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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง การประเมินความตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดเล็ก 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 

ผูวิ้จยั ปัณฑิตา อ่อนกล ่าผล 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
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การวิจัยในครัง้นีม้ีวตัถุประสงค  ์1) เพื่อประเมินความตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี  เขต 1 2) 
เพื่อวิเคราะห์สาเหตุท่ีท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 แบ่งการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที่ 1 เป็นการศึกษาเชิงส  ารวจการประเมินความ
ต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ  กลุ่มตัวอย่างคือผู้บริหาร  และครูใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 196 
คน จากการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอรแ์กน  โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใชเ้ป็น
แบบสอบถามตอบสนองคู่มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัเพื่อวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นโดยใชค้่าดชันี PNImodified ซึ่ง
มีค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามระหว่าง 0.80 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามสภาพท่ีเป็นจริงการ
จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ เท่ากบั .94 และสภาพท่ีคาดหวงัการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารงานวิชาการ เท่ากับ .99 และระยะท่ี 2 การสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลจ านวน 5 คน เพื่อวิเคราะหส์าเหตุท่ีท าให้
เกิดความตอ้งการจ าเป็นและการหาแนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดชันี PNImodified และการวิเคราะหเ์นือ้หา ผลการวิจัย พบว่า 1) 
ดา้นการพัฒนาแหล่งเรียนรูม้ีความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วนมากท่ีสุด  (PNImodified = 0.36) รองลงมาคือ ดา้นการวิจัยเพื่อ
พฒันาคณุภาพการศึกษา (PNImodified = 0.29) และดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู  ้(PNImodified = 0.26) ตามล าดบั 2) 
สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็น คือ สถานศกึษาไม่ไดร้บัการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาระบบอินเตอรเ์น็ต
และคอมพิวเตอรท่ี์มีประสิทธิภาพ ครูขาดความรู ้และทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดแคลนบคุลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และขาดการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  3) แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการ คือ จดัหางบประมาณสนับสนุนระบบอินเตอรเ์น็ตและคอมพิวเตอรท่ี์มีประสิทธิภาพ จัดอบรมพฒันา
ครูดา้นทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่งตัง้บุคลากรท่ีรบัผิดชอบดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และสรา้งความตระหนกั และ
ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ค าส าคญั : ความตอ้งการจ าเป็น, การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารงานวิชาการ, ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศึกษาสพุรรณบรุี เขต 1 
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The purposes of this research are as follows: (1) to study the needs assessment for 

information technology management in academic administration; (2) to analyze the factors of information 
technology management for academic administration; and (3) to propose guidelines for information 
technology management in academic administration in small-sized schools under the authority of the 
Suphanburi Primary Educational Service Area, Office One. The research methodology consisted of two 
steps: (1) survey research by needs assessment. The samples were 196 administrators and teachers, and 
employed the theories of Krejcie and Morgan. The stratified random sampling used simple random sampling. 
The research instruments were the questionnaire as the dual–response format for priorities with Modified 
Priority Needs Index (PNImodified). IOC (Index of Item - Objective Congruence) was valued at 0.80-1.00 and 
reliability of the reality need was .94 and reliability of the expectation need was .99; and (2) an interview was 
used to analyze the needs assessment causes and guidelines for information technology management in 
academic administration among of five staff members responsible for information technology management. 
The data were analyzed using mean, standard deviation, Modified Priority Needs Index (PNImodified), and 
content analysis. The results of the research is that the development of learning resources had the most 
urgent needs assessment (PNImodified = 0.36), followed by research for the educational improvement 
(PNImodified = 0.29) and teaching and learning management (PNImodified = 0.26); (2) the reason for this need are 
the fact that the budget for supporting efficient internet and computer systems were not provided, teachers 
lack of knowledge and information technology skills, shortage of information technology personnel, and lack 
of promotion in terms of information technology; and (3) guidelines for information technology management 
in academic administration to provide a budget to support efficient internet and computer systems, organize 
training to develop teachers in information technology skills, appoint personnel responsible for information 
technology, and raise awareness of and promote the use of information technology. 

 
Keyword : Needs Assessment, Information Technology Management, Academic Administration, Suphanburi 
Primary Educational Service Area Office 1 
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ปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้ส  าเร็จได้ด้วยดี  เนื่องจากผู้วิจัยได้รบัความอนุเคราะห์และความ
กรุณาเป็นอย่างสูงจาก ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระภาพ เพชรมาลยักุล อาจารยท์ี่ปรกึษาปริญญา
นิพนธ ์ที่กรุณาใหค้วามช่วยเหลือในดา้นการใหค้ าปรกึษา และขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนอ์ย่างยิ่ง
ต่อปริญญานิพนธร์วมถึงการตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่และใหก้ าลงัใจใน
การท างานวิจยัฉบบันีเ้ป็นอย่างดี ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.โยธิน ศรีโสภา ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระภาพ 
เพชรมาลัยกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรัศม์ ภูติอริยวัฒน์ อาจารย์ ดร. เรือเอกอภิธีร  ์ทรง
บณัฑิตย ์และผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ทวีศิลป์ กุลนภาดล คณะกรรมการพิจารณาและสอบเคา้โครง
ปริญญานิพนธ์ที่ได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดท าปริญญานิพนธ์ให้ถูกต้องและมี
คณุภาพตามหลกัสตูรปรญิญาการศกึษามหาบณัฑิต 

ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.สุวิชา วันสุดล อาจารยภ์าควิชาหลกัสูตรและการ
สอน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย ์ดร. เรือเอกอภิธีร ์ทรงบณัฑิตย ์อาจารย์ ดร.สมบูรณ ์
บูรศิริรกัษ์ อาจารยภ์าควิชาการบริหารการศึกษาและการอดุมศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
อาจารยอ์นงค ์โพธิ์ไพจิตร ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัสปัรสเทศ อาจารยน์ าพล มากสอน ครูโรงเรียนวดั
ป่าพฤกษ์ ที่ใหค้วามกรุณามาเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั และ
ขอขอบพระคุณผู้บริหาร และครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 ที่ใหค้วามรว่มมือในการตอบแบบสอบถามและการเก็บรวบรวมขอ้มลู
ในการท าวิจยัครัง้นีใ้หเ้ป็นที่เรียบรอ้ย 

สุดท้ายขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นปริญญาโท  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เพื่อนครู
โรงเรียนวดัราษฎรบ์ ารุง และครอบครวัอ่อนกล ่าผล ซึ่งมีส่วนสนบัสนุน ใหค้ าปรกึษาและแนะน าสิ่งที่
เป็นประโยชน ์เป็นก าลงัใจอย่างดีต่อการท างานวิจยัใหป้ระสบความส าเร็จ 

คณุค่าและประโยชนจ์ากการท าปริญญานิพนธฉ์บบันี ้ ผูว้ิจยัขอมอบเพื่อพัฒนาการศึกษา 
และนอกเหนือจากนัน้ขอมอบเป็นเครื่องบูชาคุณบิดามารดา  และครูบาอาจารยท์ุกท่านผูป้ระสิทธิ
ประสาทวิชาความรูใ้หก้บัผูว้ิจยัตลอดมา 
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บทที ่1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
การบรหิารวิชาการถือเป็นงานที่มีความส าคญัที่สดุ เป็นหวัใจของการจดัการศกึษา ซึ่งทัง้

ผู ้บริหาร สถานศึกษา คณะครู และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้
ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบัติการประเมินผล และการ
ปรบัปรุงแกไ้ขอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2552) 
ตามแนวคิดของสมิธ และคณะ ไดจ้ดัล าดบัความส าคญัของงานวิชาการไว้เป็นอนัดบัแรกจากงาน
ดา้นอ่ืน ๆ โดยคิดเป็นรอ้ยละ 40 ของงานทัง้หมดในสถานศึกษา (Edward W. Smith and others, 
1961 อ้างถึงในศิวรตัน์ พายุหะ, 2551, น. 5-6) อีกทั้งการบริหารวิชาการยังเป็นเครื่องบ่งชีถ้ึง
คุณภาพของสถานศึกษา เนื่องจากการพิจารณามาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะ
พิจารณาไดจ้ากผลงานดา้นวิชาการ และผลสมัฤทธิ์ของผูเ้รียนเป็นหลกั สถานศึกษาทุกระดบั ไม่
ว่าจะเป็นขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ไปถึงจนขนาดเล็กจึงใหค้วามส าคัญกับการ
บริหารวิชาการเป็นอย่างมาก แต่การบริหารวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็กยังคงประสบปัญหา
มาโดยตลอด 

ประเทศไทยมีจ านวนสถานศึกษาขนาดเล็กในสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับหลาย ๆ 
ประเทศ จากสถิติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2562 มีสถานศึกษาในสังกัดจ านวน 29,871 แห่ง เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก (สถานศึกษาที่มี
นักเรียนน้อยกว่า 120 คน) จ านวน 15,158 แห่ง คิดเป็นรอ้ยละ 50.74 ของจ านวนสถานศึกษา
ทั้งหมด (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน , 2562) ซึ่งสถานศึกษาเหล่านีม้ีปัญหา
ส าคัญคือ ไดร้บัการจัดสรรงบประมาณรายหัวน้อยกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ อีกทั้งยังประสบ
ปัญหาขาดแคลนผูบ้ริหาร ครู บคุลากรทางการศกึษา อปุกรณ ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ส่งผล
ใหเ้กิดปัญหาแบบลูกโซ่ตามมาคือ มีคุณภาพการจัดการเรียนการสอนต ่ากว่ามาตรฐาน ซึ่งจาก
การประเมินของส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีสถานศึกษาขนาด
เล็กจ านวนมากกว่า 9,000 แห่งไม่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพธุรกิจ, 2558, 7 
ธันวาคม)  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับสภาพปัญหาการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาขนาดเล็กพบว่า มีขอบข่ายของปัญหาใน 4 ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ ด้านบุคลากร 
ดา้นอาคารสถานที่ ครุภัณฑ ์อปุกรณ ์สื่อวสัดแุละดา้นการบริหารจดัการ โดยเฉพาะปัญหาในการ
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บรหิารจดัการดา้นการสื่อสารโดยใชร้ะบบอินเทอรเ์น็ต และการใชข้อ้มลูสารสนเทศ (มยุรฉัตร เงิน
ทอง, 2559) กระทรวงศึกษาธิการไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหาสถานศึกษาขนาดเล็กตัง้แต่อดีตที่ผ่าน
มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจบุนัดว้ยความตระหนกัว่า การที่มีสถานศกึษาขนาดเล็กเป็นจ านวนมาก
ย่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ จากการศึกษาสภาพปัญหาของ
สถานศึกษาขนาดเล็กในสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า สถานศึกษา
ขนาดเล็กมีปัญหาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะปัญหาดา้นวิชาการ คือ นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนต ่า มีปัญหาดา้นการคิดวิเคราะหแ์ละการคิดค านวณ เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร มีครูไม่
ครบชัน้เรียน มีครูไม่ตรงกบัสาขาวิชาเอกหรือวิชาที่ถนดั และครูตอ้งรบัภาระหนักสอนหลายระดับ
หลายรายวิชา (ส านกังานนโยบายและแผนการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , 2549, น. 
7) สอดคลอ้งกบัการศกึษาเพื่อพฒันาประสิทธิภาพของสถานศกึษาขนาดเล็กใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน พบว่า เกิดสภาพปัญหาและความตอ้งการดา้นวิชาการ คือ ขาดแคลนสื่อ วสัด ุอปุกรณ ์
ครุภณัฑ ์ขาดแคลนหนังสือเรียน หนังสืออ่านประกอบ ครูขาดประสบการณใ์นการสรา้งใชส้ื่อการ
เรียนการสอน และขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต ่า มีปัญหาการคิดวิเคราะห์และการคิดค านวณ นักเรียนขาดความ
กระตือรือรน้ในการเรียน และพืน้ฐานความรูข้องนักเรียนแตกต่างกนัท าใหก้ารจดักิจกรรมการเรียน
การสอนของครูมีความยุ่งยาก (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2557)  

แนวทางการแกปั้ญหาการบริหารจัดการในสถานศึกษาขนาดเล็ก มีผูศ้ึกษาวิจัยหลาย
ท่านไดเ้สนอแนวทางไว ้เช่น ควรส่งเสริมสนับสนุนทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศใหค้รอบคลมุทุก
พืน้ที่ของสถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อช่วยสนับสนุน และลดปัญหาความเหลื่อมล า้ทางการศึกษา 
แต่ตอ้งมีบุคลากรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด (สุริยา ฆอ้งเสนาะ, 
2558) สถานศึกษาควรประชุมคณะครูเพื่อวางแผนและอบรมให้ความรูก้ารพัฒนาสื่อในการ
จัดการเรียนการสอน ด าเนินการจัดหาสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงพอกับความตอ้งการใน
สถานศึกษา (ปภาวดี โพธิ์งาม, 2559) และควรส ารวจความตอ้งการ หลกัสูตร วัสดุอุปกรณ์การ
สอน วสัดฝึุกส าหรบันกัเรียน และจดัหาจดัซือ้ตามความตอ้งการควรจดัประกวดสื่อ และนวตักรรม
การเรียนการสอนของครูผูส้อน ควรจดัประชมุเชิงปฏิบติัการเพื่อผลิตสื่อ และซ่อมแซมสื่อการเรียน
การสอน และการจัดท านวัตกรรมทางการศึกษาใหก้ับครูผูส้อน (นันทวัน ป้านสวาท, 2559) จาก
การศึกษาแนวทางการแกปั้ญหาขา้งตน้ จะพบว่า ลว้นอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาช่วยลด
ช่องว่าง เติมเต็ม แกปั้ญหาไดใ้นหลาย ๆ ดา้น สอดคลอ้งกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 หมวดที่  9 เทคโนโลยีเพื่อ
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การศึกษา มาตรา 65 ที่ระบุไวว้่า “ใหม้ีการพัฒนาบุคลากรทัง้ดา้นผูผ้ลิตและผูใ้ชเ้ทคโนโลยีเพื่อ
การศกึษา เพื่อใหม้ีความรูค้วามสามารถและทกัษะในการผลิตรวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสม 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) และรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา
ขนาดเล็กที่ไดผ้ล ที่ระบุว่ามีรูปแบบการใช ้ICT ในการพัฒนาคณุภาพ โดย สพท. หลายแห่งไดน้ า
เทคโนโลยีมาใช้อย่างหลากหลาย เช่น รถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่  (Mobile Unit) เพื่อให้บริการ
นกัเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล การส่งเสริมการเรียนการสอนดว้ยการรบัสญัญาณการ
สอนทางไกลจากโรงเรียนไกลกงัวลหวัหิน เป็นตน้ 

จะเห็นได้ว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยให้องค์กร
สามารถด าเนินไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะใชใ้นการวางแผนควบคมุการท างาน
และประกอบการตัดสินใจอย่างถูกตอ้งเพื่อน าไปสู่การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิ
วัตน์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ทั้งในระดับท้องถิ่นและใน
ระดบัมหภาค โดยมีระบบสารสนเทศเป็นตวัจกัรที่ส  าคญัที่ท าใหเ้กิดการแข่งขนักนัอย่างมาก การมี
ระบบสารสนเทศที่ดีจะช่วยใหเ้กิดความไดเ้ปรียบในการแข่งขันซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความส าคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มขึน้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญอย่างยิ่งในการผลิต การ
เขา้ถึง การจดัเก็บ และการแพร่กระจายความรู ้(ทวีศักดิ์ ก่ออนันตกูล, 2545) ในดา้นการศึกษาก็
เช่นกนั การเตรียมความพรอ้มในการย่างกา้วสู่สงัคมแห่งการเรียนรู ้ในสงัคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู ้การผลิต การถ่ายทอด บูรณาการ การใชค้วามรู ้และการใชส้ารสนเทศเป็นเครื่องมือ
และหวัใจส าคญัในการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัไดอ้ย่างดี   

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีปัญหาดา้นการบริหาร
วิชาการที่ส  าคัญ คือ มีสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวนมาก และมีลกัษณะการจดัการเรียนการสอน
แบบคละชัน้ เนื่องจากอัตราจ านวนนักเรียนต่อจ านวนครูนอ้ยจึงส่งผลใหเ้กิดปัญหาครูไม่ครบชัน้ 
ท าใหเ้กิดปัญหาในการเรียนการสอน จึงท าใหผ้ลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต ่าลง จากการ
วิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มดา้นการศึกษา พบว่า มีจดุอ่อนดา้นบคุลากร ไดแ้ก่ ครูใชเ้ทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนไม่ เต็มประสิทธิภาพ ขาดแคลนครู และบุคลากรทางการศึกษาด้าน
คอมพิวเตอรท์ี่มีความรูค้วามสามารถ และบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงสายงาน และด้านการ
บริหารจัดการ คือ มีสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวนมาก ครูไม่ครบชั้น และทรพัยากรไม่เพียงพอ 
นอกจากนัน้ ยังขาดแพลตฟอรม์ดิจิทัล ดา้นสารสนเทศที่ใชใ้นการบริหารที่ใชใ้นการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพ (ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรีเขต 1, 2563) ดังนั้น 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จึงเห็นความส าคัญของการจัดการ
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เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจดัการเพื่อแกปั้ญหาดา้นวิชาการขา้งตน้ ดงัปรากฏในกลยุทธ์
ที่ 4 ในแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พ.ศ.2563 - 2565 ด้านการสรา้งโอกาสในการเข้าถึง
บริการการศกึษาที่มีคณุภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล า้ทางการศกึษา มีเป้าหมายเพื่อให้
สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ้ใหผู้เ้รียนไดม้ีโอกาสเขา้ถึงบริการดา้นการศึกษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และกลยุทธ์ที่ 6 
ดา้นการพัฒนาระบบการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา มีเป้าหมายเพื่อให้
สถานศึกษา และส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็น
ระบบ ดังนั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนจึงเป็นบุคลากรส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนกลยุทธ์
ดังกล่าวให้ด าเนินการไปไดอ้ย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเป็นผู้น าทางด้าน
วิชาการโดยการท างานร่วมกับครู กระตุ้นเตือนครู และประสานงานให้ครูทุกคนท างานร่วมกัน 
ขณะเดียวกนั ครูผูส้อนมีบทบาทส าคัญในการจดัการเรียนการสอนใหแ้ก่ผูเ้รียน ท าใหผู้เ้รียนเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดประสงคข์องหลกัสตูร ซึ่งการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารวิชาการจะช่วยให้การบริหารและการจัดการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 

การประเมินความต้องการจ าเป็น (Need Assessment) เป็นเทคนิคการวิจัยหนึ่งที่
สามารถตอบโจทยก์ารหาแนวทางเพื่อแกปั้ญหาขา้งตน้ได ้กระบวนการนีจ้ะใหส้ารสนเทศจากการ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสภาพที่ เป็นอยู่กับสภาพที่ควรจะเป็น แล้วน ามาจัดล าดับ
ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น (Priority Needs Index) ซึ่งขอ้มลูที่ไดส้ามารถน ามาช่วยใน
การตัดสินใจหรือหาวิธีแก้ปัญหาได้ตรงกับสภาพหรือความต้องการที่แท้จริง สะท้อนปัญหาที่
จะตอ้งแกไ้ขแลว้ยงัสามารถน าไปสูก่ารก าหนดเป้าหมายที่เป็นทางเลือกในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ได ้
(สุวิมล ว่องวานิช, 2542, น. 14) ผูว้ิจัยจึงเห็นว่า เทคนิคการประเมินความตอ้งการจ าเป็นนี ้จะ
สะทอ้นสภาพปัญหาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารวิชาการของสถานศึกษาขนาด
เล็กไดอ้ย่างชดัเจน และสามารถน าผลการประเมินไปต่อยอดในการหาแนวทางการพัฒนาระบบ
สารสนเทศในการบรหิารวิชาการใหดี้ยิ่งขึน้ต่อไป 

จากความส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพปัญหาของสถานศึกษาขนาดเล็ก
ดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความต้องการจ าเป็น สาเหตุและแนวทางการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 เพื่อน าขอ้มลูสารสนเทศที่ไดจ้ากการศึกษาวิจยัไปใชใ้ห้
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เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 รวมถึงสถานศึกษาขนาดเล็กในเขตพืน้ที่อ่ืน ๆ และเป็น
ประโยชนต่์อหน่วยงานบรหิารการศกึษาตน้สงักดั และหน่วยงานบรหิารการศกึษาที่เก่ียวขอ้งต่อไป  

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบรุี เขต 1 

2. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 

3. เพื่อเสนอแนวทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. ไดส้ารสนเทศเก่ียวกับความตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบรุี เขต 1 

2. ได้ทราบสาเหตุและแนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 

3. ไดข้อ้มลูใหผู้บ้ริหาร น ามาใชใ้นการบรหิารงานวิชาการในสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดั
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสพุรรณบรุี เขต 1 ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

4. ได้ข้อมูลให้ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบรุี เขต 1 น ามาใชใ้นการแกไ้ขปรบัปรุงการเรียนการสอนใหดี้ยิ่งขึน้ 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 

ผู้วิจัยได้ศึกษาความต้องการจ า เป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
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สุพรรณบุรี เขต 1 พรอ้มทั้งสาเหตุของความต้องการจ าเป็นและแนวทางการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ตามกรอบการบริหารวิชาการของ
ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552 ทัง้ 11 ดา้น ไดแ้ก ่
1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล 
และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวตักรรม 
และเทคโนโลยีทางการศึกษา 6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู ้7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนว
การศึกษา 9) การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 10) การส่งเสรมิความรูด้า้น
วิชาการแก่ชมุชน บคุคล และหน่วยงานอ่ืน 11) การประสานความรว่มมือในการพฒันาวิชาการกบั
สถานศกึษาอ่ืน 

2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จ านวน 83 โรงเรียน ครอบคลุม 3 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอ
บางปลามา้ อ าเภอเมืองสพุรรณบรุี อ าเภอศรีประจนัต ์รวมทัง้สิน้ 397 คน  

กลุ่มตัวอย่างในระยะที่  1 เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก  ได้แก่ ผู ้บริหาร และครูใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จ านวน 
83 โรงเรียน รวมทัง้สิน้ 196 คน ตามวิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตารางของเครจซี่ และ
มอรแ์กน (Krejcie & Morgan, 1967) โดยวิธีการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

ผู้ให้ข้อมูลในระยะที่  2 เพื่อศึกษาสาเหตุของความต้องการจ าเป็นและแนวทาง
ทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดเล็ก ไดแ้ก่ 

1. ศกึษานิเทศกก์ลุม่ส่งเสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 จ านวน 1 คน 

2. ผูบ้รหิารสถานศกึษาขนาดเล็ก จ านวน 2 คน 
3. ครูผูส้อน เอกวิชาคอมพิวเตอร ์จ านวน 2 คน 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ  หมายถึง 

กระบวนการน าความรู ้ความสามารถทางระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละฐานขอ้มลูเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแ้ก่ มีการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจดัระบบคอมพิวเตอรแ์ละ
อินเทอรเ์น็ตที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการใชง้าน มีการใชซ้อฟแวร ์โปรแกรม หรือแอพ
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พลิเคชันในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสนับสนุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังานของสถานศึกษา ตามกรอบ
การบริหารวิชาการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2552 ทัง้ 11 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู  ้3) 
การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา 5) การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศ
การศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10) การส่งเสริมความรูด้้านวิชาการแก่ชุมชน บุคคล และหน่วยงานอ่ืน  11) การประสานความ
รว่มมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศกึษาอ่ืน 

2. ความต้องการจ าเป็น หมายถึง ความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่
คาดหวัง ซึ่งความแตกต่างนีค้วรไดร้บัการแก้ไข หรือพัฒนา เพื่อให้เกิดผลดีต่อหน่วยงาน หรือ
องคก์รนัน้ ๆ 

3. การประเมินความต้องการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการประเมินสภาพปัญหาที่
ต้องการได้รับการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคคล หน่วยงาน ซึ่งวัดได้จากการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่คาดหวงั แลว้น าผลความแตกต่าง
ดงักลา่วมาจดัเรียงส าดบัความส าคญั 

4. สถานศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง สถานศกึษาที่มีจ  านวนนกัเรียนไม่เกิน 120 คน  
5. ครู หมายถึง ข้าราชการครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่

การศกึษาประถมศกึษา สพุรรณบรุี เขต 1 
6. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอ้  านวยการสถานศึกษา หรือ ผูร้กัษาราชการใน

ต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษาในกรณีต าแหน่งว่างในสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา สพุรรณบรุี เขต 1 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดก้ าหนดกรอบแนวคิดการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก

แนวคิดของ ไบเลย์ (Bailey, 1998) และงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง ได้แก่ มีการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดระบบคอมพิวเตอรแ์ละอินเทอรเ์น็ตที่มีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอต่อการใชง้าน มีการใชซ้อฟแวร ์โปรแกรม หรือแอพพลิเคชันในการปฏิบัติงาน รวมถึงมี
การจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสนับสนุน ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังาน ตามกรอบการบริหารวิชาการของส านกังานคณะกรรมการ
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การศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2552 ทัง้ 11 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การพัฒนาหลกัสูตร
สถานศึกษา 2) การพฒันากระบวนการเรียนรู ้3) การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศกึษา 6) การพฒันาแหล่งเรียนรู ้7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพฒันา
ระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 10) การส่งเสริมความรูด้า้นวิชาการแก่ชุมชน บคุคล 
และหน่วยงานอ่ืน 11) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน  โดย
ศึกษาจากเอกสารแนวคิดเก่ียวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารงานวิชาการ การ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็น และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง โดยไดน้ าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจยั ดัง
ภาพประกอบ 1  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

ในการศึกษาครัง้นี ้ผู ้วิจัยต้องการศึกษาการประเมินความต้องการจ าเป็นการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยมีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง ซึ่ง
จ าแนกตามตวัแปร ดงัต่อไปนี ้

1. ขอ้มลูพืน้ฐานเก่ียวกับสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 

1.1 ความเป็นมาของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุีเขต 1 
1.2 บรบิทของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 
1.3 ขอบข่ายและทิศทางการบริหารงานของส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 
1.4 โครงสร้างการบริหารการแบ่งงานของส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษา

ประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 
1.5 สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สพุรรณบรุี เขต 1  
2. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการบรหิารงานวิชาการ 

2.1 ความหมายของการบรหิารงานวิชาการ 
2.2 ความส าคญัของการบรหิารงานวิชาการ 
2.3 หลกัการบรหิารงานวิชาการ 
2.4 กระบวนการบรหิารงานวิชาการ 
2.5 ขอบข่ายของการบรหิารงานวิชาการ 

3. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2 ความส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.3 องคป์ระกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.4 ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.5 หลกัการและแนวคิดของการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.6 การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการ 
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4. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
4.1 ความหมายของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
4.2 จดุมุ่งหมายของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
4.3 ประเภทของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
4.4 ขัน้ตอนของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
4.5 การจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น 

5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
5.1 งานวิจยัในประเทศ 
5.2 งานวิจยัต่างประเทศ 

1. ข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  

 ส  านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นหน่วยงานทาง
การศึกษาตัง้อยู่ในบริเวณวัดป่าเลไลยกว์รวิหาร ที่ตัง้เลขที่ 249/1 ถนนมาลยัแมน ต าบลรัว้ใหญ่ 
อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี มีพืน้ที่ความรบัผิดชอบ 3 อ าเภอ ประกอบดว้ย อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
อ าเภอศรีประจันต ์และอ าเภอบางปลามา้ รวมพืน้ที่ประมาณ 1,203.20 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
รอ้ยละ 22.46 ของพืน้ที่จงัหวดัสพุรรณบรุี  

1.1 ความเป็นมาของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ก่อตั้งขึน้เมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 

2546 โดยรวมหน่วยงานทางการศึกษา 3 หน่วยงานเขา้ดว้ยกัน คือ ส านักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี ส  านักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยใช้อาคารของส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเดิมเป็นที่ตั้ง อยู่ในบริเวณ 
วดัป่าเลไลยก ์ถนนมาลยัแมน ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมืองสพุรรณบุรี จงัหวดัสพุรรณบรุี ก ากบัดแูล
การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื ้นที่  3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี อ าเภอบางปลามา้และอ าเภอศรีประจันต ์ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2553 พระราชบญัญัติระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธิการ (ฉบบัที่ 2) และ
พระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2553 ซึ่งมีผลใช้
บงัคบัตัง้แต่วนัที่ 23 กรกฎาคม 2553 เป็นตน้ไป โดยมีหลกัการใหแ้ยกเขตพืน้ที่การศึกษาออกเป็น
เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านักงานเขตพื ้นที่
การศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 จึงเปลี่ยนชื่อเป็นส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสพุรรณบุรี 
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เขต 1 รบัผิดชอบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาส สว่นโรงเรียนมธัยมศึกษาอ่ืนๆ ไปสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 
9 ซึ่ งตั้งอยู่ที่ ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และได้มีการแบ่งส่วนราชการตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธิการ ลงวนัที่ 13 กนัยายน 2553 

ดว้ยบริบทและการบริหารจัดการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบุรี เขต 1 ที่มีนโยบายและเนน้การบริหารจดัการดว้ยเทคโนโลยี จึงไดจ้ดัตัง้ศนูยเ์ทคโนโลยี
และสารสนเทศ ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2554 ภายในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ประกอบกบัตาม
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่19/2560 เรื่อง ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ
กระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วนัที่ 3 เมษายน 2560 ก าหนดใหม้ีคณะกรรมการขบัเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค โดยก าหนดใหม้ีศึกษาธิการจังหวัด เพื่อท า
หนา้ที่ขบัเคลื่อนการศกึษาระดบัภาคและจงัหวดั ในการอ านวยการ ส่งเสรมิ สนบัสนุน และพฒันา
การศึกษาแบบร่วมมือ และบูรณาการกบัหน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน
อ่ืน รวมทั้งก าหนดใหส้  านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ มี
ศึกษาธิการจงัหวดัเป็นผูบ้งัคบับญัชา หน่วยงานในส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั โดยมีการจดัการ
โครงสรา้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน กลุ่มสง่เสรมิการศกึษาเอกชนจึงตดัโอนไปส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัดว้ยเหตผุล
ดงักลา่ว 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื ้ นที่
การศึกษาพ.ศ.2560 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่  29 พฤศจิกายน 2560 ให้มีกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จึงปรบัเปลี่ยนจากศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และประกาศจดัตัง้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 กฎหมายไดก้ าหนดใหม้ี
หน้าที่รบัผิดชอบการบริหารการจัดการศึกษา ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาใน
สังกัดให้มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พื ้นที่ เขตการ
ปกครองครอบคลมุ 3 อ าเภอ มีโรงเรียนทัง้สิน้ 135 โรงเรียนโรงเรียนที่ตัง้ในอ าเภอเมืองสพุรรณบุรี 
จ านวน 57 โรงเรียน โรงเรียนที่ตัง้ในอ าเภอบางปลามา้ จ านวน 47 โรงเรียน และโรงเรียนที่ตัง้ใน
อ าเภอศรีประจันต ์จ านวน 31 โรงเรียน การแบ่งขนาดสถานศึกษาเป็น 4 ขนาด แจกแจงไดด้ังนี ้
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ขนาดใหญ่พิเศษ 2 โรงเรียน ขนาดใหญ่ 2 โรงเรียน ขนาดกลาง 52 โรงเรียน และขนาดเล็กจ านวน 
79 โรงเรียน 

1.2 บริบทของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
1.2.1 วิสยัทศัน ์(Vision)  

การศกึษาดีมีคณุภาพ บนพืน้ฐานความเป็นไทย 
1.2.2 พนัธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริม สนับสนุนใหผู้เ้รียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคต์าม
หลกัสูตร มีค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ มีทกัษะที่จ  าเป็นในศตวรรษที่ 21 และมีคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม  

2. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพสามารถจัดการ
เรียนรูสู้ศ่ตวรรษท่ี 21  

3. ส่งเสริม สนับสนุนใหป้ระชากรวัยเรียนทุกคนไดร้บัการศึกษาอย่างทั่วถึง  
มีคณุภาพ และลดความเหลื่อมล า้  

4. พฒันาระบบบรหิารจดัการที่เนน้การมีสว่นรว่ม เสรมิสรา้งความรบัผิดชอบ
ต่อคณุภาพ การศกึษา 

1.2.3 เปา้ประสงค ์(Goals)  
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ  

ยดึมั่นในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ 
2. นักเรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ มีทักษะที่จ  าเป็น

ในศตวรรษท่ี 21 
3. นกัเรียน ครู และบุคลากรทางการศกึษามีทกัษะความสามารถที่สอดคลอ้ง

กบัทกัษะที่จ  าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
4. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดร้บัโอกาสในการศึกษาขั้นพืน้ฐานอย่างทั่วถึง

และเสมอภาค 
5. นกัเรียนมีคณุภาพชีวิตที่ดี มีจิตส านึกรกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 
6. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ในการจดัการศกึษา 
1.2.4 กลยทุธ ์(Strategy)  

กลยทุธท์ี่ 1 จดัการศกึษาเพื่อความมั่นคง  
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กลยทุธท์ี่ 2 จดัการศกึษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั 
กลยุทธ์ที่  3 พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ นักเรียน ครู และบุคลากร

ทางการศกึษา 
กลยุทธ์ที่  4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มี

มาตรฐานและลดความเหลื่อมล า้ทางการศกึษา 
กลยทุธท์ี่ 5 จดัการศกึษาเพื่อเสรมิสรา้งคณุภาพชีวิตเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 
กลยทุธท์ี่ 6 พฒันาระบบการบรหิารและการมีสว่นรว่มในการจดัการศกึษา 

1.2.5 จดุเนน้ (Focus)  
สรา้งโรงเรียนด ี ใหช้มุชน  
สรา้งผูบ้รหิารดี  ใหโ้รงเรียน  
สรา้งครูดี   ใหน้กัเรียน  
สรา้งนกัเรียนดี  ใหบ้า้นเมือง 

1.2.6 ค่านิยม (Value)  
S: Self - discipline มีวินยั 
P: Public responsibility รบัผิดชอบ 
B: Be volunteer จิตอาสา 
1: สรา้งนกัเรียนดี 

1.3 โครงสร้างการบริหารการแบ่งงานของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561 ใหแ้บ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาไว ้ดงันัน้ส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 จึงมีกลุม่งาน 
9 กลุม่ 1 หน่วย และ 1 ศนูย ์ดงัต่อไปนี ้ 

1. กลุม่อ านวยการ 
2. กลุม่นโยบายและแผน 
3. กลุม่สง่เสรมิการศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4. กลุม่บรหิารงานการเงินและสินทรพัย ์
5. กลุม่บรหิารงานบคุคล 
6. กลุม่พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา 
7. กลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศกึษา 
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8. กลุม่สง่เสรมิการจดัการศกึษา 
9. หน่วยตรวจสอบภายใน 
10. กลุม่กฎหมายและคดี 
11. ศนูยก์ารเรียนรูค้รูและบคุลากรทางการศึกษา 

1.4 สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1  

 จากการรวบรวมขอ้มลู พบว่า ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี 
เขต 1 มีสถานศกึษาขนาดเล็กที่มีนกัเรียนไม่เกิน 120 คน ทัง้หมด 83 โรงเรียน สามารถสรุปขอ้มลู
พืน้ฐาน ไดด้งัตารางต่อไปนี ้

 ตาราง 1 จ านวนสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดั ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา
สพุรรณบรุี เขต 1 จ าแนกตามรายอ าเภอ 

ที่มา: ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา สพุรรณบรุีเขต 1 (2563) 

 

 

 

 

 

อ าเภอ จ านวนสถานศึกษาขนาดเล็ก 
(ต ่ากว่า 120 คน) 

จ านวนผู้บริหาร จ านวนครู 

เมืองฯ 29 24 107 

บางปลามา้ 33 29 131 

ศรีประจนัต ์ 21 19 87 
รวม 83 72 325 
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ตาราง 2 แสดงจ านวนครูและนกัเรียนของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ประเภท 
จ านวน
ครู 

จ านวน
นักเรียน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 

วดัหน่อสวุรรณ 
วดัพนัต าลงึ 
วดัดอนตาล 
วดัอทุมุพราราม 
วดัใหม่รตันเจดีย ์
วดัดอนเจดยีร์าษฎรบ์รูณะ 
วดัสกณุปักษี 
วดัสามทอง 
วดัสวุรรณนาค ี
วดัมเหยงคณ ์
วดัคนัทด 
วดับา้นโพธ์ิตะวนัตก 
วดัศีรษะเกษ 
วดัประชมุชน 
วดัโพธ์ิท่าทราย 
วดับา้นโพธ์ิตะวนัออก 
วดัไผ่ขวาง 
วดัดอนกลาง 
วดัสวา่งอารมณ ์
วดัพิหารแดง 
วดัพรา้ว 
วดัลาดกระจบั 
วดัหนองโสน 
วดัส านกัตะฆา่ 
บรรหารแจ่มใสวิทยา 4 
วดัสามคัคีธรรม 
บา้นหนองบอน 
วดัไผ่ลกูนก 
บา้นไผ่แปลกแม่ 

เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 
เมืองฯ 

อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 

ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 

5 
3 
3 
6 
3 
6 
4 
2 
2 
4 
3 
1 
3 
5 
3 
2 
3 
5 
4 
5 
2 
5 
3 
8 
2 
9 
2 
2 
2 

90 
53 
35 
103 
63 
105 
62 
40 
39 
78 
57 
31 
71 
64 
41 
13 
41 
69 
44 
117 
52 
115 
45 
118 
28 
110 
41 
28 
18 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ประเภท 
จ านวน
ครู 

จ านวน
นักเรียน 

30 
31 
32 
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 

58 

วดัโคกโพธ์ิ 
วดับางเลน 
วดัปากคลองกุ่ม 
บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 
วดัลานคา 
วดัดารา 
วดัชีปะขาว 
บางปลามา้ 
วดัศาลาท่าทราย 
วดัล าบวั 
อนบุาลวดัสวนหงส ์
วดับา้นหมี่ 
วดัโพธ์ิศรี 
วดับางใหญ่ 
บา้นรางทอง 
วดัดอนกระเบือ้ง 
วดัศขุเกษม 
วดัโบสถ ์
วดัตปะโยคาราม 
วดัไผ่มุง้ 
วดัโพธ์ิตะควน 
วดัดอนตาจีน 
วดัคบูวั 
วดัดอนขาด 
วดัดอนไข่เต่า 
วดัไผ่เดี่ยว 
วดับางจิก 
วดัลาดน า้ขาว 
วดับงึคา 

บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 

อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 

อนบุาล-มธัยมศกึษาตอนตน้ 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 

4 
5 
1 
4 
6 
3 
4 
6 
3 
4 
3 
4 
10 
5 
4 
3 
2 
2 
5 
3 
3 
3 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

56 
107 
36 
96 
104 
43 
47 
99 
51 
61 
69 
73 
59 
85 
60 
47 
46 
66 
63 
53 
55 
46 
113 
50 
61 
46 
72 
53 
33 
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ตาราง 2 (ต่อ) 

ที่มา: ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา สพุรรณบรุีเขต 1 (2563) 

ล าดับ ชื่อโรงเรียน อ าเภอ ประเภท 
จ านวน
ครู 

จ านวน
นักเรียน 

59 

   60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 

วดัเสาธงทอง (บางปลามา้) 
วดัทรงกระเทียม 
วดัคลองโมง 
วดักระทุ่มทอง 
วดัดอนสทุธาวาส 
วดัสามจุ่น 
วดัหนองเพียร 
วดับา้นกลว้ย 
วดัดอนบบุผาราม 
บา้นรางหางมา้ 
วดัเทพสธุาวาส 
วดัเสาธงทอง (ศรีประจนัต)์ 
วดัวงัพลบัเหนือ 
วดัวงัพลบัใต ้
วดัเถรพลาย 
วดัพงัม่วง 
วดับนัไดทอง 
วดัไก่เตีย้ 
วดัสปัรสเทศ 
วดัเกาะ 
บา้นคลองชะโด 
วดัดงขีเ้หล็ก 
วดัลาดปลาเคา้ 
อนบุาลศรีประจนัต ์
วดัยาง 

บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
บางปลามา้ 
ศรีประจนัต ์
ศรีประจนัต ์
ศรีประจนัต ์
ศรีประจนัต ์
ศรีประจนัต ์
ศรีประจนัต ์
ศรีประจนัต ์
ศรีประจนัต ์
ศรีประจนัต ์
ศรีประจนัต ์
ศรีประจนัต ์
ศรีประจนัต ์
ศรีประจนัต ์
ศรีประจนัต ์
ศรีประจนัต ์
ศรีประจนัต ์
ศรีประจนัต ์
ศรีประจนัต ์
ศรีประจนัต ์
ศรีประจนัต ์
ศรีประจนัต ์

อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 

อนบุาล-มธัยมศกึษาตอนตน้ 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 

อนบุาล-มธัยมศกึษาตอนตน้ 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 
อนบุาล-ประถมศกึษา 

2 
6 
2 
12 
4 
6 
3 
6 
4 
12 
3 
4 
3 
2 
5 
5 
4 
3 
4 
2 
1 
5 
2 
7 
6 

35 
115 
46 
91 
96 
113 
46 
113 
71 
107 
46 
82 
40 
68 
107 
91 
66 
53 
97 
51 
25 
86 
58 
117 
109 

   รวม 325 5,494 
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2. แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 
การบรหิารงานวิชาการเป็นหวัใจส าคญัของการบริหารสถานศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของ

การบริหารการศึกษาที่ผูบ้ริหารจะต้องใหค้วามส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเก่ียวขอ้งกบักิจกรรม
ทุกกิจกรรมในสถานศึกษา โดยเฉพาะการปรบัปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย
หลักของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพของงานวิชาการยังเป็นเครื่องชี ้ความส าเร็จและ
ความสามารถของผูบ้ริหารอีกดว้ย จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกบัแนวคิดเก่ียวกับการบริหารงาน
วิชาการ ผู้วิจัยได้ศึกษาในส่วนของความหมายของการบริหารงานวิชาการ ความส าคัญงาน
วิชาการ หลกัการบริหารงานวิชาการ กระบวนการบริหารงานวิชาการและขอบข่ายการบรหิารงาน
งานวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

2.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรค านึ งถึงหลักการบริหารคือ ต้องมี เป้าหมายและ

วตัถปุระสงคข์องสถานศกึษาที่ชดัเจน ตอ้งมีเทคนิคและวิธีการในการบรหิารงานวิชาการและมีการ 
วดัผลประเมินผลงานวิชาการ (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2553) นอกจากนีย้งัมีนักวิชาการหลาย
ท่านไดอ้ธิบายถึงความหมายของการบรหิารงานวิชาการ ดงันี ้ 

พัทธ์ธีรา รัตนชัย (2550, น. 19) ได้กล่าวถึงการบริหารงานวิชาการ หมายถึง 
กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ถือเป็นภารกิจ
หลกัของบรหิารสถานศึกษาที่จะน าพาใหส้ถานศึกษาบรรลวุตัถุประสงคท์ี่ตัง้ไว ้ซึ่งผูบ้ริหารจะตอ้ง
ใหค้วามส าคญัเป็นอย่างยิ่งและเขา้ใจขอบเขตของการบริหารงานวิชาการเป็นอย่างดี รวมทัง้ตอ้ง
บริหารงานวิชาการใหม้ีความชัดเจน และมีความแข็งแกร่ง เนื่องจากงานวิชาการเป็นดชันีบ่งชีถ้ึง
มาตรฐานและคณุภาพ สถานศกึษา  

รุ่งรัชดาพร เวหะชาติ (2550, น. 30) กล่าวถึง การบริหารงานวิชาการว่า เป็น
กระบวนการหรือกิจกรรมการด าเนินงานทุกอย่างที่เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การ
พฒันาหลกัสตูร การปรบัปรุงการเรียนการสอนตลอดจนการประเมินผลใหดี้ขึน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
จดุมุ่งหมายของหลกัสตูรและใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุกบัผูเ้รียน  

อภิญญา รตันโกเมศ (2552) ไดก้ลา่วถึงการบรหิารงานวิชาการ หมายถึง การบรหิาร 
สถานศึกษาโดยมีการจดักิจกรรมทุกสิ่งทกุอย่างที่เก่ียวกบัการปรบัปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้
ไดผ้ลดีและ มีประสิทธิภาพใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุกบัผูเ้รียน 

สรุปไดว้่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างใน
โรงเรียนที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลกัสูตร การปรบัปรุงการเรียน
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การสอนตลอดจนการประเมินผลใหดี้ขึน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุกบัผูเ้รียน 

2.2 ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 
งานวิชาการถือเป็นหวัใจของโรงเรียน สว่นงานดา้นอ่ืน ๆ เป็นองคป์ระกอบที่จะท าให ้

สถาบันการศึกษาด าเนินไปด้วยความราบรื่น เพราะหน้าที่ของโรงเรียน คือการให้ความรูแ้ก่
นักเรียน คุณภาพของโรงเรียนจะพิจารณาไดจ้ากผลงานด้านวิชาการ งานวิชาการเป็นงานที่มี
ความส าคญัในการจดัระบบงานใหร้ดักุม และมีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้งั
มีหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนนกัวิชาการหลายท่านไดอ้ธิบายถึงความส าคญัของงานวิชาการไว ้
ดงันี ้ 

ชมุศกัดิ์ อินทรร์กัษ์ (2549, น. 4) มีความเห็นว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลกั
ที่ผูบ้รหิารตอ้งใหค้วามส าคญัมากท่ีสดุ และมีลกัษณะงาน ดงันี ้ 

1. เป็นสาระส าคัญของการศึกษาที่สถานศึกษาไดก้ าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และภารกิจต่าง ๆ ไว ้อย่างชดัเจน ท าใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

2. เป็นงานที่บ่งชีถ้ึงความส าเร็จในการบริหารงานของผูบ้ริหาร งานวิชาการตอ้งเด่น 
เนน้ความเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งผลประโยชนส์งูสดุจะตอ้งเกิดกบัผูเ้รียนหรือนกัศึกษา  

3. เน้นบริการทางการศึกษา หน่วยงาน หรือสถานศึกษา มีหน้าที่จัดบริการให้แก่
ผูเ้รียน มุ่งใหไ้ดร้บัความรูเ้พื่อเป็นประโยชนใ์นการพฒันาตนเองและสงัคมโดยส่วนรวม  

4. เป็นการแสดงถึงองคค์วามรูว้ิชาชีพ งานวิชาการในศาสตร ์สาขาใดก็ตามจะตอ้ง
แสดงลักษณะเฉพาะในองค์ความรู ้ออกมาให้ชัดเจน หน่วยงาน หรือสถานศึกษาแต่ละระดับ
จะตอ้งจบับทบาทหนา้ที่ใหบ้คุลากรไดป้ฏิบติังานตามศกัยภาพ และองคค์วามรูท้ี่มีอยู่ใหม้ากที่สดุ  

5. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา งานวิชาการช่วยสร้างความรูใ้ห้เกิด
ประโยชนข์ึน้โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ์เช่น การคน้ควา้ การวิจยั และพฒันาใหเ้นน้
การพฒันาการศกึษา  

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน ์(2546, น. 8) ไดก้ล่าวว่า การใชเ้วลาในการบริหารงานและ
การใหค้วามส าคัญของสถานศึกษา งานในความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารโดยแยกงานออกเป็น 7 
ประเภท พบว่า การบริหารงานวิชาการคิดเป็นรอ้ยละ 40 งานบริหารบุคลากร รอ้ยละ 20 งาน
บริหารกิจการนักเรียนนักศึกษา รอ้ยละ 20 งานบริหารการเงิน งานอาคารสถานที่ งานบริหาร
ความสัมพันธ์กับชุมชน และงานบริหารทั่ วไป แต่ละงานคิดเป็นรอ้ยละ 5 จากงานทั้ง 7 งาน
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ดงักล่าว จะเห็นไดว้่า ผูบ้ริหารโรงเรียนไดใ้หค้วามส าคญัของการบริหารงานวิชาการ และก าหนด
สดัสว่นไวม้ากที่สดุเมื่อเทียบกบังานอ่ืน ๆ  

มยเุรศ โคตรชมพ ู(2550, น. 16) ไดก้ล่าวว่า การบรหิารงานวิชาการเป็นกระบวนการ
ที่ส  าคญั และเป็นหวัใจของการบริหารการศึกษา มาตรฐานหรือคณุภาพของการศึกษาจะปรากฏ
เด่นชัดเมื่อการบริหารงานวิชาการประสบผลส าเร็จ ส่วนงานอ่ืน ๆ นัน้มีความส าคัญในลกัษณะที่
ถือเป็นงานสนบัสนนุเพื่อใหง้านวิชาการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ ผูบ้รหิารและอาจารย์
ผูส้อนตอ้งใหค้วามส าคญักบังานวิชาการเป็นอนัดบัแรกโดยมุ่งหวงัใหผู้เ้รียนไดบ้รรลจุุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว ้การบริหารสถานศึกษาจะมีคณุภาพหรือมาตรฐานมากนอ้ยเพียงใดย่อมขึน้อยู่กับการ
บรหิารงานวิชาการ  

รุ่งรชัดาพร เวหะชาติ (2550, น. 28) ไดก้ล่าวถึงความส าคัญของงานวิชาการว่าเป็น
งานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจัดการให้
สถานศึกษามากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้ สถานศึกษาด า เนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว 
รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถิ่น และการมีส่วนรว่มจาก
ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งเป็นปัจจยัที่ส  าคญัที่ท าใหส้ถานศึกษามีความเขม้แข็งในการบริหาร
และการจัดการ สามารถพัฒนาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู ้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล 
รวมทัง้การวดัปัจจยัเกือ้หนนุการพฒันาคณุภาพนกัเรียน ชมุชน ทอ้งถิ่นไดอ้ย่างมีคณุภาพ  

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน ์(2553, น. 1) ไดก้ล่าวว่า งานวิชาการนัน้เป็นงานหลกัของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคณุภาพของสถานศึกษา
จะพิจารณาไดจ้ากผลงานวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเก่ียวขอ้งกับหลกัสูตร การจัดโปรแกรม 
การศกึษาและบคุลากรทกุระดบัของสถานศึกษา  

อุณากรรณ  สวนมะม่วง (2553, น. 23-24) ได้กล่าวว่า การบริหารวิชาการมี
ความส าคัญอย่างมาก เพราะเป็นกิจกรรมการจัดเก่ียวกับงานดา้นพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ดา้นวดัผลประเมินผล ดา้นพฒันาสื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดา้นนิเทศการศกึษา 
ดา้นสง่เสรมิ และสนบัสนนุงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครวั องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนที่จดั
การศึกษา ด้านจัดการเรียนการสอน ที่จะสรา้งผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความรู ้มีจริยธรรม และ
คณุสมบติัตามที่ตอ้งการ เพื่อน าไปใชใ้นการด ารงชีวิตในสงัคมต่อไปไดเ้ป็นอย่างดี  

สรุปไดว้่า ความส าคัญของงานวิชาการ เป็นงานที่มีความส าคัญสูงสุดว่าเป็นงาน
หลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องบริหารงานวิชาการ 
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เพื่อใหเ้กิดคณุภาพ และผลประโยชนแ์กผูเ้รียน และตอ้งใหก้ารสนบัสนุน ส่งเสรมิ และติดตามการ
ท างานของครูเพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอนบรรลุจุดประสงคข์องหลักสูตรและเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกับความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน ทอ้งถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผูม้ี
สว่นไดส้ว่นเสียทกุฝ่าย 

2.3 หลักการบริหารวิชาการ 
ในการบริหารงานวิชาการจะตอ้งอาศัยหลักการ เพื่อช่วยให้การบริหารงานบรรลุ

เป้าหมายที่วางไว ้นอกจากนีย้ังมีหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ตลอดจนนักวิชาการหลายท่านไดอ้ธิบาย
ถึงหลกัการในการบรหิารงานวิชาการ ดงันี ้ 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2550, น. 158-
171) กลา่วว่า ขอบข่าย และภารกิจงานวิชาการ มีดงันี ้ 

 1. การพัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการใช้ความเห็นการพัฒนาสาระ 
หลกัสตูรทอ้งถิ่น  

 2. การวางแผนดา้นงานวิชาการ  
 3. การจดัการเรียนการสอนในสถานศกึษา  
 4. การพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษา  
 5. การพฒันากระบวนการเรียนรู ้ 
 6. การวดัผล ประเมินผลและด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
 7. การวิจยัเพื่อพฒันาและสง่เสรมิใหม้ีแหล่งเรียนรู ้ 
 8. การนิเทศการศกึษา  
 9. การแนะแนว  
 10. การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา  
 11. การสง่เสรมิชมุชนใหม้ีความเขม้แข็งทางวิชาการ  
 12. การสง่เสรมิความรว่มมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน  
 13. การสง่เสรมิและสนบัสนนุงานวิชาการแก่ บคุคล ครอบครวั องคก์ร หน่วยงาน 

สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนที่จดัการศึกษา  
 14. จดัท าระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานดา้นวิชาการของสถานศึกษา  
 15. การคัดหนังสือแบบเรียน เพื่ อใช้ในสถานศึกษา การพัฒนาและใช้สื่อ 

เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  



  22 

พรชนก ต่ายหัวดง (2550, น. 40) ไดก้ล่าวว่า หลักการบริหารงานวิชาการ คือ การ
จดัท าแผนงานวิชาการที่สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์หรือนโยบายหลกัของสถานศึกษา การร่วมมือ
กนั ท างานและการกระจายอ านาจ มีการจดัตัง้คณะกรรมการที่ปรกึษางานวิชาการ  

สุริยันต์ อินทเจริญศาสนต์ (2552, น. 20) ได้กล่าวว่า แนวทางในการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการเป็นเทคนิควิธีการของผู้บริหาร ครูและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องน าไปปฏิบัติเพื่อ
พฒันางานวิชาการใหม้ีประสิทธิภาพและคณุภาพของการศกึษา  

ชุมพล ฝูงใหญ่  (2552, น. 6) ได้กล่าวว่า หลักการบริหารศึกษาจะต้องมีความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและสามารถของบุคลากร มีการกระจายอ านาจส่วนกลางไปสู่ระดับ
ปฏิบติัการ จดัระบบประกนัคณุภาพการศึกษา การบริหารงานโดยมืออาชีพและการมีสว่นรว่มของ
ผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้ง  

สมชาย ชูเลิศ (2553, น. 15) ได้กล่าวว่า หลักการในการบริหารงานวิชาการนั้น 
ผูบ้ริหารตอ้งใชห้ลักในการกระจายอ านาจใหบุ้คคลทุกคนไดม้ีส่วนร่วมในการรบัผิดชอบร่วมกัน 
ลดหลั่นตามหน้าที่ของแต่ละคนโดยที่ ผู ้บริหารต้องใช้วิธีการประชาธิปไตยในการด าเนินการ 
ผูบ้รหิารตอ้งคอยกระตุน้ใหค้รูมีความกระตือรือรน้ ขยนัขนัแข็ง สอนอย่างมีประสิทธิภาพและสนใจ
หาความรูเ้พิ่มเติมอยู่เสมอ โดยที่ผูบ้รหิารตอ้งปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างแก่ครู รวมทัง้ตอ้งมีเสรีภาพ
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลแทจ้รงิ  

อ านวย มีสมทรพัย ์(2553, น. 32) ไดก้ล่าวว่า หลกัการบรหิารวิชาการในสถานศกึษา 
ประกอบดว้ย ดา้นหลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตร ดา้นการจัดการเรียนการสอน ดา้นการนิเทศ
การศกึษา ดา้นการบรหิารวิชาการ และดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

ปรียาพร วงศอ์นตุรโรจน ์(2553, น. 3-4) ไดใ้หข้อบข่ายการบรหิารงานวิชาการ ดงันี ้ 
1. การวางแผนเก่ียวกบังานวิชาการในเรื่องแผนการปฏิบติังานวิชาการ โครงการสอน 

เนือ้หา การสอนและการบนัทกึการสอน  
2. การด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน ในดา้นเวลาเรียน ตารางสอน การจดัชัน้

เรียน การจัดครูเขา้สอน การจัดแบบเรียนตามที่กระทรวงก าหนด การปรบัปรุงการเรียนการสอน 
และการทดลองปฏิบติัที่สามารถปฏิบติัไดจ้รงิและเกิดผลต่อผูเ้รียน  

3. การบริหารเก่ียวกบัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ส่งเสริมหลกัสตูรการจดัสื่อการเรียนการสอน การจดัหอ้งสมดุ และการนิเทศเพื่อเอือ้ต่อการศึกษา
ของผูเ้รียนโดยมีผูส้อนเป็นผู ้แนะน าแกไ้ข การวดัและประเมินผล เป็นกระบวนการช่วยในดา้นการ
ตรวจสอบและวิเคราะหผ์ลการเรียนรู ้ของผูเ้รียนใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้  
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สรุปได้ว่า หลักการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การจัดท าแผนการบริหารงาน
วิชาการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์หรือนโยบายหลกัของสถานศึกษา และผูบ้ริหารตอ้งใชห้ลกัใน
การกระจายอ านาจใหบุ้คคลทุกคนไดม้ีส่วนร่วมในการรบัผิดชอบร่วมกนั เพื่อพัฒนางานวิชาการ
ใหม้ีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึน้ 

2.4 กระบวนการบริหารงานวิชาการ 
กระบวนการบริหารงานวิชาการเริ่มต้นจากการวางแผนก่อนการด าเนินงาน ซึ่ง

