไทล์แสดงลง
ในแบบสอบถามรอบที่ 2 แล้วสมัภาษณ์
เป็นรอบที ่3 ซึง่ผูเ้ชี่ยวชาญย่อมทราบดวี่า
ความคิดเห็นของตนเองอยู่ต าแหน่งไหน 
และมตสิ่วนรวมอยู่ต าแหน่งไหน จะเปลีย่น
ใจหรอืยนืยนัความคดิเหน็ เมือ่ไดค้ าตอบ 
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กลับมาแล้วจึงน ามาสรุปเป็นรูปแบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การบริหารจดัการในสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
จนัทบุร ีเขต 2 ต่อไป 

ตอนท่ี  2  การสนทนากลุ่ ม 
(Focus Group Discussion) 

ผู้วจิยัท าการแสวงหาข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารเพื่อการบรหิารจดัการใน
สถานศกึษา โดยการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) ไดเ้ชญิผู้เชี่ยวชาญด้านการเป็น
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) 
จ านวน 8 คน มาสนทนาเพื่อเสรมิรปูแบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การบริหารจดัการในสถานศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
จนัทบุร ีเขต 2 ให้มคีวามเหมาะสมและ
สมบรูณ์ยิง่ขึน้ 

 
ตอนท่ี 3 การประเมินความ

คิดเหน็ 
ผู้วิจ ัยได้น ารูปแบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบรหิาร
จดัการในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาจนัทบุร ีเขต 2 
ไปให้ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 100 คน ประเมนิ
ความเหมาะสม โดยน าแบบสอบถามมา 

 
วเิคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยก าหนด 
ค่าเฉลีย่ไวท้ี ่5 ระดบั ในการแปลความหมาย
ของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2545) 
 
ผลการวิจยั 

1. รูปแบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการบรหิารจดัการใน
สถานศึกษา จากการวเิคราะห์ข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 21 คน โดยพจิารณาจาก
ค่ามธัยฐานของแต่ละข้อสูงตัง้แต่ 3.50 
ขึ้นไป และค่าพิสัยควอไทล์ตัง้แต่ 1.50 
ลงมา ปรากฏว่าทุกคนมคีวามเห็นด้วย
กบัรูปแบบ คอื การสร้างก าลงัคนให้มี
ศกัยภาพในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร การสนับสนุนการเรียน
การสอนดว้ยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารในการบรหิารจดัการ 

2. การจดัการสนทนากลุ่ม เพื่อ
ประเมนิรปูแบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการใน
สถานศึกษากับผู้เชี่ยวชาญ 8 คน ผล
ปรากฏว่า ทุกคนมคีวามเหน็ไปในทศิทาง
เดยีวกนัว่าเหมาะสม  
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3. การประเมินความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ในการน ารูปแบบไป
ใช้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พบว่า โดยรวมมคีวามเหน็ว่าเหมาะสมใน
ระดบัมาก (  =4.27) 
 
อภิปรายผล  

การพัฒนารูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบรหิาร
จดัการในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาจนัทบุร ี
เขต 2 ประกอบดว้ยการพฒันาโครงสรา้ง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ต้องมกีารพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน
ให้มคีวามพร้อมรองรบัการขยายตวัทาง
การศึกษา พัฒนาระบบเครอืข่ายให้เป็น
เอกภาพ มกีารบูรณาการ จดัสรรงบประมาณ
ที่เหมาะสมเพยีงพอ จดัสรรงบประมาณที่
เหมาะสมเพยีงพอ และสนับสนุนการวจิยั
เทคโนโลยเีพื่อผู้พกิาร ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคดิของ ภูมใิจ สงวนแก้ว (อ้างใน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาต.ิ 2544 : 18) ศกึษาเรื่องการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 
จดัการศกึษาในโรงเรยีนไผทศกึษา พบว่า 
ระหว่างการน าระบบ ICT มาใชท้ัง้ระบบ
บรหิารการจดัการ และระบบวชิาการมผีล 
ท า ให้นัก เรียนเห็นความส าคัญของ
คอมพวิเตอร ์นกัเรยีนใชI้CT อยา่งม ี

 
คุณภาพตามระดับความรู้ นักเรียน
ประยุกต์ใช้ ICT กบัสิง่ใกล้ตวั และ
ชวีติประจ าวนัเพื่อพฒันาการเรยีนรูท้ าให้
เกดิประโยชน์ต่อตวัเอง ครอบครวั และ
สงัคม เป็นกจิกรรมพฒันานวตักรรมทาง
ความคดิ เน้นสรา้งพฤตกิรรมการใช้ ICT 
สู่การเรยีนทุกวชิาการน าระบบ ICT มาใช้
ในการบรหิารจดัการและระบบวชิาการมี
ผ ล ใ ห้ นั ก เ รี ย น มีค ว า ม ส า คัญ ข อ ง
คอมพวิเตอรส์ามารถใช้ ICT ไดอ้ย่างมี
คุณภาพตามระดบัความรู ้รูจ้กัประยุกต์ใช ้
ICT กบัสื่อใกลต้วัท าใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
นักเรยีนเอง ครอบครวัและสงัคม การ
จดัการเรยีนการสอนของครูสามารถใช้
กระบวนการและสื่อที่หลากหลาย เป็น
การพฒันาบุคลากรสามารถอยา่งต่อเนื่อง 

การสร้างก าลังคนให้มีศักยภาพ
ในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร มกีารเพิม่ปรมิาณและคุณภาพ
ผู้สอนสาขาวิชาทัว่ ไปให้ เ ก่ งการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพิม่ปรมิาณและคุณภาพผู้สอนสาขาการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
เพิ่มปริมาณและคุณภาพบุคลากรทาง
การศึกษาให้ เ ก่ งการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และมกีารปรบั
สภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการพฒันาการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของผูส้อน พระราชบญัญตักิารศกึษา 
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แห่งชาต ิ พ.ศ. 2542 หมวด 9 ว่าดว้ย
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา มาตรา 67 
ก าหนดใหร้ฐัตอ้งส่งเสรมิใหม้กีารวจิยัและ
พฒันา การผลติและการพฒันาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่า
และเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของ
คนไทย(ส านักงานคณะกรรมการการศกึษา 
แห่งชาต.ิ 2542) แผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศกระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ.2543 
- 2543 (กระทรวง ศกึษาธกิาร. 2543) 
มุ่งเน้นเพื่อใหบุ้คลากรทางการศกึษา คร ู
อาจารย ์ มคีวามรู ้ มทีกัษะและสามารถใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัปฏิบตัิงาน
ตามบทบาทหน้าที่ ให้มปีระสิทธิภาพ 
คุณภาพ มปีระสทิธผิล มคีวามรวดเรว็ 
ถูกต้อง ทนัสมยัยกระดบัความรู้ความ 
สามารถใหม้คีวามก้าวหน้า ความทนัต่อ
การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และสามารถถ่ายทอดความรูไ้ปยงันักเรยีน 
นิสติ นักศกึษาใหเ้ป็นคนรุ่นใหม่ ขณะที่
ผูบ้รหิาร ครอูาจารยแ์ละบุคลากรทางการ
ศกึษาที่มคีวามรู ้ ทกัษะด้านนี้มน้ีอยการ
สรา้งทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT 
Literacy) รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวรพ์ืน้ฐานและอนิเทอรเ์น็ตให้กบั
ครทูัว่ประเทศจงึต้องด าเนินการ (พเิชษฐ  
ดุรงคเวโรจน์ และคณะ. 2543) โดยก าหนด
เป็นการฝึกอบรม 3 ระดบัคอื 1) ระดบั 
พืน้ฐานใหค้รทูุกคน 2) ระดบัประยกุตใ์ช ้ 