ผู้บริหารต้องก าหนดนโยบายและวางแผนในด้านวิชาการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
ผูบ้ริหารหลักสูตร โดยครูมีส่วนร่วมในการวางแผน จากนั้นจึงเริ่มด าเนินงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่
ผูบ้รหิารตอ้งจดัและด าเนินงานรวมทัง้ควบคมุดแูลการปฏิบติังานตามแผนที่วางไว ้และสดุทา้ยคือ
ขัน้ส่งเสริมควบคมุ ติดตามผลการด าเนินงานวิชาการเพื่อใหไ้ด ้มาตรฐานวิชาการ (ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน,์ 2553, น. 19-20) นอกจากนีย้งัมีหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งตลอดจนนกัวิชาการหลายท่าน
ไดอ้ธิบายถึงกระบวนการ บรหิารงานวิชาการ ดงันี ้ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2546, น. 13) กล่าวถึงกระบวนการบริหารวิชาการใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานที่เป็นนิติบุคคลว่าตอ้งน าหลักการ ซึ่งว่าดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมือง
และสงัคมที่ดี ซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า ธรรมาภิบาลมาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษา 
เพื่อเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหก้บัโรงเรียนในฐานะที่เป็นนิติบคุคลดว้ยหลกันิติธรรม หลกัคณุธรรม 
หลกัความโปรง่ใส หลกัการสว่นรว่ม หลกัความรบัผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2550, น. 30-
32) ไดก้ าหนดว่า การบริหารจัดการของสถานศึกษา ซึ่งมีหนา้ที่ใหบ้ริการการศึกษาแก่ประชาชน
และเป็นสถานศึกษาของรฐั จึงน าหลกัการว่าดว้ยบริหารจดัการบา้นเมืองและสงัคมที่ดี ซึ่งที่เรียก
ทั่วไปว่า ธรรมาภิบาลมาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรา้งความเขม้แข็ง
ใหก้ับโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล หลักการดังกล่าว ไดแ้ก่ หลักนิ ติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปรง่ใส หลกัการมีสว่นรว่ม หลกัความรบัผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า  

ธวัช ดารารตัน ์(2548, น. 13) ไดก้ล่าวว่า กระบวนการบริหารงานวิชาการ คือการ
วางแผนงานวิชาการ การก าหนดเป้าหมายและการตัดสินใจเลือกแนวทางวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไว้
ลว่งหนา้ในการด าเนินงานวิชาการ  

อ านวย มีสมทรพัย ์(2553, น. 32) ไดก้ล่าวว่า กระบวนการบรหิารวิชาการในโรงเรียน
เป็นงานที่มีความละเอียดอ่อนครอบคลุมงานต่าง ๆ เป็นวงกวา้ง การบริหารงานถา้จะใหบ้รรลผุล
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ตามเป้าหมายที่วางไว ้ผู้บริหารและครูตอ้งทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจ ต้องเป็นผูม้ีความคิดริเริ่ม
สรา้งสรรค ์และมีการท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ  

ยุกตนันท ์หวานฉ ่า (2555, น. 11) ไดก้ล่าวว่า กระบวนการบริหารงานวิชาการ คือ 
กระบวนการในการท างาน โดยมีผูบ้รหิารสถานศกึษาปฏิบติัภารกิจอย่างเป็นระบบในสถานศึกษา
ที่ด  าเนินการ 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงาน
บคุคล และดา้นการบรหิารงานทั่วไป  

สรุปได้ว่า กระบวนการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การวางแผนพัฒนาหรือการ 
วางแผนกลยุทธ์ โดยการน าแผนไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ เพื่อตรวจสอบการ
ด าเนินงาน ซึ่งประกอบดว้ยการประเมินผลระหว่างการด าเนินงาน การประเมินเมื่อสิน้สดุงานและ
การรายงาน 

2.5 ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 
งานบรหิารวิชาการมีขอบข่ายครอบคลมุเก่ียวกบังานดา้นหลกัสตูร และการเรียนการ

สอน ตั้งแต่การวางแผนเก่ียวกับงานวิชาการ การจัดด าเนินงานเก่ียวกับการเรียนการสอน การ
จดับริการการสอน ตลอดจนการวดัและประเมินผล รวมทัง้ติดตามผลและสื่อการสอน รวมไปถึง
การพัฒนาการสอน ตลอดจนการด าเนินกิจการของโรงเรียนจะต้องเป็นไปตามหลักสูตรและ
ระเบียบ วิธีการของการเรียนการสอน จ าเป็นที่จะตอ้งเปลี่ยนแปลงหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสงัคมทุกระยะ ด้วยการจดัเนือ้หาวิชาใหท้ันสมยั บางครัง้ก็การเพิ่มวิชาใหม่ ๆ เขา้ไป
ดว้ย ผลที่เกิดขึน้กบันกัเรียนอย่างแทจ้รงินัน้ เกิดจากการเรียนการสอนดงันัน้เมื่อหลกัสตูรเปลี่ยนก็
จ าเป็นตอ้งอบรมครูตามไปดว้ย เพราะการใชห้ลกัสูตรในโรงเรียนจะมีส่วนเก่ียวโยงไปถึงการจัด
ตารางสอน การจดัชัน้เรียน วิธีสอน การใชอ้ปุกรณก์ารสอนและการประเมินผลดว้ย ถา้มองในดา้น
ของงานสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ ไดแ้ก่ งานควบคมุดแูลหลกัสตูรการสอน อปุกรณ์การ
สอน การจดัการเรียนรู ้คู่มือครู การนิเทศการศึกษา การเผยแพร่งานวิชาการ การวดัผลการศึกษา 
การศึกษาวิจัย การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ
สถานศึกษา (ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน,์ 2553, น. 3) นอกจากนีย้งัมีหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งตลอดจน
นกัวิชาการหลายทา่นไดอ้ธิบายถึงขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ ดงันี ้ 

ส านักงานการปฏิรูปการศึกษา (2545, น. 13-19) ได้เสนอขอบข่ายงานด้านการ
บรหิารงานวิชาการไว ้ดงันี ้ 

1. การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา  
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1.1 จดัท าหลกัสตูรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกับสภาพปัญหาความตอ้งการของ
ผูเ้รียน ผูป้กครอง ชมุชนและสงัคมตามกรอบหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  

1.2 บรหิารจดัการหลกัสตูรสถานศกึษา  
1.3 นิเทศเพื่อการพฒันาการใชห้ลกัสตูรภายในสถานศึกษา  
1.4 ติดตาม ประเมินผล และปรบัปรุงหลกัสตูรสถานศึกษา และรายงานผลใหก้บั

เขตพืน้ที่การศกึษารบัทราบ  
2. การพฒันากระบวนการการเรียนรู ้ 

2.1 จดัท าแผนการเรียนรู ้โดยผูเ้รียนมีสว่นรว่ม  
2.2 จัดกระบวนการเรียนรูใ้หย้ืดหยุ่นตามความเหมาะสมทัง้ด้านเวลาและสาระ

การเรียนรู ้และผูเ้รียน  
2.3 จดักระบวนการเรียนรู ้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู ้ดว้ยการ

ปฏิบติัจริงจากแหล่งเรียนรู ้และเครือข่ายการเรียนรู ้การใชก้ารแนะแนวเป็นส่วนหนึ่งของการจัด
กระบวนการเรียนรู ้ 

2.4 ใหผู้ป้กครอง ครอบครวั ชมุชนและสงัคมส่วนใหญ่เขา้มามีสว่นรว่มในการจดั
กระบวนการเรียนรู ้ 

2.5 ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัดการกระบวนการเรียนรู้อย่าง
หลากหลายและตอ่เนื่อง  

3. การวดัผล ประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน  
3.1 ก าหนดระเบียบการวดัและประเมินผลของสถานศึกษา  
3.2 จัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบการวัดและ

ประเมินผลของสถานศกึษา  
3.3 วดัผล ประเมินผล เทียบโอนประสบการณ์ เทียบโอนผลการเรียน และอนุมัติ

ผลการเรียน  
3.4 จดัใหม้ีการประเมินผลการเรียนทกุช่วงชัน้และจดัใหม้ีการซ่อมเสรมิ กรณีที่มี

ผูเ้รียนไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมิน  
3.5 จดัใหม้ีการพฒันาเครื่องมือในการวดัและประเมินผล  
3.6 มีการเทียบโอนผลการเรียนโดยคณะกรรมการ จดัระบบสารสนเทศด้านการ

วดัผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนเพื่อใช้ ในการอา้งอิง ตรวจสอบและใชป้ระโยชน์
ในการพฒันาการเรียนการสอน  
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4. การประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  
4.1 จดัใหม้ีระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัสถานศกึษา  
4.2 สนับสนุนส่งเสริมใหม้ีระบบการประกันคุณภาพในระดับหน่วยงานภายใน

สถานศกึษา  
4.3 ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการประกันคุณภาพ

การศกึษาของสถานศกึษา  
4.4 ปรบัปรุงและพฒันา ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถานศึกษา  

5. การพฒันาและใชส้ื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิตพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีความ

เหมาะสมเพื่อการศกึษา  
5.2 จดัหา จดัท าสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับครูและผูเ้รียนไดใ้ชอ้ย่าง

เพียงพอและหลากหลาย  
6. การพฒันาและสง่เสรมิใหม้ีแหลง่เรียนรู ้ 

6.1 จดัใหม้ีแหล่งเรียนรู ้ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษาให้พอเพียงและตอ้ง
สอดคลอ้งกบัการจดัการเรียนรู ้ 

 6.2 ส่งเสริมใหค้รูและผูเ้รียนไดใ้ชแ้หลง่เรียนรู ้ทัง้ในและนอกสถานศึกษาเพื่อการ
พฒันาการเรียนรู ้ 

7. การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา  
7.1 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้รูท าวิจยั เพื่อพฒันาผูเ้รียน หลกัสตูร กระบวนการ

เรียนรู ้การใชส้ื่อและอปุกรณก์ารเรียนการสอน  
7.2 รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทัง้สนบัสนุน

ใหค้รูน าผลการวิจยัมาใชเ้พื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา  
8. การสง่เสรมิชมุชนใหม้ีความเขม้แข็งทางวิชาการ  

8.1 ด าเนินการเสรมิความรู ้และประสบการการณใ์หชุ้มชน โดยรว่มมือกบับุคคล 
ชมุชน องคก์ร หนว่ยงานและสถาบนัทางสงัคมอื่น  

8.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนสามารถเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการ
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการโดยร่วมมือกับบุคคล 
ชมุชน องคก์ร หนว่ยงานและสถาบนัทางสงัคมอื่น  
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8.3 สนบัสนุน และช่วยเหลือใหม้ีการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ์ซึ่งกนั
ระหว่างชมุชน โดยรว่มมือกบับคุคล ชมุชน องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัสงัคมอื่น  

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภทต้องด าเนินการให้ประสบความส าเร็จทั้ง 5 ด้าน มีขอบข่ายงานวิชาการ 
(กระทรวงศกึษาธิการ, 2546, น. 33-34) ไว ้12 ดา้น ดงันี ้ 

1. การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา  
2. การพฒันากระบวนการเรียนรู ้ 
3. การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
4. การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา  
5. การพฒันาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
6. การพฒันาแหลง่เรียนรู ้ 
7. การนิเทศการศกึษา  
8. การแนะแนวการศกึษา  
9. การพฒันาระบบประกนัคณุภาพในสถานศกึษา  
10. การสง่เสรมิความรูท้างวิชาการแก่ชมุชน  
11. การประสานความรว่มมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน  
12. การสง่เสรมิสนบัสนนุแก่บคุคล ครอบครวั องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน  
กระทรวงศึกษาธิการ (2546, น. 32-38) ได้ก าหนดกรอบการบริหารงานวิชาการ

สถานศึกษานิติบุคคลที่จดัการศึกษาตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 จ านวน 5 ดา้น 
และไดก้ าหนดใหง้านทัง้ 5 ดา้นครอบคลมุขอบข่ายงานวิชาการ 12 งาน ดงันี ้ 

1. ดา้นการก าหนดนโยบายวตัถปุระสงค ์หมายถึง การก าหนดนโยบาย กรอบทิศทาง
การบริหาร เพื่อเป็นเครื่องมือส าหรบัผูบ้ริหารในการบริหารจดัการ สถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
และวตัถปุระสงคท์ี่ก าหนด และเป็นเครื่องชีน้  าการก าหนดแนวทางการปฏิบติัจากปัจจบุนัสูอ่นาคต 
มีหลักและแนวทางการด าเนินงานที่ประกันความส าเร็จทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพที่ชัดเจน
สามารถน าไปสูก่ารปฏิบติัได ้ 

2. ด้านการประสานงานวิชาการ หมายถึง การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริหาร
สถานศึกษากับบุคคลภายในและภายนอกองค์กรเพื่อใหเ้กิดความคิด ความเขา้ใจตรงกันในการ
ร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคลอ้งทั้งเวลาและกิจกรรมที่จะต้องกระท าใหบ้รรลุวัตถุประสงค์อย่าง
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สมานฉนัท ์และมีประสิทธิภาพเพื่อใหง้านด าเนินไปอย่างราบรื่น ไม่เกิดการท างานซ า้ซอ้น ขดัแยง้ 
หรือเหลื่อมล า้กนั  

3. ด้านการอ านวยความสะดวกในงานวิชาการ หมายถึง การส่งเสริม ช่วยเหลือ 
ปรึกษา แนะน า สั่ งการ ประสานกิจกรรม การติดต่อ การมอบหมายภารกิจต่าง ๆ เพื่อให้การ
บรหิารงานวิชาการส าเรจ็ลลุว่งและบรรลวุตัถปุระสงค ์เปา้หมาย หรือแผนที่วางไว ้ 

4. ดา้นการส่งเสริมและสนับสนุนในงานวิชาการ หมายถึง การให้ความส าคญั และ
การขยายขอบเขตการบริหารการงานวิชาการให้ดี มีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ ดว้ยการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ บุคลากร ความรู้ โอกาสและก าลังใจ 
เพื่อใหบ้รรลุผลตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่มีความเป็นไปไดอ้ย่างเป็นรูปธรรม สามารถจะ
ด าเนินการไดอ้ยา่งต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืน  

5. ด้านการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการประเมินงาน 
วิชาการ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีการก าหนดระเบียบ หรือแนวทางการนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม ประเมิน ผล และรายงานผลการประเมินงานวิชาการอย่างชดัเจน ตลอดจนการเปิดโอกาส
ให้บุคลากร และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนในการปฏิบัติงาน เพื่อปรบัปรุงแก้ไข และการ
พฒันาการท างานของบคุลากรทกุคนในสถานศกึษา และสง่ผลตอ่การพฒันาคณุภาพของผูเ้รียน  

มณีรตัน์ ภิญโญภาพสกุล (2549, น. 23) ได้กล่าวถึงขอบข่ายของการบริหารงาน
วิชาการไว ้ดงันีคื้อ  

1. การจัดการหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ ประกอบดว้ย การวิเคราะห์ และจัดท า
หลกัสตูร การจดัท าแผนการเรียนรู ้การวางแผนด าเนินงานวิชาการ  

2. การจัดการเรียนการสอนสอน ประกอบด้วย การจดัตารางสอน การก าหนดผูส้อน 
การด าเนินการสอน การจดักิจกรรมตามหลกัสตูร การจดักิจกรรมนอกหลกัสตูร  

3. การจัดสื่อและวัสดุเพื่อการเรียนการสอน ประกอบด้วย การจัดด าเนินการ 
เก่ียวกบัวสัดอุปุกรณ ์สื่อหอ้งสมดุ นวตักรรม ตลอดเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  

4. การนิเทศและการพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบด้วย การติดตามการ
ด าเนินการสอน การวิจยัเพื่อการเรียนการสอน การพฒันาครู การประชมุทางวิชาการ  

5. การวดัและประเมินผลการเรียนการสอน ประกอบด้วย การวดัและประเมินผลการ
เรียนของนักเรียน การประเมินผลการสอนของครู การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศกึษา  
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่า จากการประมวลขอบข่ายงานวิชาการจากนักการศึกษาและ
องคก์รทางการศึกษาขา้งตน้ สามารถสรุปขอบข่ายงานวิชาการเป็นงานที่มีขอบข่ายครอบคลมุ 11 
ดา้น ไดแ้ก่  

1. การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา  
2. การพฒันากระบวนการเรียนรู ้ 
3. การวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  
4. การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา  
5. การพฒันาสื่อนวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
6. การพฒันาแหลง่เรียนรู ้ 
7. การนิเทศการศกึษา  
8. การแนะแนวการศกึษา  
9. การพฒันาระบบประกนัคณุภาพในสถานศกึษา  
10. การสง่เสรมิความรูด้า้นวิชาการแก่ชมุชน บคุคล และหน่วยงานอื่น 
11. การประสานความรว่มมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน  

3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.1 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบนั เนื่องจากความเจริญ
รุดหน้าทางดา้นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เขา้มาช่วยอ านวยความสะดวกในการท างานและการใช้
ชีวิตประจ าวนัมากขึน้ ทัง้ในระดบับุคคล องคก์ร และหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศจะ
ช่วยในการจดัเก็บขอ้มลู ประมวลผลและวิเคราะหข์อ้มลู แลว้น าผลลพัธม์าช่วยในการวางแผนและ
ตดัสินใจ  

ค าว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเรียกสั้น  ๆ ว่า IT มาจากค าว่า Information 
Technology ต่อมามีค าว่า ICT เริ่มน ามาใชโ้ดยคณะกรรมาธิการการศึกษาของรฐัสภาอังกฤษ 
เนื่องจากเห็นว่าการใช้ค าว่า IT หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังขาดความชัดเจน ควรเพิ่มค าว่า 
Communication เขา้ไปด้วย ต่อจากนั้นมาทางองคก์ารศึกษาวิทยาศาสตรแ์ละวัฒนธรรมแห่ง
ส ห ป ร ะ ช า ช า ติ ห รื อ ยู เน ส โ ก  (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization: UNESCO) จึงเริ่มใชต้ามและแพร่หลายไปทั่วโลก แต่ความหมายของค าว่า ICT 
และ IT ไม่มีความแตกต่างกันแต่ประการใด (สุขุม เฉลยทรพัยแ์ละคณะ, 2551, น. 6) นอกจากนี ้
ยงัมีนกัวิชาการและผูว้ิจยัหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศไว ้ดงันี ้
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สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2541, น. 
14 อา้งถึงในกิตติ ตรีโภคา, 2548, น. 22) ไดใ้หค้วามหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศในปาฐกถา
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศไว้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(information technology) ที่ เรียกกัน ว่าไอทีนั้น  เป็นการประกอบด้วยกลุ่มเทคโนโลยีด้าน
คอมพิวเตอร ์(computer technology) ทั้งฮาร์ดแวร ์(hardware) ซอฟต์แวร ์(software) และ
ฐานขอ้มูล (database) กลุ่มเทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม (telecommunication technology) 
ต่าง ๆ และกลุ่มเทคโนโลยีอัตโนมัติ (automation technology) ที่มีการเน้นถึงการบริหารใน
กระบวนการด าเนินงานสารสนเทศหรือสารนิเทศในขัน้ตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การเสาะแสวงหา การ
วิเคราะห ์การจัดเก็บ การบริหาร และการเผยแพร่ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพความถูกตอ้ง ความ
แม่นย า และความรวดเรว็ทนัต่อการน ามาใชป้ระโยชน ์ 

ครรชิต มาลยัวงศ ์(2541, น. 4) ไดใ้หค้วามหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศไวว้่า เป็น
การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี คอมพิวเตอรก์ับเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้เกิด
ประโยชนใ์นการจดัท าสารสนเทศและสง่สารสนเทศนัน้ใหถ้ึงมือผูร้บั  

วาสนา สขุกระสานติ (2541, น. 65) ไดใ้หค้วามหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศไวว้่า 
เป็นกระบวนการต่าง ๆ และระบบงานที่ช่วยใหไ้ดส้ารสนเทศท่ีตอ้งการ  

ณัฎฐพนัธ ์เขจรนนัทน ์และ ไพบูลย ์เกียรติโกมล (2545, น. 8) ไดใ้หค้วามหมายของ 
เทคโนโลยีสารสนเทศไวว้่า เป็นเทคโนโลยีที่ประกอบขึน้ดว้ยระบบจัดเก็บขอ้มูล และประมวลผล
ขอ้มูล ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่มีการ
วางแผน จดัการและใชง้านรว่มกนัอย่างมีประสิทธิภาพ  

ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (2545, น. 11) ได้
ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ว่า เป็นความรูผ้ลิตภัณฑ์หรือในกระบวนการการ
ด าเนินการใด ๆ ที่ไดอ้าศัยเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์(Software) คอมพิวเตอรท์าง 
ฮารด์แวร ์(hardware) การติดต่อสื่อสาร การรวบรวม และน าข้อมูลมาใช้อย่างทันการ เพื่อ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งทางการผลิต การบริหาร การบริการ และการด า เนินงานรวมทั้ง
การศึกษา เพื่อใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่จะส่งผลถึงความไดเ้ปรียบทางเศรษฐกิจ การคา้ และที่ส  าคญัคือ 
การพฒันาคณุภาพ ชีวิตและคณุภาพของประชาชน 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (2546, น. 16) ได้ให้
ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศไวว้่า ค าว่าเทคโนโลยีนัน้ หมายถึง การประยุกตเ์อาความรู้
ทางวิทยาศาสตรม์าใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็นการศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้เข้าใจ
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ธรรมชาติ สว่นค าว่า สารสนเทศนัน้ หมายถึง ขอ้มลูที่เป็นประโยชนต่์อการด าเนินชีวิตของมนษุยท์ี่
มนษุยน์ ามาใชเ้พื่อใหเ้กิดเป็นความรู ้

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2548, น. 6) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยี
สารสนเทศไวว้่า เทคโนโลยีที่ใช้คอมพิวเตอร ์และเครื่องมืออุปกรณ์ที่ เก่ียวข้องที่เชื่อมโยงเข้า
ดว้ยกันโดยอาศัย เทคโนโลยีโทรคมนาคม และการสื่อสารเพื่อการรวบรวมขอ้มูล จัดเก็บ บันทึก 
ประมวลผล คน้หาและคน้คืน แสดงผล สื่อสารขอ้มลูหรือเผยแพรส่ารสนเทศเพื่อการใชป้ระโยชน ์

พิชิต โคตรมา (2551, น. 20) ไดใ้หค้วามหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศไวว้่า การ
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม รว่มกบักระบวนการด าเนิน
สารสนเทศ ตั้งแต่การแสวงหา การประมวลผล การจัดเก็บ การเรียกใช้ การแลกเปลี่ยนและ
เผยแพร่ สารสนเทศด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง อาจอยู่ในรูปของ ภาพ เสียง ตัวอักษร หรือ
ภาพเคลื่อนไหว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดา้นความถูกตอ้ง ความแม่นย า และความสะดวกรวดเร็ว 
ทนัต่อการน ามาใชป้ระโยชนร์วมทัง้สรา้งเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อสารสนเทศถึงกนัได ้ 

สุขุม เฉลยทรัพย์และคณะ (2551, น. 6) กล่าวว่า “เทคโนโลยีสารสนเทศ” และ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” เป็นค าที่ใชท้ดแทนกนัได ้ซึ่งหมายถึง เทคโนโลยีสองสาขา
หลกัที่ประกอบดว้ยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมที่ผนวกเขา้ดว้ยกนั 
เพื่อใชใ้นกระบวนการสรา้งสรรค ์จัดหา จัดเก็บ คน้คืน จัดการ ถ่ายทอดและเผยแพร่ขอ้มูลในรูป 
ดิจิทัล (Digital Data) ไม่ว่าจะเป็นเสียง ภาพ ภาพเคลื่อนไหว ขอ้ความหรือตัวอักษร และตัวเลข 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกต้อง ความแม่นย า  และความรวดเร็วให้ทันต่อการน าไปใช้
ประโยชน ์ 

พรรณี สวนเพลง (2552, น. 83) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศไวว้่า 
การประยุกตเ์อาความรูท้างดา้นวิทยาศาสตรม์าจัดการสารสนเทศที่ตอ้งการโดยอาศัยเครื่องมือ
ทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ ประกอบดว้ย เทคโนโลยีแกนหลกัสองสาขา ไดแ้ก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสื่อสาร โทรคมนาคม กระบวนการด าเนินงานจัดการสารสนเทศตั้งแต่การเสาะ
แสวงหา การวิเคราะห์ การจัดเก็บ การจัดการ และการเผยแพร่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความ
ถกูตอ้ง ความแม่นย า และความรวดเรว็ ทนัต่อการน าไปใชป้ระโยชน ์

วรรณชัย กุสลาศรยั (2552, น. 11) ไดใ้หค้วามหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศไวว้่า 
การรวมเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เขา้มาร่วมกับการจัดระเบียบ
ขอ้มูล สารสนเทศใหพ้รอ้มส าหรบัการใชง้าน มีความรวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย า ท าใหป้ระสิทธิภาพ
ของการท างานดีย่ิงขึน้  
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สุรพงษ์ วงษ์ทน (2552, น. 13) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ว่า 
กระบวนการในการด าเนินงานดว้ยวิธีการใหม่ ๆ ในการจดัเก็บ การวิเคราะห์ การประมวลผลและ
การจดัการสารสนเทศ ตลอดจนการสื่อสารและการจดักระท าต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและมี
ความสามารถในการเชื่อมโยงขอ้มลูโดยอาศยัวสัดอุปุกรณท์ี่ทนัสมยั 

อภิญญา รตันโกเมศ (2552) ไดใ้หค้วามหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศไวว้่า การ
น าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละเทคโนโลยีโทรคมนาคมมาท างานร่วมกนั มีการจดัเก็บขอ้มลูใน
รูปแบบฐานข้อมูล โดยสามารถเรียกข้อมูลมาใช้ได้ในภายหลังเพื่อส่งข้อมูล  หรือสารสนเทศ
เหล่านัน้ไปใหผู้ใ้ชท้ี่ตอ้งการถึงกันและกัน ไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็วถึงจะอยู่ต่างสถานที่ก็ไดใ้น 
ทกุเวลา มาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการระบบ  

อนุชา สีหาวัฒน์ (2553, น. 10) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศไวว้่า 
เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่น ามาใชส้  าหรบัการจัดหา ประมวลผล การจัดเก็บ และการเผยแพร่เก่ียวกับ
ข้อมูลข่าวสารในลักษณะของตัวอักษร ตัวเลข ภาพ และเสียงได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว และ
กวา้งไกล โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร ์และโทรคมนาคม  

เขมนิจ ปรีเปรม (2554, น. 18) ได้ให้ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ว่า 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) หมายถึง การประยุกต์กระบวนการทาง
วิทยาศาสตรใ์นการด าเนินการจัดท าสารสนเทศโดยอาศยัเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยี
การสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อประมวลผลขอ้มูลแลว้จัดส่ง เผยแพร่ไปยังผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัใน
สถานที่ต่าง ๆ โดยมีการจดัระบบใหใ้ชข้อ้มลูรว่มกนัได ้

จิรวรรณ ประภานาวิน (2558, น. 15) ไดใ้หค้วามหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศไว้
ว่า การน าเอาความรูท้ี่ไดม้าประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนโ์ดยน าเทคโนโลยีที่มาจัดเก็บขอ้มูลอย่าง
เป็นระบบและมีการใชอุ้ปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งกับระบบคอมพิวเตอร ์ซึ่งจะประกอบดว้ยการจัดเก็บ
ข้อมูล ประมวลผลและเผยแพร่ในรูปแบบของภาพ เสียง ตัวเลขและตัวอักษร เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีความสามารถในการเชื่อมโยงขอ้มลูโดยใชว้สัดอุปุกรณท์ี่ทนัสมยั โดยสามารถ
สง่ไดส้ะดวกและรวดเรว็ 

อศุมาน หลีสนัมะหมัด (2560, น. 15) ไดใ้หค้วามหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศไว้
ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) คือ การประยุกต์ใช้เครื่องมือและ
อปุกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร ์อุปกรณส์ื่อสารโทรคมนาคม ในการรวบรวม ประมวลผล 
แสดงผล จัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกตอ้ง ความแม่นย า และ
ความรวดเรว็ ทนัต่อการน าไปใชป้ระโยชน ์
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สรุปไดว้่า เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง การน า
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมมาใชใ้นการสรา้งสรรคง์าน การจดัเก็บ 
การวิเคราะห ์การประมวลผล และการเผยแพร่ขอ้มูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความถูกตอ้ง ความ
แม่นย า และความรวดเรว็ ทนัต่อการน าไปใชป้ระโยชน ์

3.2 ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยพื ้นฐานของเทคโนโลยีย่อมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้

เจริญก้าวหน้าได้ แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่ เก่ียวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของสังคม 
สมัยใหม่อยู่มาก ลักษณะเด่นที่ส  าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี ้(ชัยวัฒน์ บุญศิวนนท์, 
2543, น. 57) 

1. เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน ในการประกอบการทางดา้นเศรษฐกิจ การคา้ และการอุตสาหกรรม จ าเป็นตอ้งหาวิธีใน
การ เพิ่มผลผลิต ลดตน้ทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานคอมพิวเตอรแ์ละระบบสื่อสารเขา้
มาช่วยท าให้เกิดระบบอัตโนมัติ เราสามารถฝากถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มได้ตลอดเวลา 
ธนาคาร สามารถใหบ้รกิารไดดี้ขึน้ ท าใหก้ารบริการโดยรวมมีประสิทธิภาพ ในระบบการจดัการทุก
แห่งตอ้งใชข้อ้มลูเพื่อการด าเนินการและการตดัสินใจ ระบบธุรกิจจึงใชเ้ครื่องมือเหลา่นีช้่วยในการ
ท างาน เช่น ใชใ้นระบบจดัเก็บเงินสด จองตั๋วเครื่องบิน เป็นตน้  

2. เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย เมื่อมีการพฒันา
ระบบขอ้มูล และการใชข้อ้มูลไดดี้ การบริการต่าง ๆ จึงเนน้รูปแบบการบริการแบบกระจาย ผูใ้ช้
สามารถสั่งซือ้สินค้าจากที่บ้าน สามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ นิสิตนักศึกษาบาง 
มหาวิทยาลยัสามารถใชค้อมพิวเตอรส์อบถามผลสอบจากที่บา้นได ้ 

3. เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จ  าเป็นส าหรบัการด าเนินการในหน่วยงานต่าง ๆ 
ปัจจุบนัทุกหน่วยงานต่างพฒันาระบบรวบรวมจดัเก็บขอ้มลูเพื่อใชใ้นองคก์ารประเทศไทยมีระบบ
ทะเบียนราษฎรท์ี่จัดท าดว้ยระบบ ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล ระบบการจัดเก็บขอ้มูลภาษี 
ในองคก์ารทกุระดบัเห็นความส าคญัที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้ 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวข้องกับคนทุกระดับ พัฒนาการด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ท าใหช้ีวิตความเป็นอยู่ของคนเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี ดงัจะเห็นไดจ้าก การพิมพด์ว้ย 
คอมพิวเตอร ์การใชต้ารางค านวณ และใชอ้ปุกรณส์ื่อสารโทรคมนาคมแบบต่าง ๆ เป็นตน้ 
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2548, น. 6-8) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศว่ามีความส าคัญกับดา้นต่าง ๆ แบ่งไดเ้ป็น 4 ดา้น คือ การพัฒนาประเทศ 
การพฒันาทรพัยากรมนษุย ์การด าเนินธุรกิจ และการบรกิารสารสนเทศ   

1. ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญต่อการ 
พัฒนาประเทศในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การเมืองการปกครอง สงัคม การสาธารณสุข คมนาคม และ 
ความมั่นคงปลอดภยัของประเทศดงันี ้ 

1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคญัในด้านการพฒันาการเมืองการปกครอง
ของประเทศ หล่อหลอมสงัคมในการเมืองโดยเป็นเครื่องมือในการใหข้่าวสาร ความรูท้างการเมือง 
ซึ่งช่วยหลอมความคิดความเขา้ใจทางการเมืองอย่างต่อเนื่องแก่เยาวชนจนเติบโตเป็นผูใ้หญ่ให้
สามารถมีบทบาท มีส่วนร่วมทางการเมืองและร่วมใช้สิทธิตามกระบวนการในทางการเมือง 
โดยเฉพาะในสงัคมประชาธิปไตย เช่น การเลือกตัง้ผูน้  า  

1.2 เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญต่อสังคม ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์
โดยเฉพาะอินเทอรเ์น็ต โทรศพัท ์โทรสาร วิทยุโทรทศัน ์และสื่อต่าง ๆ เช่น การประชุมทางไกล ท า
ใหป้ระชาชนในภูมิภาพใด ๆ ของโลก ไดร้บัรูข้่าวสารสารสนเทศไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยไม่ตอ้งเสีย
ค่าใชจ้่าย และเวลาเพื่อการเดินทาง ท าใหม้ีเวลาในการประกอบภารกิจส าคญัไดม้ากขึน้  

1.3 เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญต่อการพัฒนาสารธรณสุข ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอรท์ี่เชื่อมโยงกัน น ามาใชจ้ัดท าระบบงานสารสนเทศดา้นการรกัษาพยาบาล 
เพิ่มความสามารถในการตดัสินใจในการวินิจฉัยและการรกัษาพยาบาล การจดัระบบสาธารณสุข 
และการรกัษาพยาบาลที่ดี นอกจากช่วยสรา้งคณุภาพชีวิตใหป้ระชาชนผูใ้ชบ้รกิารแลว้ยงัลดความ
สญูเสียในดา้นทรพัยส์ินและชีวิตของประเทศดว้ย  

1.4 เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญต่อการคมนาคม ระบบคอมพิวเตอรท์ี่ 
ถูกออกแบบเพื่อควบคมุยานพาหนะ เสน้ทางการเดินทาง รวมทัง้ระบบควบคุมการโดยสารขนส่ง 
ช่วยใหก้ารคมนาคมการขนส่งผูโ้ดยสาร สินคา้ และวตัถุดิบต่าง ๆ สามารถรองรบัการอตุสาหกรรม 
ธุรกิจของประเทศ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากกว่าในอดีต รวมทัง้จัดท าระบบบริการคมนาคม
ช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริการไดร้บัความสะดวกในการใชบ้ริการจองหรือซือ้บริการจากแหล่งต่าง ๆ ไดอ้ย่าง
สะดวก รวดเรว็  

1.5 ความส าคญัต่อการรกัษาความมั่นคงปลอดภยัทางดา้นต ารวจและการทหาร 
การใชค้อมพิวเตอรเ์พื่องานดา้นรกัษาความปลอดภัย โดยจัดท าทะเบียนประวัติอาชญากร เก็บ
ขอ้มูล เช่น ภาพประวัติบุคคล ลายพิมพน์ิว้มือ เพื่อการตรวจพิสูจนใ์นการสืบสวนคดีต่าง ๆ และ
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การพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องบินรบ และยานพาหนะต่าง ๆ ทางการทหาร เป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการรกัษาความมั่นคงและปลอดภยัใหก้บัประชาชนและประเทศ  

2. ความส าคัญต่อการพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญ
ในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย ์หมายถึง การพฒันาบุคลากรทัง้นกัเรียน นักศึกษา ประชาชนทัง้ที่
เป็นทรพัยากรบุคคลในภาคเอกชน ภาคราชการ และประชาชนทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความส าคญัต่อการพฒันาความรู ้ความสามารถและทกัษะความช านาญในดา้นต่าง ๆ ของบคุคล 
เพื่อสรา้งพืน้ฐานและอาชีพ ดงันี ้ 

2.1 การศึกษาทางอิเล็กทรอนิกสห์รืออีเลิรน์นิ่ง (E-Learning) นกัศึกษา นักเรียน 
บุคคลสามารถศึกษาเรียนรู้วิชาการ หรือทักษะด้านอาชีพต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เทคโนโลยี 
สารสนเทศท าใหเ้กิดการศึกษาที่ผูเ้รียนสามารถศึกษาทางออนไลนใ์นลกัษณะโตต้อบกับบทเรียน
ซึ่งมีทั้งเนือ้หาและแบบฝึกหัดไดด้ว้ยตนเอง และโดยการศึกษากับสถาบันผ่านทางอินเทอรเ์น็ต 
การศึกษาจึงไม่จ ากดัอยู่แต่ในหอ้งเรียน และการเรียนการสอนไม่จ ากดัเฉพาะในเวลาที่ก าหนดอีก
ต่อไป ผูส้นใจสามารถเรียนรูเ้รื่องต่าง ๆ ที่ตนตอ้งการตามอัธยาศัย และสามารถเรียนรูไ้ดต้ลอด
ชีวิต โดยมีคอมพิวเตอรเ์ป็นฐานการเรียนรู ้และเรียนผ่านทางเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต  

2.2 สื่อการศึกษา ความกา้วหนา้ของคอมพิวเตอรแ์ละมัลติมีเดียหรือสื่อประสม 
ถูกน ามาใชใ้นการจัดท าสื่อการศึกษาในรูปแบบของคอมพิวเตอรช์่วยสอน (Computer Assisted  
Instruction – CAI) เป็นโปรแกรมบทเรียนที่ น าเนื ้อหาความรู้มาน าเสนอโดยใช้เสียงและ
ภาพเคลื่อนไหว ประกอบเนือ้หาความรู ้ซึ่งสามารถน าเสนอไดด้ว้ยวิธีการที่น่าสนใจ ช่วยใหผู้เ้รียน
ศึกษาได้ดว้ยตนเอง และเขา้ใจไดง้่าย ผูเ้รียนจะท าแบบทดสอบประเมินการเรียนและรูผ้ลการ
ทดสอบไดอ้ย่างรวดเร็ว และสามารถทบทวนเนือ้หาได ้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรช์่วยสอน
จดัท าในรูปซีดีหรือน าเสนอไวท้างเว็บไซต ์ 

2.3 แหล่งสารสนเทศให้ทรัพยากรเพื่ อการแสวงหาความรู้และการเรียนรู ้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือจัดท าแหล่งสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ ที่ให้สารสนเทศทาง
วิชาการ สิ่งพิมพอิ์เล็กทรอนิกสร์วมทั้งเครื่องมือช่วยคน้ควา้ที่ช่วยใหเ้ขา้ถึงทรพัยากรสารสนเทศ
และเนือ้หา ความรู ้อาทิ ฐานขอ้มลูออนไลนท์รพัยากรสารสนเทศสาขาวิชาต่าง ๆ  

2.4 การบริหารการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหาร 
การศึกษา สถานศึกษาจัดท าระบบระเบียนศึกษา เก็บขอ้มูลการลงทะเบียน ประวัติการศึกษา 
บริหารงานจัดการศึกษาด้านหลักสูตร การบริการนักศึกษา การบริหารงานบุคคล ฐานข้อมูล 
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คณาจารย ์การบรหิารงบประมาณ ช่วยในการจดัการและการตดัสินใจในการจดัการเรียนการสอน 
การขยายสถานศกึษา การพฒันาและเปิดหลกัสตูรใหม่  

3. ความส าคญัต่อธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคญัในการด าเนินธุรกิจ เป็น
เครื่องมือที่ส  าคัญในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตโดยสิน้เชิง การท าธุรกิจที่ต้อง
แข่งขันตอ้งช่วงชิงไหวพริบ ครองตลาดและลูกค้า สรา้งความเชื่อถือผูกพันในสินคา้และบริการ 
จ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสว่นส าคญัของกิจการ  

3.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององคก์าร การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
จดัท าระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ เป็นระบบที่จดัท าสารสนเทศเพื่อช่วยใหผู้บ้รหิารเห็นปัญหา 
และโอกาสในการบริหารและจัดสินใจด้านต่าง ๆ ของธุรกิจได้อย่างชัดเจน ผู้บริหารสามารถ
พิจารณา เพื่อแกไ้ขสถานการณไ์ดต้รงจดุ ช่วยใหม้ีความถกูตอ้งแม่นย ามากขึน้  

3.2 การพัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจและใช้สรา้งความสัมพันธ์กับลูกค้า การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบธุรกิจพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส ์เปิดโอกาสใหอ้งคก์ารพฒันากลยุทธ์
ทางการคา้ เสนอผูซ้ือ้ถึงบา้น เกิดการซือ้ขายที่สะดวกรวดเร็ว และยังเป็นการสรา้งความสมัพันธ์
กบัลกูคา้ โดยสามารถติดต่อส่งข่าวสารขอ้มลูใหล้กูคา้ทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกสไ์ดอ้ย่างต่อเนื่อง
สม ่าเสมอ   

3.3 การเพิ่มและพฒันาผลิตผลของอตุสาหกรรม การผลิตผลิตภัณฑจ์ าเป็นตอ้ง 
ใชเ้ทคโนโลยีการออกแบบไม่ว่าจะเป็นการออกแบบชิน้ส่วน ค านวณส่วนประกอบ และควบคมุการ 
ผลิต การใชเ้ทคโนโลยีช่วยงาน เช่น ใชหุ้่นยนตใ์นการผลิต ท าใหก้ารประกอบการผลิตท าไดถู้กตอ้ง 
แม่นย า เป็นที่พงึพอใจ ไดม้าตรฐานการผลิตและผลิตไดต้ามจ านวนที่วางแผน  

4. ความส าคญัต่อการบริการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคญัต่อการ
บริการสารสนเทศ องคก์ารที่ท าหนา้ที่รวบรวม จัดการและใหบ้ริการและเผยแพร่สารสนเทศ อาทิ 
สถาบนับริการสารสนเทศประเภทหอ้งสมุดและศนูยส์ารสนเทศต่าง ๆ ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริการ และนอกจากนีพ้ฒันาการของเทคโนโลยี และโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นโทรคมนาคมมีผล
ใหเ้กิดพฒันาการของหอ้งสมดุรูปลกัษณใ์หม่ เรียกชื่อว่า หอ้งสมดุดิจิทลั  

4.1 สถาบนับริการสารสนเทศ ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานต่าง ๆ  
ได้แก่ การผลิต รวบรวม จัดการและบริการสารสนเทศ โดยใช้อินเทอรเ์น็ตเป็นช่องทางในการ
สื่อสาร  เผยแพร่ และบริการสารสนเทศ และเนื่องจากปัจจุบนัการตีพิมพส์ารสนเทศในรูปลกัษณ์
ต่าง ๆ ด้วยคอมพิวเตอร ์ท าให้เกิดสิ่งพิมพ์ในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกสห์รือสื่อดิจิทัลที่จัดท าโดยทั้ง
บุคคลและองคก์าร  ซึ่งอาจเผยแพร่ในรูปของกระดาษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส ์และมีจ านวนทวีมาก
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ขึน้อย่างรวดเร็ว ทั้งคุณภาพและราคาแตกต่างกัน ท าให้ห้องสมุดศูนย์สารสนเทศต้องติดตาม
ความเคลื่อนไหวของการผลิต การรวบรวมสารสนเทศจากแหล่งสารสนเทศดิจิทลั และการบรกิาร
สารสนเทศโดยจดัท าเว็บไซต ์ซึ่งเป็นทั้งแหล่งประชาสมัพันธ์สถาบนัและใหบ้ริการฐานขอ้มูล เช่น 
ฐานข้อมูลแคตาล็อก  หรือฐานข้อมูล โอแพ็ ก  (Online Public Access Catalog – OPAC) 
ฐานขอ้มูลดรรชนีวารสารและบรรณานุกรม ซึ่งอาจให้เนือ้หาการจัดบริการประเภทต่าง ๆ ของ
สถาบนับริการสารสนเทศผ่านทางอินเทอรเ์น็ต เป็นบริการตรวจสอบขอ้มูลการยืม-คืนทรพัยากร
สารสนเทศ บริการตอบค าถามและช่วยการคน้ควา้  บริการค้นคืนสารสนเทศ บริการเชื่อมโยง
แหลง่สารสนเทศ บรกิารสารสนเทศเฉพาะบคุคล และบรกิารน าสง่เอกสาร  

4.2 หอ้งสมุดดิจิทัล (Digital Library) เป็นหอ้งสมุดที่จัดบริการสารสนเทศผ่าน 
เครือข่ายคอมพิวเตอรท์างอินเทอรเ์น็ต โดยเป็นแหล่งด าเนินการคัดเลือก รวบรวม จัดเก็บ และ
สงวนรักษาทรพัยากรสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่
ใหบ้ริการทัง้ขอ้ความ ภาพยนตร ์วิดีทัศน ์และอ่ืน ๆ มีเนือ้หาครอบคลุมทั้งความรูว้ิชาการสาขา
ต่างๆ สารคดีและบนัเทิง หอ้งสมดุดิจิทลัมีประโยชนห์ลายดา้นใหบ้รกิารสารสนเทศช่วยใหผู้ใ้ชไ้ดม้ี
โอกาสใชส้ารสนเทศหลากหลายประเภทโดยเฉพาะภาพซึ่งช่วยเสรมิสื่อสิ่งพิมพซ์ึ่งเป็นสื่อหลกัแบบ
ดัง้เดิม ผูใ้ชย้ังสามารถเขา้ใชห้อ้งสมุดดิจิทัลโดยไม่ตอ้งเสียเวลาในการเดินทาง โดยสามารถคน้
ทรพัยากรสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตจากบ้าน ที่ท างาน สถานศึกษาใด ๆ ได้โดยไม่
จ ากดัเวลาในการคน้หาสารสนเทศ หอ้งสมุดดิจิทลัเป็นระบบที่จดัท าเชื่อมโยงสารสนเทศจ านวน
มากเขา้ด้วยกัน การคน้ดว้ยระบบเว็บ สะดวกต่อผูใ้ชบ้ริการ เพราะสามารถคน้ขอ้มูลในเรื่องที่
ตอ้งการไดจ้ากหลายแหล่ง ไดข้อ้มูลที่ตอ้งการในเวลารวดเร็ว และเรียกขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่
ตรงตามหัวข้อที่ต้องการมาจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอรส์่วนตัว เพื่อเรียกใช้ในโอกาสต่อไปเมื่อ
ตอ้งการใชป้ระโยชน ์

พรรณี  สวนเพลง (2552, น. 108-109) ได้กล่าวถึงความส าคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้ง ประเทศที่พัฒนาจึงให ้
ความส าคัญต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชป้ระโยชนใ์นดา้นต่าง ๆ ส่งผลให้การบริหาร
ประเทศดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การศกึษา สาธารณสขุ และดา้นสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
ดงันี ้  

1. ด้านเศรษฐกิจ ในแวดวงธุรกิจที่ เก่ียวข้องกับงานการเงิน การธนาคาร มีการ
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนการด าเนินงานหลกัของธุรกิจใหส้ามารถ 
แข่งขนัได ้เช่น การฝากถอนเพื่อท ารายการดา้นการเงินของธนาคาร มีระบบท ารายการที่ เชื่อมโยง
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ถึง กันระหว่างสาขาย่อยของแต่ละธนาคาร มีการน าตูท้  ารายการ (Automatic Teller Machine: 
ATM)  ติดตัง้เพื่อใหบ้ริการลูกคา้ของธนาคารตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ มากมาย รวมถึงการขยาย
สาขาการรบั ฝากถอนเงินไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกอีกดว้ย ก่อใหเ้กิดผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม
มากย่ิงขึน้ ในวงการตลาดหลกัทรพัยก์็เช่นเดียวกนั มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยวิเคราะห์
และแนะน าการลงทุน  การตรวจสอบข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ทั่ วโลกได้แบบทันทีทันใด        
(Real Time) รวมถึงการส่งรายการค าสั่งซือ้ขายหลกัทรพัยส์  าหรบันกัลงทุนที่สะดวก และง่ายดาย
มากขึน้  

2. ดา้นสังคม เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยพัฒนาสงัคมใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่สรา้งสรรค ์
และท าใหค้นในสงัคมอยู่กันอย่างมีความสุขมากขึน้ ตัวอย่างเช่น โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตามพระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี มีการเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมใหม้ีโอกาสใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกนั มีการมอบ
เครื่องคอมพิวเตอรใ์หแ้ก่โรงเรียนชนบท คนป่วยเรือ้รงัในโรงพยาบาล ผูต้อ้งขัง รวมถึงการน าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเหลือคนตาบอด เพื่อให้สามารถอ่านหนังสือได ้เช่น หนังสือเสียง
ระบบไดซี่ (Digital Accessible Information System: DAISY) ที่มีการบันทึกข้อมูลหนังสือเป็น
ระบบเสียงในแบบดิจิทัล ช่วยใหค้นตาบอดสามารถคน้หาขอ้มูลในหนังสือไดอ้ย่างรวดเร็วและ
ละเอียด สามารถกา้วกระโดดไปยังส่วนต่าง ๆ ของหนังสือได ้เช่น ตอน บท ย่อหนา้ ประโยคหรือ
ค า ซึ่งจะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยลอดช่องว่างระหว่างกลุ่มคนในสงัคมไดเ้ป็น
อย่างดี  

3. ดา้นการศึกษา ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศไดเ้ขา้มาช่วยลดปัญหาความเหลื่อม
ล า้ทางการศึกษา เช่น การถ่ายทอดสญัญาณรายการสอนผ่านเครือข่ายดาวเทียม ส าหรบันกัเรียน
ในถิ่นทุรกนัดารของกรมการศึกษานอกโรงเรียน การใหบ้ริการการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบ
โทรทศัน ์และวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช การเรียนผ่านระบบวิดีโอคอน
เฟอเรนซข์องมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต รวมถึงการเปิดหลกัสูตรเพื่อสอนในระดบัอดุมศึกษา
บางสาขาให้นักศึกษาที่อยู่ห่างไกลได้เข้ามาเรียน โดยท าการศึกษา ทบทวน และทดสอบด้วย
ตนเองผ่านระบบของมหาวิทยาลยั นอกจากนัน้เทคโนโลยีสารสนเทศยังมีบทบาทในการส่งเสริม
แลกเปลี่ยนความรูท้างการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศมากขึน้ เห็นได้จากการที่ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ (NECTEC) ไดเ้ปิดเครือข่ายเพื่อการศึกษาต่าง ๆ โดย
น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้ซึ่งเครือข่ายที่ รูจ้ักกันดี ไดแ้ก่ เครือข่ายคอมพิวเตอรไ์ทยสาร 
เครือข่ายคอมพิวเตอรเ์พื่อโรงเรียนไทย และเครือข่ายคอมพิวเตอรก์าญจนาภิเษก  
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4. ดา้นสาธารณสขุ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชส้นบัสนุนแลกเปลี่ยนขอ้มูล
การรักษาผู้ป่ วยที่ เรียกว่า  “โครงการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine)” ซึ่ ง เป็นการน า
ความก้าวหน้าด้านการสื่อสารโทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้กับงานด้านการแพทย์ โดยการส่ง
สญัญาณผ่านสื่อโทรคมนาคมอนัทนัสมยั ไม่ว่าจะเป็นสญัญาณผ่านดาวเทียม หรือใยแกว้น าแสง 
ควบคู่กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ซึ่งแพทยต์น้ทางกับแพทยป์ลายทางสามารถติดต่อกันได้
ดว้ยภาพเคลื่อนไหวและเสียง ท าใหส้ามารถแลกเปลี่ยนขอ้มูลของคนไขร้ะหว่างหน่วยงานได ้ทัง้
ดา้นภาพ  เช่น ฟิลม์เอกซเรย ์และสญัญาณเสียงจากเครื่องมือแพทย ์เช่น การเตน้ของหัวใจ คลื่น
หวัใจ พรอ้มกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรึกษา เสมือนอยู่หอ้งเดียวกับคนไข ้ท าใหเ้พิ่ม
ประสิทธิภาพในการรกัษาคนไข้ได้ดียิ่งขึน้ ลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทาง
การแพทยใ์นถิ่นทุรกนัดาร นอกจากนีย้งัสามารถประยุกตก์ารแพทยท์างไกลมาใชใ้นการถ่ายทอด
การเรียนการสอน และการ ประชุมทางวิชาการแพทย์ ให้สามารถแลกเปลี่ยนความรูร้ะหว่าง
ผูเ้ชี่ยวชาญไดอี้กดว้ย  

5. ดา้นสิ่งแวดลอ้ม และทรพัยากรธรรมชาติ มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้น
การวิเคราะหส์ภาพพืน้ที่ภูมิศาสตรท์ี่แตกต่างกัน โดยใชเ้ทคโนโลยีที่เรียกว่า “GIS (Geographic 
Information System)” หรือระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์โดยก าหนดขอ้มูลดา้นต าแหน่งที่ตั้ง
บนผิวโลก (Ground Position) ซึ่งรวบรวมจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งข้อมูลพื ้นที่  แผนที่  รูปถ่ายทาง
อากาศ  และภาพถ่ายจากดาวเทียม เพื่อน ามาเป็นขอ้มลูพืน้ฐานในการพฒันาผงัเมือง ประยุกตใ์ช้
งานดา้นธรณีวิทยา การพยากรณ์อากาศ และการควบคุมสิ่งแวดลอ้มใหก้า้วหนา้ไปในทิศทางที่
ถกูตอ้งและเหมาะสม 

สรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญต่อประเทศและองคก์รต่าง ๆ เป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะในยุคโลกาภิวัตน์ที่ เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารและความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชป้ระโยชนใ์นดา้นต่าง ๆ ส่งผลต่อการบริหารประเทศ
ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การศึกษา สาธารณสุข และดา้นสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรธรรมชาติ อีกทัง้
ยังช่วยในการพัฒนาประเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การด าเนินธุรกิจ และการบริการ
สารสนเทศอีกดว้ย 

3.3 องคป์ระกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศซึ่งเป็นระบบสนบัสนุนการบริหารงาน การจดัการ 

และการปฏิบติัการของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นระดบับุคคล ระดบักลุ่ม หรือระดบัองคก์าร ไม่ใช่มีเพียง
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เครื่องคอมพิวเตอรเ์ท่านัน้ แต่ยงัมีองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัความส าเรจ็ของระบบอีก  ซึ่งมี
นกัวิชาการไดอ้ธิบายถึงองคป์ระกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศไว ้ดงันี ้

สุชาดา กีระนันทน์ (2541, น. 41-42) ได้ให้ความหมายของ องค์ประกอบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศไวเ้ป็นองคป์ระกอบต่าง ๆ ดงันี ้ 

1. ฮารด์แวร ์(hardware) เป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบสารสนเทศ หมายถึง 
เครื่องคอมพิวเตอร ์อุปกรณ์รอบขา้ง รวมทัง้อุปกรณ์สื่อสารส าหรบัเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเ์ขา้เป็น 
เครือข่าย เพื่อท างานรว่มกนัในระบบคอมพิวเตอรน์ัน้ ๆ  

2. ซอฟต์แวร ์(Software) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์ป็นองค์ประกอบที่ส  าคัญ 
ประการที่สอง ซึ่งก็คือล าดับขั้นตอนของค าสั่งที่จะสั่งงานให้ฮารด์แวรท์ างาน เพื่อประมวลผล
ขอ้มูล ให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการของการใช้งาน ในปัจจุบันมีซอฟต์แวรร์ะบบปฏิบัติงาน 
ซอฟตแ์วร ์ควบคมุระบบงาน ซอฟตแ์วรส์  าเร็จ และซอฟตแ์วรป์ระยุกตส์  าหรบังานต่าง ๆ ลกัษณะ
การใช้งาน ของซอฟต์แวรก์่อนหน้านี ้ ผู ้ใช้จะต้องติดต่อใช้งานโดยใช้ข้อความเป็นหลัก  แต่ใน
ปัจจบุนั ซอฟตแ์วรม์ีลกัษณะการใชง้านที่ง่ายขึน้ โดยมีรูปแบบการติดต่อที่สื่อความหมายใหเ้ขา้ใจ
ง่าย เช่น มีสว่นต่อประสานกราฟิกกบัผูใ้ชท้ี่เรียกว่า “กุย” (Graphical User Interface : GUI) ส่วน
ซอฟต์แวรส์  าเร็จที่มีใช้ ในท้องตลาดท าให้การใช้งานคอมพิวเตอรใ์นระดับบุคคลเป็นไปอย่าง
กวา้งขวาง และเริ่มมีลักษณะส่งเสริมการท างานของกลุ่มมากขึน้ ส่วนงานในระดับองคก์ารส่วน
ใหญ่มักจะมีการ พัฒนาระบบตามความตอ้งการ โดยการว่าจา้ง หรือโดยนักคอมพิวเตอรท์ี่อยู่ใน
ฝ่ายคอมพิวเตอรข์อง องคก์าร เป็นตน้  

3. ขอ้มลู (data/information) ขอ้มลูสารสนเทศ คือ ขอ้มลูที่น ามาพิจารณา ประมวล
และวิเคราะห์ว่า คุณภาพของขอ้มูลนั้นมีความเหมาะสมและเป็นขอ้มูลที่ดี คือมีความถูกต้อง
เชื่อถือได ้รวมทั้งมีกระบวนการถูกตอ้งเหมาะสม ซึ่งขอ้มูลสารสนเทศที่ดีจะตอ้งมีตรงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชแ้ละตอ้งมาถึงผูใ้ชไ้ดท้นัเวลาดว้ย  

4. บุคลากร (people) คือ ผู้ใช้ ผู ้บริหาร ผู้พัฒนาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ และ
นกัเขียนโปรแกรม เป็นองคป์ระกอบส าคญัในความส าเร็จของระบบสารสนเทศ บุคลากรมี ความรู้
ความสามารถทางคอมพิวเตอรม์ากเท่าใด โอกาสที่จะใช้งานระบบสารสนเทศและระบบ
คอมพิวเตอรไ์ดเ้ต็มศักยภาพและคุ้มค่ายิ่งมากขึน้เท่านั้น โดยเฉพาะระบบสารสนเทศในระดับ
บุคคล ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอรม์ีขีดความสามารถมากขึน้ ท าใหผู้ใ้ชม้ีโอกาสพัฒนาความสามารถ
ของตนเอง และพัฒนาระบบงานไดเ้องตามความตอ้งการ ส าหรบัระบบสารสนเทศในระดับกลุ่ม



  41 

และองคก์ารที่ มีความซบัซอ้นมาก อาจจะตอ้งใชบุ้คลากรในสาขาคอมพิวเตอร ์โดยตรงมาพฒันา
และดแูลระบบงาน  

5. ระบบ (network) ระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณท์ี่ใชใ้นระบบ 
คือ การเชื่อมต่อทางอิเล็กทรอนิกสท์ี่ท าใหเ้กิดการสื่อสาร ซึ่งเครือข่ายท าหน้าที่ในการส่งขอ้มูล 
เสียงหรือภาพ จากอีกที่หนึ่งไปยงัอีกที่หนึ่งโดยอาศยัเครือข่ายและอปุกรณอ่ื์น ๆ ที่มีอยู่ในระบบท า
การด าเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าสารสนเทศที่ต้องการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่าง
ถกูตอ้ง  