 
โดยจดัประเภทการประยุกต์ใชท้ีเ่หมาะสม 
3) ระดบัก้าวหน้าให้ครคูอมพวิเตอรแ์ละ
ครทู่านอื่นๆ ทีม่ศีกัยภาพและความสนใจ 
ซึง่สอดคลอ้งกบั กตินิารถ เฟ่ืองฟุ้ง (อ้างใน 
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ 
2544 : 28) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่องการพฒันา
บุคลากรให้มคีวามรู้ด้านการใช้สื่อ ICT   
ในโรงเรยีนจติรลดา พบว่ามกีารอบรมครู
โดยการปฏบิตัิ มกีารน าคอมพวิเตอร ์  
มาใช้ในการเรียนการสอนท าให้ครูไม่ 
กลวัคอมพวิเตอร์ สามารถเปิดโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้ ครูมีการพฒันาตนเอง  
ตลอดเวลา มกีารถ่ายทอดความรูใ้หแ้ก่กนั 
มีผลให้ครูรู้จกัน าคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การเรยีนการสอน ครผูลติสื่อการสอนจาก
คอมพวิเตอร์ และครูสามารถแนะน าให้
นกัเรยีนคน้ควา้ความรูจ้ากอนิเตอรเ์น็ตได ้ 
สอดคล้องกบังานวิจยัของสงดั สายแสง
จนัทร ์(2547 : บทคดัย่อ) ไดท้ าการวจิยั
เรื่อง การพฒันาบุคลากรในการใช้ระบบ
สา รสน เทศง านก ารศึกษ าพื้ น ฐ าน
ศูนยบ์รกิารการศกึษานอกโรงเรยีนอ าเภอ
ล าดวน จงัหวดัสุรนิทร์โดยมุ่งพฒันาการ
ด าเนินงานเพื่อพฒันาบุคลากรในการใช้
ระบบสารสนเทศงานการศึกษาพื้นฐาน 
ศูนยบ์รกิารการศกึษานอกโรงเรยีนอ าเภอ
ล าดวน จงัหวดัสุรนิทร์ ด าเนินการพฒันา
โดยใช้หลักการวิจัย เชิงปฏิบัติก าร 
(Action Research) ซึง่ประกอบดว้ย 4  
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ขัน้ตอน คอื การวางแผน (Planning) การ
ปฏิบตัิตามแผน (Action) การสงัเกต 
(Observation) การสะทอ้นผล (Reflection) 
พบว่าบุคลากรได้รบัความรู้ความเข้าใจ
จากการศึกษาดูงาน และการประชุม
ปฏิบัติการกระบวนการทัง้ 6 ขัน้ตอน 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย ก า ร ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล 
(Collecting Data) การตรวจสอบขอ้มูล 
(Checking Data) การจดัหน่วยหรอื
คลงัขอ้มลู(Organizing or Storage) การ
ประมวลผลข้อมูล (Processing Data) 
การวเิคราะห์ข้อมูล (Analyzing Data) 
และการน าข้อมูลไปใช้ (Using Data) 
พบว่าสามารถพัฒนากรอบงานตาม
แนวคดิที่วางไว้ ตลอดจนมคีวามรู้ความ
เ ข้ า ใ จ  ส า ม า ร ถ ปฏิบั ติ ง า น ร ะ บ บ
ส า ร สน เ ทศ ไ ด้ อ ย่ า ง ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ มี
ประสทิธภิาพ 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการบรหิารจดัการ มกีาร
สนบัสนุนใหผู้บ้รหิารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร สนับสนุนการจดัตัง้แหล่ง
เรยีนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่ อสาร สนับส นุนการสร้าง 
Education Community มีการพัฒนา
ฐานข้อมูลอย่างบูรณาการ และมกีาร
สนับสนุนการบรหิารจดัการเรื่องลขิสทิธิ ์
สอดคล้องกับผลการวิจัยของชิณกรณ์  
แกว้รกัษา (2554 : 26) ทีศ่กึษาเรือ่ง การ 

 
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิาร
โรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 2 พบว่า 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูกลุ่มตวัอย่าง
มีสภาพและปญัหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 2 อยู่ในระดบั
มาก และโรงเรยีนที่มขีนาดต่างกนั มี
สภาพและปญัหาการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการบรหิาร ไม่แตกต่างกนั (P>.05)  
ซึง่สอดคลอ้งกบั อดศิร โชคบณัฑติ (2548) 
ศึกษาเรื่องการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อการบรหิารของผู้บรหิารสถานศกึษา 
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ขอนแก่น เขต 5 พบว่า สภาพการการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิาร ของ
ผู้บรหิารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง สอดคลอ้งกบัผลการวจิยั
ของพทิยา รกัพรหม (2555: 85-86) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการ
บรหิารการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
พบว่า การประชุมอย่างเป็นทางการ
การศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบมี
อทิธพิลต่อการพฒันาบุคลากรในทุกระดบั 

การสนับสนุนการเรียนการสอน
ด้วยการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร มกีารปรบัปรงุรปูแบบและวธิกีาร 
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และสภาพแวดล้อมในการจดัการเรียน
การสอนทุกระดบัทุกประเภท เพื่อน า ICT 
มาประยุกต์เป็นองค์ประกอบส าคญัในการ
เรยีนการสอน มกีารส่งเสรมิการศึกษาทุก
ระดบัทุกประเภทให้น า ICT มาใช้เป็น
เครื่องมอืในการเรยีนการสอนเพิม่มากขึน้ 
ให้มกีารเพิม่ปรมิาณและคุณภาพผู้เรยีน
ใหม้ทีกัษะ ICT สูงขึน้ มกีารยกระดบัการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและสาระ
ความรู ้ (Content) ในเชงิปรมิาณและ
คุณภาพ ส่งเสรมิสนบัสนุนเพื่อพฒันาการ
เรยีนรู ้ ICT ใหแ้ก่ผูเ้รยีนซึ่งเป็นผูพ้กิาร 
ผูด้้อยโอกาส และผู้สูงอายุ และส่งเสรมิ
สนับสนุนการศึกษาทางด้านศาสนาด้วย
การใช ้ ICT เป็นเครื่องมอืในการเรยีนการ
สอน รวมทัง้เผยแพร่สาระความรู้ต่างๆ 
ตามหลกัธรรมค าสอนของแต่ละศาสนาที่มี
การจดัการเรยีนการสอน  สอดคล้องกบั
ผลการวจิยัของ สมศกัดิ ์ คงเทศ (2554 : 
26)  ที่ศึกษาเรื่ อ งการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของครู
ในสถานศกึษา ต าบลบางนายส ี อ าเภอ
ตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา จากการวจิยัพบว่า
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ของครูในสถานศกึษา ต าบลบาง
นายส ี อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา 
พบว่า ผูท้ีม่เีพศ ประสบการณ์ กลุ่มสาระ
การเรยีนรู้ แตกต่างกนัมผีลกระทบต่อ
ระดบัความคดิเหน็ในดา้นการใช ้