6. คู่มือ (procedure) วิธีการด าเนินงานและคู่มือปฏิบัติ กฎเกณฑท์ี่ก าหนดในการ
ด าเนินงานที่เก่ียวกบัลกัษณะการด าเนินงาน  

น า้ทิพย ์วิภาวิน (2545, น. 4) กลา่วไวว้่า องคป์ระกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ นัน้
ไดแ้ก่  

1. ฮารด์แวร ์(hardware) คือ เครื่องคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณท์ี่เก่ียวขอ้ง 
2. ซอฟตแ์วร ์(Software) คือ โปรแกรมประยกุตใ์ชง้านและซอฟตแ์วรร์ะบบงาน  
3. ขอ้มลู (data/information) คือ ขอ้มลูสารสนเทศ  
4 บคุลากร (people) คือ บคุลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  
5. ระบบ (network) คือ ระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ที่ใชใ้น

ระบบ  
6. คู่มือ (procedure) คือ วิธีการด าเนินงานและคู่มือปฏิบติั 
เศรษฐชยั ชยัสนิท (2547, น. 4-5) ไดก้ลา่วถึงองคป์ระกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ว่าประกอบดว้ยเทคโนโลยีที่ส  าคัญ 2 สาขา คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์และเทคโนโลยีสื่อสาร 
โทรคมนาคม เทคโนโลยีทัง้สองสาขามีการท างานที่สมัพนัธก์นั ดงันี ้  

1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ใชส้  าหรบัการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศ 
ตามที่ผูใ้ชต้อ้งการอย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการคดัเลือก การจดัการ 
การวิเคราะห์เนื ้อหา และการค้นคืนสารสนเทศ กระบวนการจัดท าสารสนเทศประกอบด้วย 
กรรมวิธี 3 ประการคือ การน าเขา้ขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การแสดงผลขอ้มูล กรรมวิธีทัง้ 3 
ประการนีต้้องอาศัยเทคโนโลยีดา้นฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์อุปกรณ์การรบัขอ้มูลเขา้ และอุปกรณ์
แสดงผลขอ้มลู 

2. เทคโนโลยีคมนาคมช่วยให้การสื่อสารหรือการเผยแพร่สารสนเทศไปยังผู้ใชใ้น 
แหล่งต่าง ๆ เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนทันต่อเหตุการณ์ และสื่อสารได้ใน
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รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มลู (Data) ที่เป็นตวัเลขหรือตวัอกัษร (Text) ภาพ (Image) และเสียง 
(Voice) โดยใชเ้ทคโนโลยีโทรคมนาคมส าหรบัการสื่อสารหรือเผยแพร่สารสนเทศ ได้แก่ ระบบ
โทรทศัน ์โทรเลข วิทยกุระจายเสียง วิทยโุทรทศัน ์รวมทัง้เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอรด์ว้ย   

พรรณี สวนเพลง (2552) กล่าวถึง องคป์ระกอบส าคญัของเทคโนโลยีสารสนเทศมี 5 
ประการ ไดแ้ก่  

1. ฮารด์แวร ์(Hardware) เป็นอปุกรณท์ี่สามารถมองเห็น จบัตอ้ง สมัผสัไดอ้ย่างเป็น
รูปธรรม ฮารด์แวรข์องคอมพิวเตอรม์ีทั้งที่ ติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่องคอมพิวเตอร ์เช่น ซีพีย ู
เมนบอรด์ และแรม  เป็นต้น และที่ติดตั้งอยู่ภายนอกเครื่องคอมพิวเตอร ์เช่น คีย์บอรด์ เมาส ์
จอภาพ และเครื่องพิมพ ์เป็น ตน้ เมื่อใดก็ตามที่ฮารด์แวรต์วัใดตัวหนึ่งเสียหาย หรือไม่สามารถใช้
งานได ้เราสามารถเปลี่ยนหรือซ่อมแซมได ้ซึ่งสามารถแบ่งฮารด์แวรไ์ดเ้ป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ หน่วย
รบัข้อมูล (Input Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processor Unit: CPU) หน่วยจ าหลัก 
(Main Memory) หน่วยแสดงผลลัพธ์(Output Unit) และหน่วยเก็บข้อมูลส ารอง (Secondary 
Storage Unit)  

2. ซอฟต์แวร ์(Software) เป็นตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอรแ์ละเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งก็ คือโปรแกรมหรือชุดค าสั่ งที่สั่ งให้ฮาร์ดแวร์ท างานนั่ นเอง เพราะเครื่อง 
คอมพิวเตอรไ์ม่สามารถท างานเองได้โดยไม่มีชุดค าสั่ง ซอฟต์แวรส์  าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
สามารถ แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  

2.1 ซอฟต์แวรส์  าหรับระบบ (System Software) คือโปรแกรมหรือชุดค าสั่ งที่
เขียนไว้เพื่อควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร ์เช่น ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ ์
ฮารด์แวรท์ี่ติดตั้งใหม่ หรือตรวจสอบความผิดพลาดของระบบ เป็นตน้ โดยส่วนมากแลว้มักจะ
ติดตั้งมากับเครื่องคอมพิวเตอร ์รวมถึงท าหน้าที่ ติดต่อระหว่างโปรแกรมประยุกต์กับเครื่อง
คอมพิวเตอรใ์นด้านต่าง ๆ เช่นการจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผลข้อมูลเป็นตน้ ซอฟตแ์วร์
ระบบแบ่งเป็น 2  ประเภทคือ ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems: OS) และโปรแกรม
อรรถประโยชน ์(Utility Programs)  

2.2 ซอฟต์แวรป์ระยุกต์ (Application Software) เป็นซอฟต์แวรโ์ปรแกรม หรือ
ค าสั่งที่สรา้งหรือพัฒนาขึน้ส าหรบัใชง้านดา้นต่าง ๆ เพื่อสนองความตอ้งการของผูใ้ชท้ี่สามารถ 
น ามาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ซึ่งสามารถน ามาติดตั้งในภายหลังได้ ซอฟต์แวรป์ระยุกต์แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือ ซอฟตแ์วรท์ี่ใชง้านเฉพาะดา้น เป็นซอฟตแ์วรท์ี่พฒันาขึน้ตาม
ลกัษณะงาน หรือความตอ้งการของผูใ้ชซ้ึ่งแต่ละโปรแกรมมักจะมีเงื่อนไขแตกต่างกันตามความ
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ตอ้งการหรือกฎเกณฑข์องแต่ละหน่วยงานที่ใช ้ซึ่งสามารถดดัแปลงแกไ้ขเพิ่มเติม (Modifications) 
ในบางสว่นของโปรแกรมได ้เช่น ซอฟตแ์วรร์ะบบบญัชี ซอฟตแ์วรว์ิเคราะหโ์รคทางการแพทย ์หรือ
ระบบ สารสนเทศเพื่อการบริหารบุคคล เป็นตน้ ประเภทที่สอง คือ ซอฟตแ์วรท์ี่ใชง้านทั่วไป หรือ
ซอฟตแ์วรส์  าเร็จ เป็นโปรแกรมที่จดัท าเพื่อใชใ้นการท างานประเภทต่าง ๆ ทั่วไป โดยผูใ้ชส้ามารถ
น าโปรแกรมไปประยุกตใ์ชก้บังานของตนได ้แต่ไม่สามารถท าการดัดแปลงหรือแกไ้ขโปรแกรมได ้
เช่น โปรแกรม  Microsoft Office, Adobe Photoshop, SPSS และ Internet Explorer เป็นตน้  

2.3 บคุลากร (People Ware) หมายถึง บุคลากรที่มีความเก่ียวขอ้งในการท างาน
ระบบคอมพิวเตอรซ์ึ่งมีความรูเ้ก่ียวกับคอมพิวเตอร ์โดยมีหน้าที่แตกต่างกันไปตามระดับการใช ้
งาน ดงันี ้ 

2.3.1 ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงขององค์กร (Chief  
Information Officer: CEO) เป็นผูจ้ดัการและบริหารงานต่าง ๆ ในการใชค้อมพิวเตอร ์และระบบ
ขอ้มลู สารสนเทศใหเ้ป็นไปตามเปา้หมายขององคก์ร  

2.3.2 บุคลากรที่เก่ียวขอ้งกับระบบและโปรแกรม ไดแ้ก่ นักวิเคราะหร์ะบบ 
(System Analyst and Design) ที่ท าหน้าที่วิเคราะห์ออกแบบระบบงานให้เป็นไปตามความ 
ต้องการของผู้ใช้ โปรแกรมเมอร ์(Programmer) ท าหน้าที่ เขียนหรือพัฒนาโปรแกรม รวมถึง 
บ ารุงรกัษาและแกปั้ญหาที่เกิดขึน้จากการใชโ้ปรแกรม เป็นตน้  

2.3.3 ผู้ใช้ (User) เป็นผู้ใช้ระบบที่สรา้งหรือพัฒนาขึน้ ซึ่งผู้ใช้ต้องเรียนรู้
วิธีการใชเ้ครื่องและวิธีการในการใชง้านโปรแกรม รวมถึงเป็นผูใ้ชข้อ้มูลความตอ้งการในการน า 
คอมพิวเตอรม์าใช ้ 

3. ขอ้มูล (Data) คือ ขอ้เท็จจริงหรือขอ้มูลดิบที่น ามาเก็บลงคอมพิวเตอร ์เช่น ขอ้มูล
ตัวเลข (Numeric Data) ข้อมูลตัวอักษร (Text Data) ข้อมูลเสียง (Audio Data) ข้อมูลภาพ  
(Images Data) และขอ้มลูภาพเคลื่อนไหว (Video Data)  

4. กระบวนการ (Procedure) คือ ขั้นตอนการท างานของคอมพิวเตอร ์เพื่อให้ได้
ผลลัพธ์หรือสารสนเทศออกมาตามที่ผูใ้ชต้อ้งการ ซึ่งบางครัง้การท างานอาจมีขัน้ตอนที่ยุ่งยาก 
ซบัซอ้น จึงตอ้งมีการท าคู่มือการใชง้าน เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถปฏิบติัตามขัน้ตอนการท างานไดอ้ย่าง 
ถกูตอ้ง 

ณัฐกรณ ์หิรญัชาติ (2556) กล่าวถึง องคป์ระกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร แบ่งเป็น 2 องคป์ระกอบ คือ 

1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ไดแ้ก ่ฮารด์แวร ์ซอฟตแ์วร ์ฐานขอ้มลู บคุลากร 
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2. เทคโนโลยีการสือ่สารโทรคมนาคม ไดแ้ก ่โทรศพัท ์วิทยกุระจายเสียง โทรทศัน ์
การสื่อสารผ่านระบบไมโครเวฟ การสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วน าแสง ไปจนถึงการ

สื่อสารผ่านดาวเทียม 
สรุปไดว้่า องคป์ระกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดว้ย 2 องคป์ระกอบหลกั 

ไดแ้ก่  
1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์(Computer Technology) ซึ่งประกอบด้วย ฮารด์แวร ์

(Hardware) ซ อฟ ต์ แ ว ร์  (Software) ข้อ มู ล  (Data/information) บุ ค ล าก ร  (People) แ ล ะ
กระบวนการ (Procedure)  

2. เทคโนโลยีการสื่ อสารโทรคมนาคม  (Telecommunication Technology) ซึ่ ง
ประกอบดว้ย โทรศัพท ์วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ การสื่อสารผ่านระบบไมโครเวฟ การสื่อสาร
ผ่านเสน้ใยแกว้น าแสง ไปจนถึงการสื่อสารผ่านดาวเทียม 

ลักษณะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ลกัษณะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ในการจดัการ

กระท ากบัขอ้มลูต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูที่ชดัเจนและถกูตอ้งดว้ยคอมพิวเตอร ์ประกอบดว้ย 
 3.1 การปฏิบติังาน ไดแ้ก่  

 3.1.1 การประมวลผลข้อมูลที่ เก็บมาได้มักจะเก็บในสื่อต่าง ๆ เช่น 
แผ่น บันทึก แผ่นซีดี หรือเทป เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี ้จะถูกน ามาประมวลผลตามต้องการ เช่น 
แยกแยะ ขอ้มลูเป็นกลุม่ เรียงล าดบัขอ้มลู ค านวณ หรือจดัการคดัแยกขอ้มลูที่จดัเก็บนัน้  

 3.1.2 การแสดงผลลพัธ ์อปุกรณท์ี่ใชเ้ทคโนโลยีในการแสดงผลลพัธม์ี
มาก สามารถแสดงเป็นตวัหนงัสือ เป็นรูปภาพ ตลอดจนพิมพอ์อกมาที่กระดาษ การแสดงผลลพัธ์
มีทัง้ที่แสดงเป็นภาพ เป็นเสียง เป็นวีดีทศัน ์เป็นตน้  

 3.1.3 การท าส าเนา เมื่อมีขอ้มูลที่จัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกสต่์าง ๆ 
การท าส าเนาจะท าไดง้่าย และท าไดเ้ป็นจ านวนมาก ดงันัน้อุปกรณช์่วยในการท าส าเนา จดัไดว้่า
เป็น เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เรามีเครื่องพิมพ ์เครื่องถ่ายเอกสาร 
อุปกรณ์การเก็บขอ้มูลทางอิเล็กทรอนิกส ์เช่น จานบันทึก ซีดีรอม ซึ่งสามารถท าส าเนาได้เป็น
จ านวนมาก  

 3.1.4 จดัพิมพเ์อกสารไดอ้ย่างรวดเร็ว ถูกตอ้งและมีคณุภาพสามารถ
บนัทกึตน้ฉบบัเอกสารเหล่านีม้าดดัแปลง หรือเปลี่ยนแปลงขอ้ความใหเ้ป็นเอกสารชุดใหม่ไดอ้ย่าง
รวดเรว็ โดยไม่ตอ้งพิมพใ์หม่ทัง้หมด 
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 3.1.5 การออกแบบสิ่งพิมพ์และเอกสาร ผู้ปฏิบัติสามารถออกแบบ 
สิ่งพิมพต่์าง ๆ ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร ์โดยน ามาจดัหนา้และใชเ้ป็นตน้ฉบบัในระบบการพิมพ์
ที่มีจ  านวนมากได ้ 

 3.1.6 ระบบประมวลผลข้อมูล เทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลจะไม่
ซบัซอ้น เป็นเพียงระบบงานที่อาศยัระบบแฟ้มขอ้มลูหรือฐานขอ้มลูที่ดี และมีโปรแกรมที่เหมาะสม
เท่านัน้ อาจใชอุ้ปกรณบ์นัทึกขอ้มูลอัตโนมัติมาช่วยใหง้านสะดวกขึน้ได ้ซึ่งมีความส าคญัต่องาน
ของหน่วยงาน ถือว่าไดเ้ป็นฐานส าคญัส าหรบัระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ เช่น ระบบจ่ายเงินเดือน การ
เก็บขอ้มลูเก่ียวกบัการมาปฏิบติังานของพนกังาน เป็นตน้  

3.2 การจัดเก็บขอ้มูล ไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นวิธีการรวบรวมขอ้มูลเขา้สู่
ระบบ เช่น อาจเห็นพนักงานการไฟฟ้าไปที่บ้านพรอ้มเครื่องคอมพิวเตอรข์นาดเล็กเพื่อบันทึก 
ขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้า ในการสอบแข่งขันที่มีผู ้สอบจ านวนมาก ก็มีการใชดิ้นสอระบายตามช่องที่ 
เลือกตอบ เพื่อใหเ้ครื่องอ่านเก็บรวบรวมขอ้มลูได ้เมื่อไปซือ้สินคา้ที่หา้งสรรพสินคา้ที่มีการใช ้รหสั
แท่ง (barcode) พนกังานจะน าสินคา้ผ่านการตรวจของเครื่อง เพื่ออ่านขอ้มลูการซือ้สินคา้ที่บรรจุ
ในรหสัแท่ง เมื่อไปที่หอ้งสมดุก็พบว่าหนงัสือมีรหสัแท่งเช่นเดียวกนัการใชร้หสัแท่งนีเ้พื่อใหง้่ายต่อ
การเก็บรวบรวม  

3.3 การติดต่อสื่อสาร ไดแ้ก่  
3.3.1 ระบบอินเทอรเ์น็ตและอินทราเน็ต (internet / intranet) ระบบ internet นบั

ไดว้่าเป็นเครื่องมือที่สะดวกในการติดต่อสื่อสาร คน้หาขอ้มลู ซึ่งครอบคลมุพืน้ที่กวา้งขวางทั่วโลก
และมีราคาถูก รวมถึงองคก์ารสามารถใชเ้ป็นช่องทางในการประชาสมัพนัธอ์งคก์ารเป็นอย่างดี แต่
ก็ยงัมีขอ้บกพรอ่งคือ ยงัไม่มีความมั่นคงปลอดภยัเพียงพอ หากจะน ามาใชอ้ย่างเต็มรูปแบบ ดงันัน้
หลาย ๆ องค์การจึงได้พัฒนารูปแบบการติดต่อสื่อสารทางคอมพิวเตอรรู์ปแบบใหม่ที่เรียกว่า 
อินทราเน็ต (intranet) ขึน้ใช้ในองค์การของตน เพื่อติดต่อสื่อสารภายในองค์การ ซึ่งระบบ 
อินทราเน็ตนี ้บคุคลภายนอกจะไม่สามารถเขา้ถึงแฟ้มขอ้มลูตวันี ้ 

3.3.2 ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส ์(e-mail) ผูป้ฏิบติังานสามารถส่งจดหมาย บนัทึก 
สั่งการและขอ้ความต่าง ๆ ไปยงัผูอ่ื้นหรือผูบ้รหิารได ้ท าใหเ้กิดความรวดเรว็ในการติดต่อสื่อสาร 

3.4 ประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อมรรตัน ์จินดา (2559, น. 403-404) ไดจ้ าแนกประเภทเทคโนโลยีสารสนเทศและ

สื่อสารการศกึษา ดงันี ้ 
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1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์คอมพิวเตอรเ์ป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกสท์ี่สามารถจดจา
ข้อมูลต่าง ๆ และปฏิบัติตามคาสั่ งที่บอก เพื่อให้คอมพิวเตอรท์างานอย่างใดอย่างหนึ่งให ้
คอมพิวเตอรน์ั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อเชื่อมกันเรียกว่า ฮารด์แวร ์(Hardware) และ
อุปกรณ์ฮารด์แวรน์ี ้จะต้องทางานร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอรห์รือที่ เรียกกันว่า ซอฟต์แวร ์
(Software) กระบวนการการจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อให้ได้สารสนเทศตามต้องการอย่าง
รวดเรว็ถกูตอ้งแม่นยา และมีคณุภาพ  

2) เทคโนโลยีทางดา้นการสื่อสารคมนาคม เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ใชใ้นการ
ติดต่อสื่อสารรบั/สง่ขอ้มลูจากที่ไกล ๆ เป็นการสง่ของขอ้มลูระหว่างคอมพิวเตอรห์รือเครื่องมือที่อยู่
ห่างไกลกัน ซึ่งจะช่วยใหก้ารเผยแพร่ขอ้มูลหรือสารสนเทศไปยังผูใ้ชใ้นแหล่งต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และทันการณ์ ซึ่งรูปแบบของข้อมูลที่รบั/ส่งอาจเป็นตัวเลข 
(Numeric Data) ตัวอักษร (Text) ภาพ (Image) และเสียง (Voice) เทคโนโลยีที่ใชใ้นการสื่อสาร
หรือเผยแพร่สารสนเทศ ไดแ้ก่ เทคโนโลยีที่ใชใ้นระบบโทรคมนาคมทัง้ชนิดมีสายและไรส้าย เช่น 
ระบบโทรศัพท ์โมเด็ม แฟกซ ์โทรเลข ดาวเทียม วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ์เคเบิล้ใยแกว้น า
แสง และคลื่นไมโครเวฟ เป็นตน้ ส าหรบักลไกหลักของการสื่อสารโทรคมนาคมมีองคป์ระกอบ
พืน้ฐาน 3 ส่วน ไดแ้ก่ ตน้แหลง่ของขอ้ความ (Source/Sender) สื่อกลางส าหรบัการรบั/สง่ขอ้ความ 
(Medium) และสว่นรบัขอ้ความ (Sink/Decoder) 

3) เทคโนโลยีระบบสื่อสาร หมายถึง ระบบการสื่อสาร และเครือข่ายที่เป็นส่วนเชื่อม
ในการแลกเปลี่ยนขอ้มูลอิเล็กทรอนิกสใ์นรูปแบบขอ้มูลดิจิตอล เช่น เครือข่ายโทรศัพทดิ์จิ ตอล 
ระบบสื่อสารเคเบิลใยแกว้ (fiber optic system) รวมถึง เครือข่ายคอมพิวเตอรร์ะบบ WAN (wide 
area network) เช่น เครือข่าย Internet เป็นต้น เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถจ าแนกตาม
ลกัษณะการใชง้านไดเ้ป็น 6 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

3.1) เทคโนโลยีที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูล เช่น ดาวเทียมถ่ายภาพทางอากาศ กลอ้ง
ดิจิตอล กลอ้งถ่ายวีดีทศัน ์และเครื่องเอกซเรย ์เป็นตน้ 

3.2) เทคโนโลยีที่ใชใ้นการบันทึกขอ้มูล จะเป็นสื่อบันทึกขอ้มูลต่าง ๆ เช่น เทป
แม่เหล็กจานแม่เหล็ก จานแสงหรือจานเลเซอร ์และบตัรเอทีเอ็ม เป็นตน้  

3.3) เทคโนโลยีที่ใชใ้นการประมวลผลขอ้มูล ไดแ้ก่ เทคโนโลยีคอมพิวเตอรท์ั้ง
ฮารด์แวร ์และซอฟตแ์วร ์ 

3.4) เทคโนโลยีที่ใชใ้นการแสดงผลขอ้มลู เช่น เครื่องพิมพ ์จอภาพ เป็นตน้  
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3.5) เทคโนโลยีที่ ใช้ในการจัดท าส าเนาเอกสาร เช่น  เครื่องถ่ายเอกสาร 
ไมโครฟิลม์ เป็นตน้  

3.6) เทคโนโลยีส าหรบัถ่ายทอดหรือสื่อสารขอ้มูล ไดแ้ก่ ระบบโทรคมนาคมต่างๆ 
เช่น โทรทศันว์ิทยกุระจายเสียง โทรเลขและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอรท์ัง้ระยะใกลแ้ละไกล  

3.5 หลักการและแนวคิดของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ปิยนาถ ราชแปน้ (2555) กลา่วว่า การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การน า

ความรู ้ความสามารถในการใชแ้ละการพัฒนาระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละฐานขอ้มูลทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประยุกตใ์นดา้นการศึกษาและการบริหารงานสถานศึกษา 4 ดา้น 
ไดแ้ก่ 

1. ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร ์ระบบ
ฐานขอ้มลูเพื่อการบริหารจดัการและพฒันาครูบุคลากรทุกระดบัที่เก่ียวขอ้ง ใหม้ีความสามารถใน
การเข้าถึงข้อมูลอย่างง่ายดาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีการเตรียมการ เช่น จัดการ
ประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการกลุ่มบริหารงาน
วิชาการ ซึ่งประกอบไปดว้ย หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู ้หวัหนา้งานในกลุม่บริหารวิชาการ ส ารวจ
ความตอ้งการของครู นักเรียน และชุมชน วิเคราะหข์อ้มูลที่ไดร้บั จัดท าปฏิทินการปฏิบติัการ ให้
ความรูแ้ละความตระหนักแก่บุคลากรของโรงเรียน แต่งตัง้กรรมการรบัผิดชอบในการด าเนินการ
ฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งการวางแผนและการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้ง
ระบบ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระยะต่อเนื่อง พรอ้มกับน าผลการประเมินมา
ปรบัปรุงแกไ้ขอยู่เสมอ 

2. ด้านโครงสร้างพื ้นฐาน หมายถึง การพัฒนาและจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ 
อปุกรณช์่วย และซอฟตแ์วรท์ี่ใชใ้นการด าเนินการเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
โรงเรียน อย่างถูกตอ้งเหมาะสมทัง้ดา้นปริมาณ คณุภาพ และความตอ้งการ มีระบบคอมพิวเตอร์
ชว่ยสอน มีระบบมลัติมีเดีย และอินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ รวมถึงโครงสรา้งพืน้ฐานในการติดต่อสื่อสาร
ของบุคคล โดยการน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยใหก้ารสื่อสารระหว่างบุคคล จ าเป็นตอ้งอาศัยการ
สื่อสารระหว่างผูบ้ริหารกับครูผูส้อนกับผูเ้รียน ผูเ้รียนกับผูเ้รียน โรงเรียนกับผูป้กครอง หรือครูกับ
ผูป้กครอง เป็นตน้ 

3. ดา้นการพัฒนาบุคลากร หมายถึง การพัฒนาครูใหม้ีความรูค้วามสามารถและ
การใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทั่วถึง โดยจัด
หลกัสูตรฝึกอบรมและการเปิดโอกาสใหค้รูทุกคนในโรงเรียนมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
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สารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ เช่น การสรา้งความตระหนัก พัฒนาความรูแ้ละทักษะพืน้ฐาน
เก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในงานต่าง ๆ การใชซ้อฟตแ์วรป์ระยุกต ์และสื่อการเรียนรูท้ี่
เขา้ถึงได ้หรือการใชซ้อฟตแ์วรใ์หม่ ๆ รวมทั้งการใชข้อ้มูลสารสนเทศจากเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
สามารถผลิตสื่อเนือ้หา ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
ได ้

4. ดา้นการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การบริหารจัดการใหค้รู
และนักเรียนได้ใช้ และได้เข้าถึงสาระการเรียนรู ้และข้อมูลสารสนเทศ ในรูปแบบดิจิตอลที่มี
คณุภาพสูง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงวิถีทางเทคโนโลยีที่เพิ่มพนคณุค่าใหก้บักระบวนการเรียนรูท้ัง้
ในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เช่น มีการพัฒนาหลักสูตรให้เอือ้ต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการจดัการเรียนการสอนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนทางไกล จดัหาหรือใหม้ีการศนูย์
ข้อมูลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดท าหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส ์มีการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล ประเมินและน ามาใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม มี
ความสามารถในการใชข้อ้มูลตามความตอ้งการจ าเป็น และมีความสามารถในการเป็นผูบ้ริโภค
ขอ้มลูในสงัคมอย่างมีความรบัผิดชอบ 

ไบเลย ์(Bailey, 1998 อา้งถึงใน กรณส์ิณี ฐิติกรประภาพงศ,์ 2558) ไดเ้สนอแนวคิด
เก่ียวกบัการบรหิารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว ้4 ดา้น ประกอบดว้ย  

1) ด้านการบริหารจัดการ ซึ่ งเป็นการบริหารจัดการในการพัฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอรร์ะบบฐานขอ้มลู เพื่อการบริหารจดัการและพฒันาครู บคุลากรทุกระดบัที่เก่ียวขอ้งให้
มีความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มลูอย่างง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีการเตรียมการ เช่น 
จัดการประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร  โรงเรียน และคณะกรรมการกลุ่ม
บริหารงานวิชาการ ซึ่งประกอบไปดว้ย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูห้ัวหน้างานในกลุ่มบริหาร
วิชาการ ส ารวจความตอ้งการของครูนักเรียนและชุมชน วิเคราะหข์อ้มูลที่ไดร้บั จัดท าปฏิทินการ 
ปฏิบติัการใหค้วามรูแ้ละความตระหนักแก่บุคคลากรของโรงเรียน แต่งตั้งกรรมการรบัผิดชอบใน
การด าเนินการฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งการวางแผนและการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทัง้ระบบ มีการประเมินผล การปฏิบติังานอย่างเป็นระยะต่อเนื่อง พรอ้มกับน าผลการ
ประเมินมาปรบัปรุงแกไ้ขอยู่เสมอ  

2) ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ซึ่งเป็นการบริหารจัดการในการพัฒนาและจัดการเครื่อง
คอมพิวเตอรอ์ุปกรณช์่วย และซอฟตแ์วรท์ี่ใชใ้นการด าเนินการเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและ



  49 

การสื่อสารในโรงเรียนอย่างถูกตอ้งเหมาะสมทัง้ดา้นปริมาณ คณุภาพ และความตอ้งการ มีระบบ
คอมพิวเตอรช์่วยสอน มีระบบมลัติมีเดีย และอินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ รวมถึงโครงสรา้งพืน้ฐานในการ
ติดต่อสื่อสารของบุคคล โดยการน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยใหก้ารสื่อสารระหว่างบุคคล จ าเป็นตอ้ง
อาศัยการสื่อสารระหว่างผูบ้ริหารกับครูผูส้อนกับผูเ้รียน ผูเ้รียนกับผูเ้รียน โรงเรียนกับผูป้กครอง 
หรือครูกบัผูป้กครอง เป็นตน้  

3) ดา้นการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นการบริหารจัดการในการพัฒนาครูให้มีความรู้
ความสามารถและการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทั่วถึง โดย
จัดหลักสูตรฝึกอบรมและการเปิดโอกาสให้ครูทุกคนในโรงเรียนมีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชนต่์าง ๆ เช่น การสรา้งความตระหนกั พฒันา ความรูแ้ละทกัษะ
พืน้ฐานเก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในงานต่างๆ การใชซ้อฟตแ์วรป์ระยุกต ์และสื่อการ  
เรียนรูท้ี่สามารถเขา้ถึงไดห้รือการใชซ้อฟตแ์วรใ์หม่ ๆ รวมทัง้การใชข้อ้มลูสารสนเทศจากเครือข่าย
อินเทอรเ์น็ต สามารถผลิตสื่อเนือ้หา ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นเคร่ืองมือได ้ 

4) ดา้นการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการใหค้รูและ
นกัเรียนไดใ้ชแ้ละไดเ้ขา้ถึงสาระการเรียนรูแ้ละขอ้มลูสารสนเทศ ในรูปแบบดิจิตอลที่มีคณุภาพสูง 
ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงวิถีทางที่เทคโนโลยีที่เพิ่มพนูคณุค่า ใหก้บักระบวนการเรียนรูท้ัง้ในชัน้เรียน
และนอกชัน้เรียน เช่น มีการพฒันาหลกัสตูรใหเ้อือ้ต่อการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ
จัดการเรียนการสอนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนทางไกล จัดหาหรือให้มีการศูนย์ข้อมูลสื่ อ 
อิเล็กทรอนิกสจ์ัดใหม้ีการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดท าหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์มี
การจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูไ้ด้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มี
ความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มลู ประเมินและน ามาใชไ้ดถ้กูตอ้งเหมาะสม มีความสามารถในการ
ใชข้อ้มูลตามความตอ้งการจ าเป็นและมีความสามารถในการเป็นผูบ้ริโภคขอ้มูลในสงัคมอย่างมี
ความรบัผิดชอบ 

สรุปไดว้่า การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การน าความรู ้ความสามารถ
ทางระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละฐานขอ้มูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแ้ก่ มีการบริหารจดัการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดระบบคอมพิวเตอรแ์ละอินเทอรเ์น็ตที่มีคณุภาพและปริมาณ
เพียงพอต่อการใชง้าน มีการใชซ้อฟแวร ์โปรแกรม หรือแอพพลิเคชันในการปฏิบัติงาน รวมถึงมี
การจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และสนับสนุน ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังาน 
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3.6 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ 
การบริหารองค์กรในหน่วยงานระดับต่าง ๆ ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็น

เครื่องมือในการบริหารงานและปัจจบุนัผูบ้รหิารในวงการศกึษาไดน้ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้น
การบรหิารจดัการมากขึน้ เช่น 

1. น านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการตัดสินใจ การตัดสินใจที่ดี
จะตอ้งรวดเร็วและไม่ผิดพลาด และการตดัสินใจที่ไม่ผิดพลาดนัน้จ าเป็นตอ้งมีขอ้มลูสารสนเทศที่
เป็นปัจจบุนั ไม่ลา้สมยั มีจ านวนมากพอ และสามารถน าไปใชไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ 

2. การน านวัตกรรมเละเทคโนโลยีมาใชใ้นการบริหารทางไกล มีการน าสื่อหลาย ๆ 
ชนิด เช่น โทรศพัทม์ือถือ โทรสาร วิทยุ โทรทศัน ์คอมพิวเตอร ์และเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมมา
ใชใ้นการติดต่อสื่อสารและการบรหิารทางไกลไดส้ะดวกรวดเรว็ ประหยดัเวลา และค่าใชจ้่าย 

3. การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารการศึกษา เพื่อใช้ในการ
บรหิารงานดา้นต่าง ๆ เช่น งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบคุคล และงานบรหิารทั่วไป 

4. การน านวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการจดัการศกึษา เช่น  
4.1 อินเทอรเ์น็ต (internet) เพื่อใชค้น้หาขอ้มลูข่าวสาร วิชาการอ่ืน ๆ จากที่ต่างๆ 

เป็นการส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Mail หรือ E-Mail) เพื่อ
ใชส้่งข่าวสารขอ้มูล รูปภาพ และส่งงาน การจัดท าเว็บไซต ์(Website) ของสถานศึกษาเพื่อการ
เผยแพร่ข่าวสารประชาสมัพันธ์ การใชโ้ปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะหข์อ้มูล ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการวิจัยในชัน้เรียนของครูอาจารย ์และวิจัยอ่ืน ๆ การท า Power Point เพื่อใชใ้นการสอนของ
ครู อาจารย์ และใช้น าเสนอผลงานของผู้บริหาร คอมพิวเตอรช์่วยสอน (Computer Assisted 
Learning หรือ CAL) เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรูด้้วยตนเองจากบทเรียนส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร ์
การเรียนรูผ้่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Learning หรือ E-Learning) เป็นการเรียนทางไกลที่
ผู ้เรียนสามารถตอบกับผู้สอนได้ โดยอาศัยเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต จึงช่วยให้เรียนรูไ้ด้โดยไม่มี
ขอ้จ ากดัของเวลา ระยะทาง และสถานที่ 

4.2 ห้องเรียนอัจฉริยะ (Electronic Classroom หรือ E-Classroom) เป็นการ
จดัระบบบริหารจดัการหอ้งเรียนที่ใชก้ารเรียนการสอนแบบ Online และปฏิสมัพันธ ์(interactive) 
สามารถควบคมุและตรวจสอบกิจกรมของนักเรียนไดโ้ดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอรข์องครูแบบ 
real lime 
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4.3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book หรือ E-Book) และห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Library หรือ E-Library) เพื่อเสริมการเรียนการสอนและให้บริการ
คน้ควา้หาความรูแ้ก่ครู อาจารย ์นกัเรียน นกัศกึษา ประชาชน 

การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ด้านต่อไปนี ้
(กรมวิชาการ, 2547, น. 29-54)  

1. ดา้นกระบวนการบรหิารจดัการ 
การบริหารจดัการเป็นกระบวนการส าคญัอนัสามารถบ่งชีห้รือพยากรณใ์นขัน้ตน้

ได้ว่าในแต่ละองค์กรหรือหน่วยงานหนึ่ง ๆ นั้น มีแนวโน้มที่จะน าพาองค์การด าเนินการไปสู่
ความส าเรจ็ไดห้รือไม่เพียงใด  

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการศึกษา จ าเป็นต้องเข้ าใจ
องค์ประกอบของการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ อันได้แก่  ปัจจัยทางด้านบุคลากร 
(Peopleware) อุปกรณ์หรือเครื่องมือ(Hardware) และโปรแกรม (Software) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลกัษณะและจุดมุ่งหมายของงานที่มีความพรอ้มและความจ าเป็นอย่างไรในการใชศ้ักยภาพของ
เทคโนโลยีสารสนเทศนีใ้หน้ าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพที่สูงขึน้และ
ความคุม้ค่าในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศดงักล่าว 

การวิเคราะหถ์ึงศกัยภาพและความพรอ้มขององคป์ระกอบดงักล่าวจะช่วยใหไ้ด้
ขอ้มูลในการวางแผนกระบวนการใหท้ั้ง Peopleware Hardware และ Software มีพลังเสริมกัน
อย่างมีสมดลุและน าไปสูค่วามส าเรจ็สมัฤทธิ์ผลไดอ้ย่างดีท่ีสดุ 

2. ดา้นเครื่องมือและอปุกรณ ์(Hardware) 
ฮารด์แวร ์(Hardware) ได้แก่  อุปกรณ์ส่วนที่ เป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร ์ซึ่ง

สามารถแบ่งออกเป็น 3 สว่นใหญ่ ๆ ตามขัน้ตอนของการท างานของคอมพิวเตอร ์คือ 
2.1 สว่นที่เป็นอปุกรณน์ าเขา้ขอ้มลู (Input Device) 
2.2 สว่นที่เป็นอปุกรณป์ระมวลผล (Processing Device) 
2.3 สว่นที่เป็นอปุกรณแ์สดงผลขอ้มลู (Output Device) 

ขัน้ตอนการในการท างานนัน้ คอมพิวเตอรจ์ะรบัขอ้มูลที่เราป้อนเขา้ไปทางอุปกรณ์
น าเขา้ขอ้มูลเพื่อน าไปประมวลผลหรือกัดการกับขอ้มูลตามความตอ้งการของผูใ้ช ้เสร็จแลว้จึง
แสดงผลที่ไดอ้อกมาทางอปุกรณแ์สดงผลขอ้มลู 

3. ดา้นโปรแกรมการท างาน (Software) 
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คอมพิวเตอรจ์ะท างานไดน้ัน้ ตอ้งอาศยัค าสั่งชุดต่าง ๆ มาสั่งใหท้ างาน ค าสั่งเหล่านี ้
จะเขียนออกมาเป็นโปรแกรมค าสั่ง ซึ่งเรียกรวม ๆ ว่า ซอฟตแ์วร ์(Software) ซอฟตแ์วรน์ัน้ก็ยงัแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ประเกท คือ ซอฟต์แวรท์ี่ท าหน้าที่ควบคุมระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร ์ซึ่ง
เรียกว่า ระบบปฏิบัติการ (Operating System เรียกย่อ ๆ ว่า OS) และซอฟต์แวร์ประยุกต ์
(Application Software) เป็นตวัสั่งใหค้อมพิวเตอรท์ างานตามที่ตอ้งการ เช่น โปรแกรมประมวลผล
ค า ก็จะมี Application Software หลายโปรเเกรม เช่น Word Perfect, Word Window, จุฬาเวิรด์ 
หรือโปรแกรมกราฟิกก็จะมี Corel Draw, Photo Shop, Power Point, Harcard Graphics เป็นตน้ 
ซึ่งในการใชง้านคอมพิวเตอรน์ัน้จะคงใชซ้อฟตแ์วรท์ัง้สองประเภทนีร้วมกนั 

4. ดา้นบคุลากร 
การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยการน าระบบ ICT มาใช้

ในโรงเรียน ทัง้ดา้นการบริหารและการจดัการเรียนการสอน จะประสบผลส าเร็จเพียงใดขึน้อยู่กับ
บคุลากรในโรงเรียน ซึ่งจะตอ้งมีความรูแ้ละทกัษะในการใชง้าน ICT อย่างพอเพียง และใชง้านเป็น
ปกติในชีวิตประจ าวนั เหมือนกับการใชร้ถยนต ์ใชโ้ทรทัศนห์รืออปุกรณ์ในบา้นทั่วไป บุคลากรใน
โรงเรียนแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ดงันี ้

1. กลุม่ผูบ้รหิาร 
2. กลุม่ครูผูป้ฏิบติัการสอน 
3. กลุม่ผูด้แูลงานดา้น ICT 
กลุ่มผูบ้ริหาร หมายถึง ผูอ้  านวยการโรงเรียนและรองผู้อ  านวยการโรงเรียนทุก

ฝ่าย ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจที่ถูกตอ้งและมีทกัษะพืน้ฐานดา้น ICT 
เพียงพอที่จะใช้งานได้อย่างเป็นปกติ ซึ่งจะส่งผลน าไปสู่วิสัยทัศน์เจตคติต่อ ICT และการให้
ความส าคญัดา้น ICT ในโรงเรียน 

ความรูค้วามเขา้ใจและทกัษะพืน้ฐานที่จ  าเป็นส าหรบักลุ่มผูบ้รหิารที่ควรมี ไดแ้ก่ 
ความรูแ้ละทกัษะในดา้นต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

ทักษะในการใช้โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) 
โปรแกรมน าเสนอ (Presentation) เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการน าเสนอผลงานได้

เป็นอย่างดี เหมาะกบัลกัษณะงานของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารควรมีทักษะในกรน าเสนอผลงานไดด้ว้ย
ตนเอง โดยไม่ตอ้งอาศยัอ่ืนคอยคลิกใหต้อนน าเสนอ หากผูบ้ริหารสามารถสรา้งเนือ้หาดว้ยตนเอง
จะท าใหก้ารน าเสนอดนู่าสนใจและสมบรูณย์ิ่งขึน้ 

โปรแกรมที่นิยมใชใ้นการน าเสนอผลงานจะมีดว้ยกนั 2 โปรแกรม ถือ 
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1. Microsoft Power Point เป็นโปรแกรมที่ไดร้บัความนิยมอย่างกวา้งขวาง เป็น
ของบรษิัทไมโครซอฟท ์โปรแกรมนีจ้ะอยู่ในชดุ Microsoft Office 

2. Impress เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่ก าลงัไดร้บัความสนใจของบรษิัท SUN Micro 
System พัฒนาระบบภาษาไทยโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ 
(NECTEC) เป็นโปรแกรมประเกท Open Source ท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายลิขสิทธิ์ของโปรแกรม 

ทักษะการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-Mail) 
สิ่งที่ผูบ้ริหารควรจะมีคือ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail Address) ซึ่งถือ

ว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและได้รบัความนิยมในขณะนี ้E-mail 
Address เป็นเสมือนการเช่าตูไ้ปรษณียห์มายเลขต่าง ๆ ในระบบเติม เช่น ตู ้ปณ. 1234 เป็นตน้ 
ซึ่งเมื่อเช่าแลว้จะมีกุญแจประจ าตูใ้ห ้เมื่อมีจดหมายมาถึงทางไปรษณียจ์ะน าจดหมายใส่ตูไ้ว ้ผู ้
เช่าสามารถจะไปรบัจดหมายไดเ้องทุกเมื่อทุกเวลา แต่ E-mail Address เป็นการเช่าศูนยบ์ริการ 
Internet แทน เมื่อเช่าแล้วทุกคนจะมี User ID และ Password ซึ่งเทียบได้กับหมายเลขตู้และ
กญุแจคู่นัน้เอง แทนที่ผูใ้ชไ้ปเปิดตูเ้พื่อรบัจดหมาย ณ ที่ท าการไปรษณีย ์หากใช ้E-mail Address 
ผูใ้ชส้ามารถจะรบัจดหมายไดท้ี่ไหนก็ไดใ้นโลก ที่มี Internet ได ้

การที่จะไดม้าซึ่ง E-mail Address สามารถสมัครไดฟ้รีตามเว็บไซตท์ี่ใหบ้ริการ
มากมายทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย เช่น www.hotmail.com, www.yahoo.com, 
www.gmail.com เป็นตนั 

ถ้าโรงเรียนมีระบบ Mail Server เป็นของโรงเรียนเองก็จะเป็นการที่ดีที่จะได้มี    
E-mail Address เป็นของตนเองโดยไม่ตอ้งอาศยัจากท่ีอ่ืน 

ทักษะการใช้ห้องสนทนา (Chatroom) 
Chat เป็นลักษณะการติดต่อสื่อสารอีกช่องทางหนึ่ง เรียกว่า ห้องสนทนา 

(Chatroom) ช่องทางการสื่อสารสว่นนีม้กัจะไดร้บัความนิยมกนัมากในหมู่วยัรุน่ เนื่องจากเป็นช่อง
ทางการสื่อสารที่สามารถติดต่อสื่อสารกนัไดท้ันที (Real Time) ส าหรบัผูบ้ริหารน่าจะมีความรูถ้ึง
ลกัษณะการใชง้านว่ามีลกัษณะการท างานอย่างไร เพื่อเป็นขอ้มูลในการบริหารและการจัดการ 
ICT ในโรงเรียน 

ลกัษณะการ Chat จะเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านโปรแกรมและโปรแกรมที่นิยมใช้
กนั เช่น Line, Messenger, WhatsApp เป็นตน้ 

 
 



  54 

ทักษะการใช้กระดานถามตอบ (Webboard) 
กระดานถามตอบ (Webboard) เป็นช่องทางสื่อสารอีกช่องทางที่ได้รับความ

นิยมไปทุกระดบัและทุกวงการ โดยหัวขอ้ของการถามคอบจะขึน้อยู่กบัลกัษณะของเว็บไซตน์ัน้ ๆ 
เช่น www.obec.go.th เป็นเว็บไซตข์องส านักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มีกระดาน
ถามตอบเก่ียวกบัเรื่องการศึกษา บคุลากรทางการศกึษา  

การใชง้านกระดานถามตอบของทุกเว็บไซต ์จะมีลักษณะที่ คลา้ยกัน คือ จะมี
หอ้งต่าง ๆ ที่ถูกก าหนดไวต้ามหวัขอ้ที่เก่ียวขอ้ง หากเราตอ้งการตัง้ค าถามในหอ้งใดก็สามารถเขา้
ไปในห้องนั้นและพิมพ์ค าถามลงไปเสร็จแล้วคลิกปุ่ มส่งข้อความ ขั้นตอนนีเ้รียกว่า การโพสต์
ขอ้ความ (Post) 

ส าหรบัผูบ้ริหารควรจะมีความรูแ้ละทักษะในการใชง้านกระดานถามตอบ เพื่อ
ประยุกตใ์นการใชง้านดา้นการบริหารได ้เช่น อาจะสรา้งหอ้งกระดานถามตอบ ตูร้บัความคิดเห็น
เพื่อใหน้กัเรียนรว่มแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัโรงเรียนในเว็บไซตข์องโรงเรียน 

ทักษะในเร่ืองการสืบค้นข้อมูล 
การสืบคน้ขอ้มูลเป็นส่วนที่ทุกคนตอ้งรูแ้ละมีทักษะในการใชง้านเป็นอย่างยิ่ง 

เพราะเป็นส่วนที่จะเป็นช่องทางการสื่อสารที่ใชค้น้ควา้หาความรูใ้หม่ ๆ ที่มีมากมายในเครือข่าย 
(Internet) ผ่านเว็บ ไซที่ ให้บริการสืบค้น  เช่น  การสืบค้นจากเว็บไซต์ www.google.com, 
www.yahoo.com เป็นตน้ 

ทักษะในด้านการประชุมผ่านเครือข่าย (Video Conference) 
การประชุมผ่ าน เครือข่ าย  เป็นช่องทางสื่ อสารแบบ  2 ทาง (Two-Way 

Communication) ที่เป็นเทคโนโลยีทันสมัยสามารถสื่อสารแบบ Real Time และแสดงผลได้ทั้ง
ภาพและเสียง หากน าเทคโนโลยีดงักล่าวมาใชใ้นการประชมุจะสามารถลดค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างมาก 
เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร รวมถึงความปลอดภยัในระหว่างการเดินทางเขา้
ร่วมประชุม เพราะการประชุมผ่านเครือข่ายเป็นลกัษณะการประชุมที่ผูเ้ขา้ประชุม (ผูบ้ริหาร) ไม่
จ าเป็นต้องเดินทางออกจากโรงเรียน เพียงแต่นัดหมายเวลาประชุมให้พรอ้มกัน จากนั้นก็ใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์ป็นเครื่องมือในการประชุมผ่านเครือข่าย Internet โปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่
มีความสามารถในด้านนีม้ีหลายโปรแกรม แต่ที่ได้รบัความนิยม เช่น Microsoft Team, Zoom 
Meeting, Skype เป็นตน้ 

ผู้บริหารควรมีทักษะในการใช้โปรแกรมลักษณะดังกล่าว ควรท าการทดสอบ
ระบบระหว่างโรงเรียนใกลท้ี่เคียงเพื่อฝึกทกัษะการใชง้านก่อนการประชมุผ่านเครือข่ายจรงิ 
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หมายเหตุ : ระบบการเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตในโรงเรียนจะตอ้งมีความเร็วในการ
เชื่อมต่อย่างนอ้ยที่ 64 Kbps จึงจะสามารถจดัการประชมุผ่านเครือข่ายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

กลุ่มครูผู้ปฏิบัติการสอน 
การใช ้ICT ในการเรียนการสอนที่ไดผ้ลและมีประสิทธิภาพนัน้บุคลากรที่มีส่วน

ส าคัญที่จะน าไปปฏิบัติและส่งผลถึงนักเรียนโดยตรง คือ ครูปฏิบติัการสอน ซึ่งเป็นบุคลากรที่มี
จ านวนมาก การใชง้านเบือ้งต้นดา้น ICT จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรบับุคลากรเหล่านี ้หากใน
ชัน้เรียนไม่มีการใช ้ICT ดา้นการเรียนการสอนในโรงเรียนก็จะเกิดขึน้ไดย้าก 

ในฐานะครูปฏิบัติการสอนควรที่จะมีความรูแ้ละทักษะในการดา้น ICT ในเรื่อง
ต่าง ๆ ดงันี ้

1. การใชง้านเครื่องเลน่ DVD/VCD 
2. การใชง้านชดุโปรแกรม Office 
3. การใชง้านระบบเครือข่ายเบือ้งตน้ 
4. การใช้ Internet E-Mail ห้องสนทนา (Chatroom) ห้องกระดานถามตอบ 

(Webboard) การสืบคน้ขอ้มลู (Search Engine) 
5. การสรา้งสื่อคอมพิวเตอรช์่วยสอน (CAI) 
6. ทกัษะการออกแบบการสอน (Instructional Design) โดยการเลือกใชส้ื่อแหล่ง

เรียนรูใ้นระบบ ICT มาใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม  
กลุ่มผู้ดูแลงานด้าน ICT 
ผูดู้แลงานคน้ ICT ในโรงเรียน เป็นบุคลากรหลกัที่ส  าคัญกลุ่มหนึ่งที่ฝ่ายบริหาร

ควรจะพิจารณาเป็นพิเศษ เพราะบคุลากรกลุม่นีจ้ะเป็นบคุลากรหลกัที่จะท าหนา้ที่ดงัต่อไปนี ้
1. ดแูล Hardware ในระบบทกุระบบใหส้มารถท างานไดต้ลอดเวลา 
2. ช่วยเหลือ แนะน า ฝึกอบรมบคุลากรในโรงเรียน 
3. ดแูลดา้นการจดัการเรียนการสอนดา้น ICT ในโรงเรียน 
4. เป็นที่ปรกึษาของฝ่ายบรหิารในดา้น ICT 
เนื่องจากบุคลากรกลุ่มนี ้ ต้องเก่ียวข้องกับบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน ดังนั้น

คณุสมบติัส าคญัของบคุลากรกลุม่นีท้ี่พงึมีคือ 
1. มีจิตใจ ลักษณะนิสัยเป็นผู้ให้บริการ เอื ้อเฟ้ือเผื่อแผ่ (Service Mind) ม ี   

มนษุยสมัพนัธดี์ สามารถท างานเป็นทีมได ้
2. มีทกัษะดา้นการบรหิารจดัการพอสมควร 
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3. ใฝ่รู ้ใฝ่เรียน พฒันาตนเองเสมอ 
สรุปไดว้่า การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ หมายถึง 

กระบวนการน าความรู ้ความสามารถทางระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอรแ์ละฐานขอ้มลูเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแ้ก่ มีการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจดัระบบคอมพิวเตอรแ์ละ
อินเทอรเ์น็ตที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการใชง้าน มีการใชซ้อฟแวร ์โปรแกรม หรือแอพ
พลิเคชันในการปฏิบัติงาน รวมถึงมีการจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสนับสนุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังานของสถานศึกษา ตามกรอบ
การบริหารวิชาการของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2552 ทัง้ 11 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู  ้3) 
การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา 5) การ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา  6) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศ
การศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10) การส่งเสริมความรูด้้านวิชาการแก่ชุมชน บุคคล และหน่วยงานอ่ืน  11) การประสานความ
รว่มมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศกึษาอ่ืน 

4. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจ าเป็น 
4.1 ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 

สุวิมล ว่องวานิช (2542, น. 12) ใหค้วามหมายของความตอ้งการจ าเป็นไวว้่า เป็น
ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มุ่งหวงัหรือสิ่งที่ตอ้งการกบัสิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบนั โดยความแตกต่างที่
เกิดขึน้จะบอกสภาพปัญหาที่มีอยู่โดยระบุสิ่งที่ตอ้งการใหเ้กิดว่ามีลกัษณะเช่นใด และประเมินสิ่งที่
เกิดขึน้จริงว่ามีลักขณะเช่นใด จากนั้นน าผลที่ได้มาวิเคราะห์ประเมินสิ่งที่เกิดขึน้จริงว่าสมควร
เปลี่ยนแปลงอะไรบา้ง การประเมินความตอ้งการจ าเป็นท าใหไ้ดข้อ้มูลที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
กระบวนการจัดการศึกษาหรือการเปลี่ยนแปลงผลที่ เกิดขึน้ปลายทาง การเปลี่ยนแปลงอัน
เนื่องมาจากการประเมินความตอ้งการจ าเป็นจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงสรา้งสรรคแ์ละเป็นการ
เปลี่ยนแปลงทางบวก 

ปานจันทร ์โหทอง (2542, น. 18) ให้ความหมายของการประมินความต้องการ
จ าเป็นว่า หมายถึง กระบวนการในการคน้หาความแตกต่างระหว่างสภาพที่คาดหวังกับสภาพที่
แทจ้ริงซึ่งเป็นสภาวะที่ไม่พึงประสงคท์ี่ตอ้งไดร้บัการปรบัปรุงแก้ไข พัฒนาใหค้วามแตกต่างหรือ
ปัญหานัน้ลดลง 
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ปิยมาภรณ์ โชคอวยชัย (2540 อ้างถึงใน พระวิรัช เอ่ียมศรีดี , 2554, น. 53) ให้
ความหมายของการประเมินความตอ้งการจ าเป็นว่า หมายถึง กระบวนการประเมินความแตกต่าง
ระหว่างสภาพที่ควรจะเป็นหรือสภาพที่คาดหวงักบัสภาพที่เป็นอยู่หรือสภาพที่ควรไดร้บัการแกไ้ข 
รวมถึงการประเมินความตอ้งการที่แทจ้ริง แลว้น าผลความตอ้งการหรือความแตกต่างดงักล่าวมา
จัดเรียงส าดับความส าคัญเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกวางแผนโครงการต่อไปใน
อนาคต 

ศิรพิร อาจปักษา (2557, น. 18) ใหค้วามหมายของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น
ว่า การประเมินความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบในการหาความตอ้งการ
จ าเป็น เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูในการตดัสินใจเลือกหรือหาวิธีแกปั้ญหาไดต้รงกบัสภาพหรือความตอ้งการ
ที่แท้จริง การประเมินความต้องการจ าเป็นเป็นเครื่องมือในการวางแผนให้กิจกรรมบรรลุตาม
เปา้หมายที่ท าไดท้ัง้ก่อนและหลงัสิน้สดุโครงการ นอกจากนี ้การประเมินความตอ้งการจ าเป็น เป็น
เทคนิคที่ช่วยในการส ารวจความตอ้งการหรือปัญหาที่เกิดขึน้ของหน่วยงาน ซึ่งนอกจากจะสะทอ้น
ปัญหาที่จะตอ้งแกไ้ขแลว้ ยงัสามารถน าไปสูก่ารก าหนดเป้าหมายที่เป็นทางเลือกในการแกปั้ญหา
ต่าง ๆ 

ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล (2560, น. 118) ให้ความหมายของการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นว่า การประเมินความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อระบุ
ความแตกต่างของสภาพที่คาดหวงัหรือสภาพที่ควรจะเป็นกบัสภาพที่เป็นจรงิหรือสภาพในปัจจบุนั 
ซึ่งมีขัน้ตอนเป็นระบบเพื่อน าผลที่ไดม้าวิเคราะหส์  าหรบัระบุความแตกต่างและล าดับของความ
จ าเป็น  

สรุปไดว้่า การประเมินความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการประเมินสภาพ
ปัญหาที่ตอ้งการไดร้บัการแกไ้ขปรบัปรุงเพื่อใหเ้กิดประโยชนต่์อบุคคล หน่วยงาน ซึ่งวดัไดจ้ากการ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสภาพที่เป็นจริงกับสภาพที่คาดหวงั แลว้น าผลความแตกต่าง
ดงักลา่วมาจดัเรียงส าดบัความส าคญั 

4.2 จุดมุ่งหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
จุดมุ่ งหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น นักการศึกษาได้ก ล่าวถึง

จดุมุ่งหมายของการประเมินความตอ้งการจ าเป็นไว ้ดงันี ้ 
วิสกินและอัลชูลด์ (Wiskin and Alschuld, 1995 อ้างถึงใน นันธิมา ศรีสุวรรณ , 

2550, น. 10) ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการประเมินความตอ้งการจ าเป็นว่า เป็นการด าเนินการ
เพื่อมุ่งพัฒนาและปรบัปรุงโปรแกรมการบริการ โครงสรา้งขององคก์าร และการด าเนินงานของ
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องคก์ารใหดี้ขึน้หรือผสานองคป์ระกอบเหล่านีเ้ขา้ดว้ยกนั การประเมินความตอ้งการจ าเป็นจะวาง
หลกัเกณฑใ์นการก าหนดว่าจะจัดสรรเงินพนักงาน อุปกรณ์ และทรพัยกรที่มีอยู่ใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุไดอ้ย่างไร 

คมศร วงษร์กัษา (2540, น. 21) ไดก้ล่าวว่า จดุมุ่งหมายที่เป็นพืน้ฐานส าคญัของการ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็นมี 4 ประการ ไดแ้ก ่

 1. เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูเพื่อการวางแผน ซึ่งจะส่งผลในการจ าแนกเป้าหมายการตดัสินใจ
ถึงขอบเขตของเปา้หมายว่าจะท าไดแ้ค่ไหน 

2. เพื่อเป็นการตรวจวิเคราะหห์รือการจ าแนกแยกแยะปัญหาหรือหาจดุอ่อนของสิ่งที่
ศกึษา อนัจะท าใหก้ารวางแผนเป็นไปอย่างเหมาะสม 