 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ด้านการบรหิารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า มีการระดม
ทรพัยากรในชุมชนเพื่อน ามาจดัหาสื่อสาร
สนเทศ (ICT) ใหแ้ก่สถานศกึษา การ
ด า เ นิ น ก า รพัฒน าห้ อ ง ปฏิบัติ ก า ร
คอมพิวเตอร์ของสถานศึกษาให้มคีวาม
ทนัสมยั ครูเข้ารบัการอบรมการใช้สื่อ
สารสนเทศ (ICT) อย่างสม ่าเสมอ ครใูช้
สื่อสารสนเทศ (ICT) ที่หลากหลาย มี
ระบบการเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
ผู้บริหารจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
ทางด้านสื่อสารสนเทศ (ICT) ผู้บรหิาร
สนบัสนุนใหค้รใูชส้ื่อสารสนเทศ (ICT) การ
จดัหาวิทยากรที่มีความรู้ มาอบรมให้
ความรูแ้ก่คร ู ผู้บรหิารด าเนินการพฒันา
ระบบสื่อสารสนเทศ (ICT) อย่างต่อเนื่อง 
มีระบบการนิ เทศติดตามการ ใช้สื่ อ
สารสนเทศ (ICT) มกีารใหบ้รกิารความรู้
แ ก่ ชุ ม ช น แ ล ะ ล า ดั บ สุ ด ท้ า ย เ รื่ อ ง
สถานศึกษามีบุคลากรรับผิดชอบงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) ในการจดัการเรยีนการสอนของครู 
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ครูมกีาร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ครูมี
ความรูค้วามสามารถในการใชส้ื่อ 
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สารสนเทศ (ICT) ครูสอนให้นักเรยีน
ประยุกต์ใช้สื่อสารสนเทศ (ICT) ครูใช้
สื่อสารสนเทศ (ICT) เพื่อปรบัปรุง
คุณภาพการเรยีนรู้ ครใูช้สื่อสารสนเทศ 
(ICT) มาพฒันาเป็นนวตักรรม ครูเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วย
ตนเองจากสื่อสารสนเทศ (ICT) ครมูกีาร
ค้นคว้าหาความรู้เพิม่เติมในเรื่องสื่อสาร
สนเทศ (ICT) และครใูหน้กัเรยีนใชส้ื่อสาร
สนเทศ (ICT) อย่างมคีุณภาพตามระดบั
ความรู ้ 

คว ามคิด เห็น ต่ อก ารพัฒนา
รปูแบบการเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบรหิารจดัการในสถานศกึษา 
ด้านองค์ประกอบหลักโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพจิารณา
รายด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน คือ ด้านการสร้างก าลังคนให้มี
ศกัยภาพในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร และ ดา้นการสนับสนุนการ
เรียนการสอนด้วยการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร และดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการบรหิาร
จดัการ สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของทพิย์
วรรณ อู่ทรพัย ์(2544 : บทคดัย่อ) ที่ได้
ท าการศกึษาคน้ควา้เรือ่งการพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบรหิารของวทิยาลยั 

 
สารพดัช่างกาฬสนิธุ์ผลการศกึษาค้นคว้า 
พบว่า ผู้บรหิารครแูละอาจารยม์คีวามพงึ
พอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมคีวามพึง
พอใจเป็นรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อคิดเห็นที่ได้จากการวิจัย

ครัง้นี้ 
1.1 ควรมีการสร้างก าลังคน 

การปรบัสภาพแวดล้อมในการพฒันา ICT 
ให้ มีศักยภาพในการ ใช้ เทค โนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบรหิาร
จดัการในสถานศกึษา 

1.2 ควรมีการสนับสนุนการ
เรยีนการสอน การปรบัปรุงรูปแบบและวธิี
สอนทุกระดบัให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการบรหิารจดัการใน
สถานศกึษา 

1.3 ควรสนับสนุนให้ผู้บรหิาร
โรงเรยีนใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารในการบรหิารจดัการเป็นเครือ่งมอื  
 

2. ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการใช้
ประโยชน์ 

2.1 ผู้บริหารโรงเรียน ควรน า
รูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
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สื่อสารเพื่อการบรหิารจดัการในสถานศกึษา 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถม 
ศกึษาจนัทบุร ีเขต 2 ที่ผู้วจิยัได้พฒันาขึ้น 
ไปใชด้ าเนินการบรหิารจดัการในสถานศกึษา 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารภายในโรงเรยีน
มากยิง่ขึน้  

2.2 ควรมีการเพิ่มจ านวน
บุคลากรที่ร ับผิดชอบในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศใหเ้พยีงพอต่อการปฏบิตั ิงาน 

 

 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศกึษามาก
ทีสุ่ด 

2.3 ควรวจิยัเพื่อตดิตามผล
การใช้รูปแบบเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาจนัทบุร ีเขต2 ใน
สถานการณ์จรงิ    
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