3. เพื่อใชเ้ป็นสว่นประกอบส าหรบัการประเมินหลาย ๆ รูปแบบ 
4. เพื่อน าไปใชก้บัการรบัรองสถาบนัการศึกษา เช่น การประเมินผลผลิตในเรื่องของ

นักศึกษา ผลการประเมินชนิดนีน้  าไปจ าแนกความพยายามทางการศึกษาของโรงเรียนว่าเกิด
ประสิทธิผลหรือไม่ และยงัจ าแนกขอบเขตวิชาหรือสถานท่ีตัง้ ซึ่งสมัฤทธิ์ผลทางการศกึษามีนอ้ย 

สุวิมล ว่องวานิช (2542, น. 14) ได้กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นคือ ความพยายามใหไ้ดข้อ้มูลที่ช่วยเสริมการวางแผนการด าเนินงาน ท าใหก้าร
พฒันากิจกรรมหรือการแกปั้ญหาต่าง ๆ สอดคลองกบัสภาพที่เกิดขึน้จรงินัน้ 

สรุปไดว้่าการประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีจดุมุ่งหมายเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่จะน ามาใช้
ในการวางแผนการด าเนินการใหม้ีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึน้ 

4.3 ประเภทของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
สุวิมล ว่องวานิช (2542, น. 10-15) กล่าวว่า ความต้องการจ าเป็นแบ่งได้หลาย

ประเภท ขึน้อยู่กบัลกัษณะที่ใชใ้นการจดัประเภท ดงันี ้
1. ระดบัความตอ้งการจ าเป็น เช่น ความจ าเป็นขององคก์ร (organizational needs) 

ความตอ้งการจ าเป็นของบคุลากร (personal needs) ความจ าเป็นของกลุม่ (group needs) 
2. สาระเนือ้หาของความตอ้งการจ าเป็น เช่น ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา

บุคลากร (staff development needs) ความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม (development 
needs) ความตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาหลกัสตูร (curriculum development needs) 

3. ระดบัความลึกซึง้ของความตอ้งการจ าเป็น เช่น ความตอ้งการจ าเป็นตามการรบัรู ้
(felt needs) ความตอ้งการจ าเป็นเชิงวิเคราะห ์(analytical needs) ดา้นกระบวนการ (process 
needs) ความตอ้งการจ าเป็นดา้นผลลพัธ ์(outcome needs) ความตอ้งการจ าเป็นดา้นแกปั้ญหา 
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(solution needs) ตามความคิดของ Kaufman ความต้องการจ าเป็นด้านปัจจัยและด้าน
กระบวนการ ถือเป็น “ความตอ้งการจ าเป็นเทียม หรือ กึ่งความตอ้งการจ าเป็น” (quais needs) 
สว่นความตอ้งการจ าเป็นดา้นผลลพัธ ์ถือเป็น “ความตอ้งการที่แทจ้รงิ” (needs) 

4. ช่วงเวลาที่ต้องการก าหนดความต้องการจ าเป็น เช่น ความต้องการจ าเป็นใน
ปัจจบุนั (present หรือ current needs) ความตอ้งการจ าเป็นในอนาคต (future needs) 

5. ธรรมชาติของขอ้มูลที่แสดงความตอ้งการจ าเป็น เช่น ความตอ้งการจ าเป็นเชิง
คณุลกัษณะ (qualitative needs) ความตอ้งการจ าเป็นเชิงปรมิาณ (quantitative needs) 

6. เจา้ของความตอ้งการจ าเป็น ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ ความตอ้งการจ าเป็นดา้น
ปฐมภูมิ  (primary needs) ซึ่งเป็นความต้องการจ าเป็นของผู้รับบริการ (service receivers) 
ในทางการศกึษาสว่นใหญ่เป็นความตอ้งการจ าเป็นของนกัเรียน และความตอ้งการจ าเป็นทุติยภูมิ 
ซึ่งแบ่งความตอ้งการจ าเป็นของผูใ้หบ้ริการ (service providers) เช่น ความตอ้งการจ าเป็นของ
ผูบ้รหิาร อย่างไรก็ตาม Wiskin ไดเ้พิ่มเติมระดบัความตอ้งการจ าเป็นระดบัที่สาม (tertiary needs) 
ซึ่งถือว่าเป็นความตอ้งการจ าเป็นดา้นทรพัยากร และการแกไ้ขปัญหา (resources/solution) 

สรุปได้ว่า ประเภทของการประเมินความต้องการจ าเป็นมีหลายประเภทด้วยกัน 
ตามที่นักการศึกษาไดเ้สนอไว ้ดงันัน้ในการเลือกประเภทของการประเมินความตอ้งการจ าเป็นให้
เหมาะสมมาใชใ้นการประเมิน จะตอ้งอาศยัวตัถุประสงคข์องการประเมินความตอ้งการจ าเป็นนัน้
เป็นตวัก าหนดในการเลือก 

4.4 ขั้นตอนของการประเมินความด้องการจ าเป็น 
ขั้นตอนในการประเมินความต้องการจ าเป็น นักการศึกษาได้เสนอขั้นตอนในการ

ประเมินความตอ้งการจ าเป็นไว ้ดงันี ้
สตพัเฟิลบีม และคณะ (Stufflebeam and other, 1985 อา้งถึงใน ศิริพร อาจปักษา, 

2557, น. 16) ไดก้ลา่วถึงกระบวนการประเมินความตอ้งการจ าเป็นว่า ประกอบดว้ยชดุกิจกรรมที่มี
ความเก่ีขวพนัซึ่งกนัและกนั 5 ชดุ คือ 

1. การเตรียมการที่จะท าการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
2. เก็บรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัการประเมินความดอ้งการจ าเป็น 
3. วิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
4. รายงานขอ้มลูเก่ียวกบัการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
5. การน าขอ้มลูเก่ียวกบัการประเมินความตอ้งการมาประยกุตใ์ช ้
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ขัน้ตอนเหล่านีไ้ม่จ าเป็นจะตอ้งเกิดขึน้เรียงล าดับตามล าดบัตายตวั เนื่องจากแต่ละ
ขัน้ตอนสามารถเกิดขึน้พรอ้ม ๆ กันและเนื่องจากไม่สามารถหลีกหลี่ยงลกัษณะของการเกิดเวียน
เป็นวฏัจกัรได ้

วิสกิน และ อัลชูลด ์(Wiskin and Alschuld, 1995, p. 14-15 อา้งถึงใน ศิริพร อาจ
ปักษา, 2557, น. 16) ได้เสนอโมเดลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นที่เรียกว่า " three-phase 
model" โดยแบ่งขัน้ตอนการประเมินความตอ้งการจ าเป็น ออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 

ระดับที่ 1 ก่อนการประเมิน (การส ารวจ) เป็นระยะการเตรียมการก่อนการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็น ไดแ้ก่ การก าหนดแผนการด าเนินการ การก าหนดจุดหมายหลกัการ ก าหนด
ขอบเขตหรือประเด็นของความต้องการจ าเป็น การระบุขอ้มูลที่มีอยู่ที่เก่ียวขอ้งกับขอบเขตของ
ความตอ้งการจ าเป็น รวมถึงการก าหนดขอ้มูลที่จะรวบรวมแหล่งที่มาของขอ้มูล วิธีการ  ระดับ
ความสามารถในการใชข้อ้มลู 

ระดับที่ 2 การประเมิน (การเก็บรวบรวมขอ้มูล) เป็นระยะการเก็บขอ้มูลและความ
คิดเห็นเก่ียวกับความต้องการจ าเป็น การจัดล าดับความต้องการจ าเป็นก่อนหลังขั้นแรกการ
วิเคราะหส์าเหตรุะดบัที่ 1,2 และ 3 การวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลู 

ระดับที่  3 หลังการประเมิน (การน าไปใช้ประโยชน์) เป็นระยะของการใช้ผลการ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็น ไดแ้ก่ การจดัเรียงล าดับความตอ้งการจ าเป็นก่อนหลงัในทุกระดบัที่
สามารถน าไปประยุกตใ์ช ้การพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา การพัฒนาแผนปฏิบัติงานในการ
แกไ้ขปัญหาการประเมินความตอ้งการจ าเป็น การเผยแพรผ่ลที่ไดร้บั  

สรุปได้ว่า ขั้นตอนในการประเมินความต้องการจ าเป็น มีทั้งหมด 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดบัที่ 1 ก่อนการประเมิน (การส ารวจ) ไดแ้ก่ การเตรียมการประเมิน การก าหนดจดุมุ่งหมายหรือ
ขอบเขตของขอ้มูล ระดับที่ 2 การประเมิน (การเก็บรวบรวมขอ้มูล) ไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
วิเคราะหแ์ละจัดล าดับของขอ้มูล และระดับที่ 3 หลงัการประเมิน (การน าไปใชป้ระโยชน)์ ไดแ้ก่ 
การรายงานและน าขอ้มลูผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นมาประยกุตใ์ช ้

4.5 การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
การจัดล าดับความส าคัญ (prioriy setting) ของความต้องการจ าเป็นในขั้นตอน

สดุทา้ยของการระบุความตอ้งการจ าเป็น การวิเคราะหส์าเหตุ และการก าหนดแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา ซึ่งจะท าใหก้ารประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีความสมบูรณ์ สามารถน าผลไปใชใ้นการ
วิเคราะหห์าสาเหตแุละวิธีการแกไ้ขต่อไป การจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น เป็น
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การศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นแต่ละประเด็น จากนั้นน าความต้องการจ าเป็นมาจัด
เรียงล าดบั (sort) ตัง้แต่ความส าคญัมากไปหานอ้ย (สวุิมล ว่องวานิช, 2542)  

การจัดล าดับความส าคัญของข้อมูลจากการประเมินความต้องการจ าเป็นตาม
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง โดยอาศัยแบบการเรียงล าดับความส าคัญของข้อมูล Modified 
Priority Needs Index : PNIModified (สุวิมล ว่องวาณิช , 2550 อ้างถึงใน  ปนัดดา ชัยพระคุณ , 
2555, น. 28) เป็นวิธีการหาความแตกต่างของสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพที่เป็นอยู่ แลว้หารดว้ย
สภาพที่เป็นอยู่ ทัง้นีเ้พื่อควบคุมขนาดของความตอ้งการจ าเป็นใหอ้ยู่ในช่วงพิสยัที่ไม่มากเกินไป 
โดยมีสตูรในการค านวณ ดงันี ้

PNIModified = 
(I−D)

D
 

เมื่อ PNIModified หมายถึง ดชันีความส าคญัของล าดบัความตอ้งการจ าเป็น 
I หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่ควรจะเป็น 

   D หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นอยู่ 
 
สรุปไดว้่า การจัดล าดับความส าคัญ (prioriy setting) ของความตอ้งการจ าเป็นใน

ขัน้ตอนสดุทา้ยของการระบคุวามตอ้งการจ าเป็น เป็นการเรียงล าดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง 
ตัง้แต่ความส าคญัมากไปหานอ้ย เพื่อวิเคราะหส์าเหต ุและก าหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา ซึ่งจะ
ท าใหก้ารประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีความสมบูรณ์ สามารถน าผลไปใชใ้นการวิเคราะหห์า
สาเหตแุละวิธีการแกไ้ขต่อไป 

5. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
5.1 งานวิจัยในประเทศ 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี (2542) ไดศ้ึกษาสภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมธัยมศึกษา ในดา้นบุคลากร ดา้นคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ ์ดา้น
การบริหารจัดการและด้านงบประมาณ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา และสังกัด
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน รวม 1,831 โรงเรียน ผลการศึกษา พบว่า ในด้านบุคลากรใน
โรงเรียน ครูทัง้หมด 76,878 คน ในจ านวนนีเ้ป็นครูที่มีวุฒิการศึกษาดา้นคอมพิวเตอร ์1,042 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 1.4 โรงเรียนที่มีครูวุฒิการศึกษาดา้นคอมพิวเตอรม์ีจ านวน 667 โรงเรียน คิดเป็น 
รอ้ยละ 36.4 ครูรอ้ยละ 43.0 มีความรูเ้บือ้งตน้พอที่จะใชค้อมพิวเตอรไ์ด ้รอ้ยละ 8.5 สามารถสอน
รายวิชาที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ได้ และร้อยละ 7.3 สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วย 



  62 

คอมพิวเตอรไ์ด้ ด้านคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ โรงเรียนรอ้ยละ 85.09 มีคอมพิวเตอรใ์ช้เฉลี่ย 
โรงเรียนละ 66 เครื่อง ขนาดใหญ่เฉลี่ยโรงเรียนละ 27 เครื่อง โดยโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมี
จ านวนคอมพิวเตอรเ์ฉลี่ยโรงเรียนละ 20 เครื่อง ขนาดเล็กโรงเรียนละ 14 เครื่อง โรงเรียนรอ้ยละ 
69.3 มีเครื่องคอมพิวเตอรม์ัลติมิเดีย รอ้ยละ 84.8 มีเครื่องพิมพแ์บบ dot matrix รอ้ยละ 23.4 มี 
เครื่องพิมพแ์บบ laser รอ้ยละ 39.2 มีเครื่องพิมพแ์บบ inkjet / bubble jet รอ้ยละ 29.8 มีเครื่อง 
Scanner รอ้ยละ 26.9 มีเครื่อง modem รอ้ยละ 0.7 มีเครื่อง potter และรอ้ยละ 23.2 มีเครื่อง 
LCD projector และในดา้นการบรหิารจดัการ ประเภทของงานที่โรงเรียนน าเทคโนโลยี สารสนเทศ
มาใช ้3 อันดบัแรก คือ รอ้ยละ 79.2 ใชส้อนคอมพิวเตอรใ์หน้กัเรียน รอ้ยละ 67.3 ใชใ้นการอบรม
ครูอาจารย ์รอ้ยละ 68.0 ใชใ้นงานธุรการ งานโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ไดน้ าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช ้แต่มีนโยบายที่จะน ามาใช ้3 อันดับแรกคือ รอ้ยละ 59.9 ใชเ้ป็นคอมพิวเตอรช์่วยสอนวิชา
ต่าง ๆ รอ้ยละ 54.5 ใช้ในงานแนะแนวและรอ้ยละ 53.5 ใช้ในงานห้องสมุด ปัญหาในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นโรงเรียนมีดังนี ้ปัญหาดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาด้านอุปกรณ์ ได้แก่ อุปกรณ์ไม่เพียงพอกับ
บุคลากรในการใชง้าน เครื่องคอมพิวเตอรเ์ป็นเครื่องรุ่นเก่า (ลา้สมัย) และอปุกรณ์ไม่เพียงพอกับ
การเรียนการสอนนกัเรียน ปัญหาดา้นการบรหิารจดัการ ไดแ้ก่ การบรหิาร จดัการยงัไม่เป็นระบบที่
ถกูตอ้ง และปัญหาในดา้นงบประมาณ ไดแ้ก่ ขาดงบประมาณในการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช ้ขาดงบประมาณในการซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ ์ 

กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544, น. 41-42) ได้
ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูข้องนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษา ผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนส่วนใหญ่ระบุว่าโรงเรียนมีนโยบายดา้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยน ามาใชใ้นดา้นการเรียนการสอน (รอ้ยละ 80.39) การบริหารจัดการ 
(รอ้ยละ 84.39) และการบริการข้อมูล (รอ้ยละ 80.39) มีโครงการเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศโดยเป็นโครงการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (รอ้ยละ 90.19) การพัฒนาสื่ออุปกรณ ์
(รอ้ยละ 84.31) และการพัฒนาระบบสารสนเทศ (รอ้ยละ 82.35) โรงเรียน (รอ้ยละ 96.15) มีการ
สนบัสนุนงบประมาณดา้นนี ้ส  าหรบัสื่อเทคโนโลยี สารสนเทศที่น ามาใชม้ากคือ คอมพิวเตอร ์โดย
ทุกโรงเรียน (รอ้ยละ 100) มีการใชค้อมพิวเตอรแ์ละน ามาใชม้ากในการจดัท าโปรแกรมการวดัผล
และประเมินผล การเงิน และการจัดท าฐานขอ้มูล ส่วนการน ามาใชใ้นการจัดการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะเพื่อใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มลูประกอบการเรียนรูใ้นรายวิชาต่าง ๆ ใชเ้ป็นสื่อประกอบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และใชค้น้ควา้หาความรูเ้ตรียมการสอน มีการน ามาใชน้้อย ครูให้
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ความเห็นสอดคลอ้งกบัผูบ้รหิารโรงเรียนว่า โรงเรียนมีการน าเทคโนโลยีมาใชม้าในการจดัท าระบบ
ขอ้มูลของโรงเรียน ส่วนในกระบวนการเรียนการสอนยังมีการน ามาใช้น้อย โดยสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศที่น ามาใชม้ากคือคอมพิวเตอร ์และเห็นดว้ยมากว่า คอมพิวเตอรม์ีผลต่อการเรียนรูข้อง
นกัเรียน และในดา้นสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักเรียนน ามาใชท้ัง้ในและนอกสถานศึกษา สงูสุด
ในอนัดบัแรก คือ โทรทศัน ์(รอ้ยละ 82.17) วิทย ุ(รอ้ยละ 72.24) และคอมพิวเตอร ์(รอ้ยละ 70.95) 
สื่อที่นกัเรียนใชน้อ้ยคือ อินเทอรเ์น็ต (รอ้ยละ 38.77) และดาวเทียมสื่อสารการศึกษาทางไกลผ่าน
ดาวเทียม (รอ้ยละ 30.42) และเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชนม์าก คือ ท าใหร้อบรูอ้ย่าง
กวา้งขวาง ทันต่อโลก ทันต่อเหตุการณ์ เกิดความคิดสรา้งสรรค์ และเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
ตามล าดบั 

สนุีรตัน ์ฤกษ์สจุริต (2552) ไดศ้ึกษาการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในโรงเรียนคาทอลิก สงักัดอัครสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 5 การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน
คาทอลิก สงักัดอัครสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 5 ใน 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารจดัการในโรงเรียน 
ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน ดา้นการพฒันาวิชาชีพครู และดา้นการเรียนการสอน โดยการเปรียบเทียบ 
จ าแนกตามวฒุิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งงาน และช่วงชัน้ที่ท าการสอน กลุ่ม
ตวัอย่างที่ใชใ้นการศกึษาเป็นครูที่ก าลงัปฏิบติัการสอนในโรงเรียนคาทอลิก สงักดัอคัรสงัฆมณฑล
กรุงเทพฯ เขต 5 ปีการศึกษา 2551 จ านวน 240 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ รอ้ยละ 
(Percentage) คะแนนเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบ
ค่าที (t-test) และการวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการศึกษา 
พบว่า 1) การศึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนคาทอลิก  
สงักัดอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 5 โดยรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ดา้นการบรหิารจดัการในโรงเรียน และด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน มีการปฏิบติัอยู่ในระดับ
มาก ส าหรบัดา้นการพัฒนาวิชาชีพครูและด้านการเรียนการสอน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปาน
กลาง 2) การเปรียบเทียบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 5 ตามความคิดเห็นของครู จ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน ส าหรบัรายดา้นพบว่า ดา้นการบริหารจัดการในโรงเรียน ครูมี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ.01 ส าหรบัครูที่มีประสบการณ์การ
ท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ดา้นการ



  64 

เรียนการสอน ครูมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนครูที่มี
ต าแหน่งงานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการเรียนการสอน ครูมีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนดา้นอ่ืน ๆ ครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน นอกจากนัน้ ครูที่
อยู่ในระดับช่วงชัน้ที่ท าการสอนแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการปฏิบติัทัง้โดยรวมและรายดา้น
ไม่แตกต่างกนั 

อภิญญา รตันโกเมศ (2552) ได้ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการและแนวทางการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 การ
วิจัยครัง้นี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาอดุรธานีเขต 3 
2) ศึกษาแนวทางการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในสงักดัส านกังาน เขตพืน้ที่การศึกษาอดุรธานีเขต 3 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครัง้นีไ้ดแ้ก่ ผูบ้ริหาร จ านวน 27 คน ครู 265 คน รวมทั้งสิน้ 292 คน ที่ไดจ้ากการสุ่ม
อย่างง่าย (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใชเ้ป็นแบบสอบถามประมาณค่า (Rating 
Scale) มีค่าสมัประสิทธิ์ความเท่ียง 0.94 การวิเคราะหข์อ้มลูโดยใชค้อมพิวเตอรโ์ปรแกรมส าเรจ็รูป 
สถิติที่ใชว้ิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการศึกษา พบว่า 1) สภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาอดุรธานี เขต 3 ทัง้ดา้นการวางแผน
เก่ียวกับงานวิชาการ การด าเนินงานเก่ียวกับการเรียนการสอน การบริหารเก่ียวกับการเรียนการ
สอน และการวดัและประเมินผล มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้โดยภาพรวมและรายดา้น อยู่ใน
ระดบัมาก ดา้นที่มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สดุตามล าดบัคือ การวดัและประเมินผล การ
ด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน การวางแผนเก่ียวกบังานวิชาการและการบรหิารเก่ียวกบัการ
เรียนการสอน 2) แนวทางการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 ไดแ้ก่ 1) 
ดา้นการวางแผนเก่ียวกบังานวิชาการ มีแนวทางการด าเนินการคือ ใหค้วามรูแ้ก่บุคลากร ประชุม
ระดมสมอง ศกึษาวิเคราะหรู์ปแบบการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชใ้นการประสานงาน ส่งงาน และติดตามงานอย่างสม ่าเสมอ จัดท าระบบสารสนเทศที่ถูกตอ้ง
และเป็นปัจจุบัน และจัดโครงการพัฒนาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 2) ดา้นการ
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ด าเนินงานเก่ียวกับการเรียนการสอน มีแนวทางการด าเนินการคือ ให้ความรูแ้ก่บุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาสมรรถนะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ครูผูส้อน ส่งเสริมการจดัท าแบบเรียน e –
Learning และจัดประชุมเพื่อประเมินผลส าเร็จและอุปสรรคในการใชเ้ทคโนโลยีสานสนเทศ 3) 
ดา้นบริหารเก่ียวกับการเรียนการสอน มีแนวทางการด าเนินการคือ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เก่ียวกับการผลิตสื่อการเรียนการสอน และการเผยแพร่สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน จัดหา
โปรแกรมส าเรจ็รูปที่มีเนือ้หาตรงตามหลกัสตูร จดัท าคลงัขอ้สอบและวิเคราะหข์อ้สอบ ติดตัง้ระบบ
อินเทอรเ์น็ตความเร็วสูงและจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรใ์ห้เพียงพอต่อการใช้งานทั้งในด้านการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอน 4) ดา้นการวัดและประเมินผล มีแนวทางการด าเนินการคือ 
อบรมบุคลากรใหส้ามารถใชโ้ปรแกรมการวดัและประเมินผล จดัเก็บขอ้มลูการวดัและประเมินผล
อย่างเป็นระบบและเป็นปัจจบุนั วิเคราะหผ์ลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเป็นรายบุคคล รายวิชา และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ เก็บหลักฐานการพัฒนาอย่างเป็นระบบ และจัดประชุมเพื่ อประเมินผล
ความส าเรจ็และอปุสรรคในการด าเนินงาน 

ปิยนาถ ราชแป้น (2555) ไดศ้ึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช  การวิจัยครั้งนี ้ มี
วัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพ และเปรียบเทียบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัคนครศรีธรรมราช  ประชากรในการวิจัย
ประกอบด้วย ผูบ้ริหาสถานศึกษา จ านวน 15 คน และครูปฏิบัติการสอน จ านวน 170 คน รวม
ทัง้สิน้ 185 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูครัง้นี ้คือ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 2) แบบสอบถามความคิดเห็น
เก่ียวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือง
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยการแจกแจง
ความถ่ี เพื่อหาค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที (T-test) และ F-
test ผลการศึกษา พบว่า 1) ระดับการปฏิบติังานการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัค
นครศรีธรรมราช โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ดา้นการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่ในระดบั
ปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบระดบัการปฏิบติังานการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูปฏิบัติการสอน โรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัคนครศรีธรรมราช พบว่า โดยภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นมีความ
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แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัการปฏิบติังานการบรหิาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู
ปฏิบติัการสอน โรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมืองปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราช ที่มีวุฒิการศึกษา
ต่างกัน พบว่าโดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส  าหรบัราย
ดา้นพบว่ามีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ยกเวน้ ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
และด้านการพัฒนาวิชาชีพครู มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน  4) ผลการเปรียบเทียบระดับการ
ปฏิบติังานการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูปฏิบั ติการสอน  โรงเรียนในสังกัด เทศบาลเมื องปาก พนัง จังหวัค
นครศรีธรรมราช ที่มีประสบการณก์ารท างานต่างกนั พบว่าโคยภาพรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู
ปฏิบติัการสอน โรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมืองปากพนงั จงัหวดันครศรีธรรมราชที่มีประสบการณ์
ดา้นคอมพิวเตอรต่์างกนั พบว่าโดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

รุง่นภา จินดามล (2556) ไดศ้ึกษาสภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบรหิารงานวิชาการในโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษากาฬสินธุ ์เขต 3 
การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิชาการในโรงเรียน 2) เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน จ าแนกตามต าแหน่งของผูต้อบแบบสอบถามและขนาดของ
โรงเรียน 3) ศึกษาขอ้เสนอแนะแนวทางการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวิชาการใน  
โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยในครัง้นี ้ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครู
ผูป้ฏิบติังานดา้นเทคโนโลยี รวมทัง้สิน้ 393 คน จาก 131 โรงเรียน โดยใชว้ิธีการสุม่แบ่งแบบชัน้ภูมิ 
เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) โดยมีค่าความเชื่อมั่นด้านสภาพเท่ากับ 0.93 และค่าความเชื่อมั่นด้านปัญหา
เท่ากบั 0.91 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียวและการทดสอบรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการศึกษา พบว่า 
1) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยสภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ และครูผูป้ฏิบติังานดา้นเทคโนโลยี สภาพและ
ปัญหาโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 2) โรงเรียนที่มีขนาดของโรงเรียน
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แตกต่างกนั มีสภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารงานวิชาการในโรงเรียน 
โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 3) โรงเรียนควรมีการประชุม
วางแผนเพื่อหาแนวทางการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นดา้นการวางแผนเก่ียวกบังานวิชาการ 
และควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการมากขึน้ ควรส่งเสริม
สนบัสนุนและใหค้วามรูแ้ก่ครูในการผลิตและการจดัท าสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ โดยเฉพาะการ
จัดท าบทเรียนส าเร็จรูป (CAI) หรือบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) และควรน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชใ้นการตดัสินและวิเคราะหผ์ลสมัฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อความถูกตอ้ง 

กรณส์ิณี ฐิติกรประภาพงศ ์(2558) ไดศ้กึษาการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผล
ต่อการใชอิ้นเทอรเ์น็ตในการจดักระบวนการเรียนรูข้องครูในสถานศกึษา  สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 การวิจัยครั้งนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาระดับการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 2) ศึกษาระดับการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และ 3) ศึกษาการ 
จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใชอิ้นเทอรเ์น็ตในการจัดกระบวนการเรียนรูข้องครูใน
สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 กลุ่มตวัอย่าง คือ ครู
ที่ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 
จ านวน 296 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.964 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ 
ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบ
ขัน้ตอน ผลการศึกษา พบว่า 1) การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา โดยรวมและราย
ดา้นอยู่ในระดับมาก โดยดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน อยู่ในอนัดบัสงูสุด รองลงมาคือ ดา้นการส่งเสริม
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นการพัฒนาบุคลากร และดา้นการบริหารจัดการ ตามล าดับ 2) 
การใชอิ้นเทอรเ์น็ตในการจัดกระบวนการเรียนรูข้องครูในสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้นอยู่ใน
ระดับ มาก โดยการใชบ้ริการเวิลดไ์วดเ์ว็บ อยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมาคือ การใชบ้ริการสืบคน้
ขอ้มูล การใชบ้ริการถ่ายโอนแฟ้มขอ้มลู และการใชบ้ริการไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ ตามล าดับ 3) 
การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใชอิ้นเทอรเ์น็ตในการจดักระบวนการเรียนรูข้องครู
ในสถานศกึษา ไดแ้ก่ ดา้นการบรหิารจดัการดา้นการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และดา้น
การพฒันาบคุลากร ตามล าดบั โดยมีประสิทธิภาพในการท านายรอ้ยละ 60.10 



  68 

สวุฒัน ์ดอนทอง (2558) ไดศ้กึษาแนวทางพฒันาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานของโรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์ 1) 
เพื่อศึกษาสภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัก าแพงเพชร 2) เพื่อศึกษาปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารงานของโรงเรียน
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก าแพงเพชร 3) เพื่อศึกษาความตอ้งการการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานของโรงเรียนองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดัก าแพงเพชร 4) เพื่อหาแนวทางพฒันาการ
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 
แหล่งขอ้มูลในการวิจัยครัง้นี ้ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 1 คน ครูผูส้อน จ านวน 
35 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพปัญหา และความ
ตอ้งการการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก าแพงเพชร วิเคราะหข์อ้มลูโดยการหาค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า 1) สภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนองคก์าร
บรหิารสว่นจงัหวดัก าแพงเพชร ทัง้ 4 ดา้น โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ดา้นที่มีระดบัความคิดเห็นมาก
ที่สดุ ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงานวิชาการ 2) ปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
ของโรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวดัก าแพงเพชรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดา้นที่มีระดับ
ปัญหามากที่สดุ ไดแ้ก่ ดา้นงานการเงินและงบประมาณ 3) ความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารงานของโรงเรียนองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชรโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ดา้นที่มีระดบัความตอ้งการมากที่สดุ ไดแ้ก่ ดา้นบริหารงานทั่วไป 4) แนวทางพฒันาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร 
ผูเ้ชี่ยวชาญเสนอแนะใหด้ าเนินการมากที่สุด ไดแ้ก่ มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ ของ
โรงเรียนและครูผูส้อนผ่านช่องทางเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต มีการจดัท าหนงัสือเรียนอิเล็กทรอนิกส ์มี
การส ารวจเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณเ์ป็นระยะ เพื่อด าเนินการพิจารณาซ่อมแซม หรือ น าเขา้
แผนงานเพื่อจดัซือ้ทดแทน มีการประสานงานกบัหน่วยงานตน้สงักดัเพื่อรายงานความตอ้งการใช้
คอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ ์เพื่อพิจารณาสนบัสนุนงบประมาณ มีการออกแบบและวางระบบการใช้
งานร่วมกันผ่านเครือข่ายภายใน เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด น าเสนอหน่วยงานตน้สงักดั เพื่อ
น าเขา้ขอ้บญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณนัน้ ๆ มีการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อ
ช่วยเพื่อบริหารงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน  มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการวางแผนอัตราก าลัง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการ
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ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ และมีการพัฒนาหรือจัดหาโปรแกรมส าเร็จรูปที่
ทนัสมยัอยู่เสมอ 

แสงอรุณ บวักนก (2558) ไดศ้ึกษาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะหภ์าคเหนือ กลุ่มย่อยที่ 6 
การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะหภ์าคเหนือ กลุ่ม  
ย่อยที่ 6 2) เพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการพัฒนาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ  
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห์ 
ภาคเหนือ กลุ่มย่อยที่ 6 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 17 คน และ 
รองผูอ้  านวยการหวัหนา้ฝ่ายงานบรหิารทัง้ 4 ดา้น จ านวน 68 คน รวม 85 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการ 
เก็บรวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก่ แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 5 ระดบั วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชค่้ารอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาสงเคราะห ์
ภาคเหนือ กลุ่มย่อยที่ 6 พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา มีระดบัการปฏิบติัมากท่ีสดุ ไดแ้ก่ 
ดา้นการบรหิารงานบุคคล รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการบรหิารงานกิจการนกัเรียน ดา้นการบริหารงาน
ทั่วไป ด้านที่มี ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ส่วนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบรหิารงานของครูผูส้อน พบว่าดา้นที่มีระดบัการปฏิบติัมากที่สดุ ไดแ้ก่ ดา้นการ
บริหารงานทั่วไป รองลงมาได้แก่ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน และด้านการบริหารงาน
วิชาการ ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงานบุคคล และปัญหาและขอ้เสนอแนะ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาสงเคราะห์ภาคเหนือ กลุ่มย่อยที่  6 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ดา้นที่มีปัญหาและขอ้เสนอแนะมากที่สดุ ไดแ้ก่ ดา้นการบรหิารงานวิชาการ 

อรวรรณ ป้อมด า (2558) ไดศ้ึกษาการจัดการสารสนเทศการสื่อสารและเทคโนโลยี
ส  าหรบัการเรียนรูใ้นสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 การวิจัยครั้งนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับการปฏิบัติการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและเทคโนโลยีส  าหรบัการเรียนรูแ้ละเปรียบเทียบตามขนาดของ
สถานศึกษา (2) ความตอ้งการในการพัฒนากลุ่มตวัอย่างคือสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 136 
แห่ง ผูใ้หข้อ้มูลเชิงปริมาณคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูจ านวน 272 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการ
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วิจยั ประกอบดว้ย แบบสอบถามและแบบสมัภาษณ ์สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความแปรปรวนทางเดียว วิเคราะห์ขอ้มูลและ
วิเคราะหเ์นือ้หาจากการสมัภาษณ ์ผลการศึกษา พบว่า (1) ระดบัการปฏิบติัการจดัการสารสนเทศ
การสื่อสารและเทคโนโลยีส าหรบัการเรียนรูใ้นภาพรวม มีการปฏิบติัอยใูนระดบัปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายยุทธศาสตรพ์บว่ายุทธศาสตรท์ี่  2 ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาและการบริการ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ส่ วนยุทธศาสตรท์ี่  1 ด้านการพัฒนา
คณุภาพการเรียนรูข้องผูเ้รียน ยุทธศาสตรท์ี่ 3 ดา้นการพัฒนาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ และยุทธศาสตรท์ี่ 4 ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ มีการปฏิบัติอยู่ ในระดับปานกลาง  (2) ผู้บริหาร
สถานศกึษามีความตอ้งการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
เรียนรูใ้ห้เหมาะสม พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรใ์นการบริหารใหเ้ป็นโปรแกรมส าหรบัจัดการ
ขอ้มูลพืน้ฐานที่สามารถน าไปใชใ้นการวางแผนและตัดสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาการ
จดัท าสาระการเรียนรูก้ารงานอาชีพและเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรใหม้ีความรูเ้ก่ียวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เอกราช เครือศรี (2558) ไดศ้ึกษาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 การวิจัยครัง้นี ้มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่ อศึกษาความคิดเห็นของครูที่มี ต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 ใน 4 
ดา้น ไดแ้ก่ดา้นการ บริหารวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารทั่วไป 2) เพื่อเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยจ าแนกตามเพศ และประสบการณ์  3) เพื่ อรวบรวมปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีเ้ป็นครูจ านวน 343 คน เครื่องมือที่ใชใ้น
การเก็บรวบรวมขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากบั 0.98 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการทดสอบค่าเอฟ การ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ ผลการศึกษา พบว่า การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทกุดา้น โดยดา้นที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ ดา้นการบริหาร
วิชาการ รองลงมา คือ ดา้นการบริหารงบประมาณ ตามความคิดเห็นของครูที่มีเพศต่างกนัโดยรวม
ไม่แตกต่างกนั และตามความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์ต่างกนั โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
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นยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นครูที่มีประสบการณ์
ต่างกนั มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมมาก
ที่สุดคือ ควรมีการจดัท าขอ้มูลสารสนเทศในระบบดูแลช่วยเหลือ รองลงมาคือ ควรน าขอ้มูลดา้น
งบประมาณ และแผนการปฏิบติังานที่เป็นปัจจุบนัมาเป็นสารสนเทศของโรงเรียน และควรมีการ
จัดท าระบบสารสนเทศที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งงานทางอินเทอรเ์น็ตไดอ้ย่าง
ถกูตอ้ง 

ทิพวัลย ์นนทเภท (2559) ไดศ้ึกษาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของ
สถานศึกษา ในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 การวิจัย
ครัง้นี ้มีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ของสถานศึกษา และ 2) เปรียบเทียบการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษา 
ในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3 กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 152 คน และครู จ านวน 313 คน รวมทัง้สิน้ 465 คน เครื่องมือที่ใช ้
ได้แก่ แบบสอบถามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษา  ซึ่งมี ค่า
สมัประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค เท่ากบั 0.72 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู คือ ค่าความถ่ี ค่า
รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่า  t-test  ผลการศึกษา พบว่า 1) สภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก 
รองลงมา คือ ดา้นการบริหารงบประมาณและดา้นการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดบัมาก นอ้ย
ที่สุด คือ ด้านการบริหารทั่วไป อยู่ในระดับมาก 2) ปัญหาในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษา พบว่า ปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
นอ้ย และเมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สดุ คือ ดา้น
การบรหิารทั่วไป อยู่ในระดบันอ้ย รองลงมา คือ ดา้นการบรหิารงานบคุคลและดา้นการบริหารงาน
วิชาการ อยู่ในระดับน้อย น้อยที่สุดคือ ดา้นการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับน้อย 3) ผลการ
เปรียบเทียบการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพของบุคลากรโดย
ภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการบริหารงบประมาณและ
ดา้นการบรหิารบคุคลมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ภัสรา โกมณเฑียร (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนว
การศึกษาของโรงเรียนระดบัมธัยมศกึษา ในจงัหวดัมหาสารคาม การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อ 
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1) ศึกษาความต้องการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษา 2) เพื่อพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษาตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
Cycle : SDLC) 5 ขัน้ตอน 3) เพื่อศกึษาผลการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษาของ
ครูและนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ ครูแนะแนว จ านวน 13 
คน และนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 278 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นีป้ระกอบดว้ย 1) แบบสอบถามความตอ้งการใชร้ะบบสารสนเทศ
เพื่อการแนะแนวการศึกษา 2) ระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษา 3) แบบประเมินความ
พึงพอใจผูใ้ชร้ะบบระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษา ผลการศึกษา พบว่า 1) นักเรียน
และครูแนะแนวมีความตอ้งการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศกึษา โดยรวมอยู่ในระดบั
มากที่สดุ (X = 4.65) 2) ระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศกึษาที่พฒันาตามวงจรการพฒันา
ระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 5 ขัน้ตอน มีระดบัสิทธิ์อยู่ 3 สิทธิ์ คือสิทธิ์ของ
นกัเรียน, สิทธิ์ของครูแนะแนว, สิทธิ์ของผูด้แูลระบบ เพื่อใชใ้นการอ านวยความสะดวกแก่นกัเรียน 
ครูแนะแนว ในการติดตามการบริหารจัดการงานแนะแนว พรอ้มทั้งขีแ้นะทางการเรียนการสอน
และการสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึน้และ 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ
เพื่อการแนะแนวการศึกษาของครูแนะแนวและนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวม อยู่ใน

ระดบัมาก (X̅ = 4.00) 
อภิชา พุ่มพวง (2559) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงาน

วิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ  สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัสมทุรปราการ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา 
มธัยมศึกษา เขต 6 รวมถึงเพื่อตรวจสอบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการจากผูบ้ริหาร 
วิธีด าเนินการวิจยั มี 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้ตอนที่ 1 ส ารวจปัญหาการบริหารงานวิชาการจากกลุ่ม
ตัวอย่างคือ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จ านวน 305 คน จากนัน้ศึกษารายละเอียดปัญหาการบริหารงานวิชาการที่มี
ค่าเฉลี่ยสงูสุด 3 ดา้น โดยสมัภาษณผ์ูต้อบแบบสอบถามปัญหา ดา้นละ 17 คนสูงสดุ ตามล าดับ 
ขัน้ตอนที่ 2 แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโดยสมัภาษณ์ผูเ้ชี่ยวชาญ  ดา้นละ 3 คน 
จ านวน 3 ด้าน และขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการจาก 
ผูบ้ริหาร เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย คือ แบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ สถิติที่ใชใ้นการวิจัย คือ 
ค่าความถ่ี รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามธัยฐาน และค่าพิสยัระหว่างควอไทล์ 
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ผลการศึกษา พบว่า 1) ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมธัยมศึกษา จังหวัดสมทุรปราการ 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง 
เรียงล าดับจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการวิจยัเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดา้นการพัฒนา
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดา้นการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา ตามล าดับ 2) 
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ พบว่า ดา้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ผูบ้รหิารควรชีแ้จงใหค้รูเห็นความส าคญัของการท าวิจยั สรา้งแรงจงูใจและสนบัสนุนใหค้รูเผยแพร่
งานวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และนิเทศ ประเมินผลการน ากระบวนการวิจัยไปใชใ้นการสอน 
ส่วนดา้นการพัฒนาสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยี ควรวางแผนจดัสรรงบประมาณการจดัซือ้และ
การซ่อมบ ารุงใหช้มุชนมีสว่นร่วม จดัหาและพฒันาสื่อเทคโนโลยีการศกึษา จดัอบรมเชิงปฏิบติัการ
ใชส้ื่อเทคโนโลยีการสอน นิเทศ และประเมินผลการใช้สื่อการสอน สรา้งแรงจงูใจใหค้รูผลิตสื่อการ
สอน และด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ควรจัดอบรมกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหชุ้มชนมีส่วนร่วมจดัท าหลกัสูตร ปรบัปรุง พัฒนาหลกัสตูรใหท้ันสมัย จดันิเทศการ
น าหลกัสตูรไปใชส้อนแบบเชิงรุกและเป็นกลัยาณมิตร 3) ระดับความคิดเห็นของผูบ้ริหารเก่ียวกับ
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ทั้ง 3 ด้าน พบว่า ผ่านการยอมรับจากผู้บริหาร 
สามารถใชเ้ป็นแนวทางการบรหิารงานวิชาการไดต้รงตามปัญหาที่เกิดขึน้ 

อมรรตัน ์จินดา (2559) ไดศ้ึกษาสภาพปัญหาและแนวทางส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษาส าหรบัสถานศึกษาในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาส าหรบัสถานศึกษา โดยจ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียนในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 2) เพื่อศึกษาความ
ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาส าหรับสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 3) เพื่อน าเสนอแนวทางการส่งเสริม
สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาส าหรบัสถานศึกษาในสงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ 
กลุ่มที่  1 สถานศึกษาในสังกัดจ านวน 94 แห่ง ที่ ได้จากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified Random Sampling) กลุ่มที่ 2 ผูใ้หข้อ้มลูเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ไดแ้ก่ ผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน กลุ่มที่ 3 ไดแ้ก่ ผูท้ี่เขา้รว่มการสนทนากลุ่ม จ านวน 7 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 2) 
แบบสัมภาษณ์ แบบมี โครงสร้าง  ( Interview Form) 3) การสนทนากลุ่ ม  (Focus Group 
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Discussion) การวิเคราะหข์อ้มูลใชค่้ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา 
พบว่า 1) สภาพปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา
โดยจ าแนก ตามขนาดของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 2 พบว่า ขนาดของสถานศึกษามีผลต่อการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน จะขาดบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศต่างกัน สถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษจะมีบุคลากรด้านนีโ้ดยตรง แต่
สถานศึกษาขนาดกลาง และขนาดเล็ก ยงัมีความตอ้งการบุคลากรที่มีความรูท้างดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 2) ความตอ้งการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษา
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จากการ
สอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวขอ้ง และผู้ที่มีความรูเ้ชี่ยวชาญเก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร พบว่า สถานศกึษายงัมีความตอ้งการใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวสัดุ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์สื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต ซึ่ง
ขณะนีม้ีใชค้รบทุกแห่ง แต่ยังขาดความเสถียรหรือมั่นคงในการใชง้าน หากระบบมีความเสถียร
มั่นคงจะสามารถจัดการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนครูสามารถผลิตสื่อการ
เรียนการ สอนโดยการน าความรูท้ี่ไดม้าจากระบบเครือข่ายซึ่งสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง 3) แนว
ทางการส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  ส าหรับ
สถานศึกษาในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จากการสอบถาม 
การสัมภาษณ์ และน าประเด็นต่างๆ มาสรุปเพื่อการสนทนากลุ่มในทา้ยสุด พบว่า ควรให้การ
ส่งเสริมสนบัสนุนใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นวสัดคุรุภณัฑ ์(Hardware) 2) ดา้นโปรแกรมและสื่อที่ใช้
ในการจดัการเรียนการสอน (Software) 3) ดา้นบคุลากร (Peopleware) 

พิมล โชติธนอธิวัฒน์ (2560) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการ
บรหิารงานวิชาการของโรงเรียนในสงักัดเทศบาลเมืองพนสันิคม การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสงักัด
เทศบาลเมืองพนัสนิคม และแนวทางการพัฒนา  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ผู ้บริหาร
สถานศึกษา คณะครูโรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองพนัสนิคม จนัวน 108 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการ
วิจัย ไดแ้ก่ แบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92 และแบบสมัภาษณ์
แนวทางการพัฒนาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็นค าถามปลายเปิด สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) ผลการศึกษา พบว่า 1) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
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เพื่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสงักัดเทศบาลเมืองพนสันิคม โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก เรียงรายดา้นจากมากมาน้อย ไดแ้ก่ ดา้นการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
ดา้นการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดา้นการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ด้านการพัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู ้และดา้น
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  2) เปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเวน้ ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ จ าแนกตามประสบการณใ์นการท างาน โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่
มีนัยส าคัญทางสถิติ 3) แนวทางการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมืองพนสันิคม คือ ควรประชมุชีแ้จงคณะครูและบคุลากร ให้
เห็นความส าคัญของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการอบรมคณะครูและบุคลากรเก่ียวข้อง
กับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีผูร้บัผิดชอบโดยตรงในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช ้
ควรด าเนินการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ์และควรเพิ่มวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางเทคโนโลยี 
เช่น คอมพิวเตอร ์โทรทศัน ์โปรเจคเตอร ์เครื่องเสียง ระบบอินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 

พิชญาณี กาหลง (2563) ได้ศึกษาแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 1 
การวิจยัครัง้นี ้มีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาระดับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของ
สถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1 2) 
เปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1 จ าแนกตาม  ต าแหน่ง และขนาด
สถานศึกษา และ 3) ศึกษาแนวทางการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาชยัภมูิ เขต 1 แบ่งการวิจยัเป็น 2 ระยะ 
คือ ระยะที่ 1 ศึกษาระดับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 327 คน และระยะ ที่ 2 ศึกษาแนวทางการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 9 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บขอ้มูล
แบบสอบถามความคิดเห็นและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยี  
สารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน วิเคราะหข์อ้มูลโดยใช้ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์เนื ้อหา ทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Independent 
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Sample) และวิเคราะห์ความแปรปวนทางเดียว  ผลการศึกษา พบว่า 1) การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดับมาก 2) การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ 
เขต 1 จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่แตกต่างกนัตามขนาดสถานศึกษาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) แนวทางการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 1 สถานศกึษา
ควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย และจัดท า แผน
งบประมาณ การประเมินและติดตามการใชง้บประมาณ รวมทั้งพัฒนาฐานขอ้มูลบุคลากรและ
ฐานขอ้มูลของสถานศึกษา ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารอาคารสถานที่ภายในสถานศึกษา
และฐานขอ้มลูเครือข่ายการเรียนรูข้องสถานศกึษา 

วรวุฒิ  หล าจะนะ (2563) ได้ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุง การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับสภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานโรงเรียน เพื่อเปรียบเทียบสภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานโรงเรียน
และเพื่อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะต่อสภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
โรงเรียนของผูบ้รหิารโรงเรียนเอกชน สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาพทัลงุ เขต 2 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้เก่ียวข้องในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารในการ
บริหารงานโรงเรียน จ านวน 144 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้นการ
วิเคราะหข์อ้มูล คือ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-Test  Anova และวิเคราะห์
ความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ย LSD Analysis โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ผลการศึกษา พบว่าสภาพ
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารด้านการบริหารวิขาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ 
ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกดา้น เมื่อ
เปรียบเทียบสภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบ้ริหารงานโรงเรียนเอกชน 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาพทัลงุ พบว่า ดา้นบริหารงานวิชาการ ในภาพรวม
ไม่มีความแตกต่างกัน ด้านการบริหารงบประมาณ ไม่มีความแตกต่างกัน  ยกเวน้จ าแนกตาม
ประสบการณก์ารท างาน ต าแหน่ง ขนาดโรงเรียน ดา้นการบรหิารงานบุคคล ไม่มีความแตกต่างกนั 
ยกเวน้จ าแนกตามเพศ ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียน และดา้นการ
บริหารงานทั่วไป ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นจ าแนกตามต าแหน่ง และขนาดโรงเรียน นอกจากนี ้
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ผลการวิจัยมีขอ้เสนอแนะ ดังนี ้1) ดา้นวิชาการ พบว่า มีตอ้งการพัฒนาตนเองโดยการเขา้อบรม
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มเติม 2) ดา้นงบประมาณ พบว่า ควรจดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอ
และโปรแกรม คอมพิวเตอรส์  าหรบัใช้ในงานบริหารงานโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 3) ด้าน
บริหารงานบุคคล พบว่า ยังขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และยังขาดการปรบัปรุงระบบใหม้ี
ความทันสมัย และประการสุดท้ายคือ 4) ด้านบริหารงานทั่วไป อยากให้ภาครฐัช่วยสนับสนุน
อปุกรณบ์างสว่นเพิ่มเติม 

จากการศึกษางานวิจยัในประเทศที่เก่ียวขอ้ง พบว่า การบริหารงานของสถานศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารงานวิชาการ จ าเป็นตอ้งน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใ์ชใ้น
การปฏิบติังาน เนื่องจากสามารถช่วยแกปั้ญหาดา้นการบริหารจดัการงานบริหารวิชาการไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนีแ้นวทางการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการในสถานศึกษา 
พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเป็นผูส้นบัสนุน ส่งเสริมใหบุ้คลากรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารวิชาการ มีหนา้ที่ส่งเสริมและจัดการอบรมคณะครูและบุคลากรเก่ียวข้องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบคอมพิวเตอรแ์ละอินเทอรเ์น็ต รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือทางเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร ์โทรทศัน ์โปรเจคเตอร ์เครื่องเสียง ใหเ้พียงพอต่อความ
ต้องการใช้งาน ซึ่งแนวทางดังกล่าว สอดคล้องกับการวิจัยในครัง้นี ้คือ การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 

5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
เชพพาร์ด บูน  และสตีเวนส์ (Sheppard, Boone & Stevens, 1999) ได้ศึกษา

อิทธิพลของ STEM ~ Net และ SchoolNet ที่มีต่อนักเรียนและครู พบว่า โครงสรา้งพืน้ฐานดา้น
เทคโนโลยีและทรพัยากรการใช ้ICT ในหอ้งเรียนและแนวทางการพัฒนาวิชาชีพและความเป็น
ผูน้  าที่มีส่วนท าใหก้ารด าเนินงานประสบความส าเร็จของโรงเรียนในชนบทแห่งหนึ่งคือ Genesis 
Academy ในจังหวดัทางตะวนัออกสุดของแคนาดา ผลการศึกษา พบว่า โครงการ STEM ~ Net 
และ SchoolNet นั้นมีอิทธิพลต่อการใช ้ICT ในเชิงบวก และปัจจัยที่ท าใหโ้รงเรียนแห่งนีป้ระสบ
ความส าเร็จกว่าโรงเรียนอ่ืน ๆ คือรูปแบบการท างานร่วมกันของผูน้  า โดยผูบ้ริหารเป็นผูอ้  านวย
ความสะดวกด้านเทคโนโลยีแก่ครู มีการฝึกอบรมครูและบุคลากรด้านเทคโนโลยี อีกทั้งยัง
สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน และใหผู้ป้กครอง ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศกึษา 
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กูร ์(Gurr, 2000) ไดศ้ึกษาผูบ้ริหารโรงเรียนกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
การสื่อสารในโรงเรียนประถมศึกษาของรฐัในออสเตรเลีย พบว่า ผูบ้ริหารไดใ้ชร้ะบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเป็นประจ าและไดข้ยายระบบเครือข่ายทั้งภายในโรงเรียนและเชื่อมโยงเครือข่าย
ภายนอกโรงเรียนและเทคโนโลยีสารสนเทศท าใหร้ะบบการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียน
เปลี่ยนไป โดยโรงเรียนสามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

ดาวน์ส (Downes, 2003) ไดศ้ึกษาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ก า รศึ ก ษ า ข อ งป ระ เท ศ ใน ก ลุ่ ม  SEAMEO (South East Asian Ministers of Education 
Organization) คือ ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซียและเวียดนาม ผลการวิจยัพบว่า ในดา้นการ 
พัฒนาครูในโรงเรียนส่วนใหญ่ขาดสมรรถภาพดา้นความรูแ้ละความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสาร และขาดผูช้่วยเหลือแนะน าในดา้นเทคนิคการใชใ้นโรงเรียนและในดา้น 
การบริหารจดัการ พบว่า โรงเรียนสว่นใหญ่น าคอมพิวเตอรม์าใชใ้นการบรหิารและดา้นการเงิน แต่
มีโรงเรียนรอ้ยละ 32 ระบุว่าไม่เคยน าคอมพิวเตอรม์าใชใ้นการจดัการเรียนการสอน นอกจากนั้น
ยังพบว่า โรงเรียนร้อยละ 50 มีปัญหาเก่ียวกับการจัดตารางเวลาในการใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ์และระยะเวลาในการเตรียมบทเรียนที่มีการใช้คอมพิวเตอรใ์นการเรียนการสอน ซึ่ง
ในจุดนีเ้อง จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาครูใหม้ีสรรถภาพดา้นความรูค้วามสามารถ และเจตคติที่ดีต่อ
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชใ้นดา้นการเรียนการสอนและดา้นบรหิารจดัการ 

ครสิโตเฟอร ์(Christopher, 2005) ไดศ้ึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการใชแ้ละระดบัการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจของครูใหญ่ในโรงเรียนรัฐใน Virginia 
ผลการวิจัยพบว่า ครูใหญ่ใชเ้ทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการตัดสินใจบางครัง้ การใชข้ึ ้นอยู่กับชนิด
และแหล่งของข้อมูล รวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติ ครูใหญ่แสดงพฤติกรรมของผู้น าโดยจัดการ 
ปรบัปรุงและเปลี่ยนแปลง ครูใหญ่ใชเ้ทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจสมัพันธ์เหมาะสม
กบัความคิดเห็นของพฤติกรรมผูน้  าในการเปลี่ยนแปลง 4 รูปแบบ คือ อิทธิพลส่วนบคุคล การบรรลุ
จุดมุ่งหมาย การส่งเสริมความสามารถทางสติปัญญา และการตัดสินใจส่วนบุคคล ครูใหญ่
ตอ้งการไดร้บัการฝึกฝนการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการและวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อช่วยสนบัสนุนการ
ตดัสินใจ ครูใหญ่คาดหวงัว่าการไดร้บัการฝึกฝนการใชเ้ทคโนโลยีจะเป็นเครื่องมือช่วยการบริหาร
จดัการ 

ทอนเดียร ์(Tondeur, 2006) ไดศ้กึษาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในชัน้เรียน : ความ
ทา้ยทายศักยภาพนโยบายการบริหารงานของโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า นโยบายของโรงเรียนมี
ส่วนส าคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน การวางแผนการให้การ
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สนับสนุนและการฝึกอบรมมีความส าคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
หอ้งเรียน ขอ้เสนอแนะการวิจยัพบว่า ในการพฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
โรงเรียน ควรมีการพัฒนาหรือปรับแผนนโยบายอย่างต่อเนื่อง จะท าให้การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมาใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

เซียน และไอตร์สั (Zain & Idrus, 2006) ไดศ้ึกษาผลกระทบการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโครงการมาเลเซียนสมารท์สคูล ประเทศสหพันธรัฐ
มาเลเซีย การบริหารการศึกษาของมาเลเซียมีลักษณะรวมอ านาจไวท้ี่ส่วนกลาง โดยวางแผน
ปฏิรูปเรื่องการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนให้ประสบผลส าเร็จ
ภายใน 10 ปี ก าหนดใหม้ีการสรา้งสถานศกึษามากขึน้ในทกุระดบั ใชห้ลกัสตูรกลางและแนวคิดใน
การบูรณาการโรงเรียนต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัเพื่อใหเ้ยาวชนเขา้ถงึการศึกษาเพิ่มมากขึน้ อีกทัง้ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนใหม้ากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระดบัอดุมศึกษา เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กับโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต ให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกันในการ
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพื่อสนับสนุนการขยายหลักสูตรการเรียน โดยมีเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นฐาน ด้วยโครงการสมารท์สคูล กรอบของโครงการจะครอบคลุมถึงการวิจัยและ
ทฤษฎีเก่ียวกบัความรูท้ี่หลากหลาย การสอนไม่ไดร้วมศนูยท์ี่นักเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้งเป็น
การผสมผสานที่พอเหมาะระหว่างยุทธศาสตรก์ารเรียนรู ้เพื่อสรา้งความสามารถพืน้ฐานกับการ
ส่งเสริมการพัฒนาโดยรวมของประเทศ โดยเนือ้หาในการเรียนการสอนออกแบบใหร้องรบัความ
ตอ้งการและความสามารถที่แตกต่างกันของผู้เรียนยังกระตุ้นใหเ้กิดการพัฒนาวัสดุและสื่อการ
เรียนการสอนภายในชัน้เรียนที่ออกแบบใหส้ามารถรวมเขา้ในสมารท์สคลู ภายใตร้ะบบบูรณาการ 
โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาท าใหก้ารศกึษามีความหมายกว่าการเรียนแบบเดิม 
ดงันัน้ ในปัจจบุนั โรงเรียนประถมและมธัยมส่วนใหญ่จึงเพียบพรอ้มดว้ยหอ้งคอมพิวเตอรแ์ละการ
บรกิารเชื่อมตอ่อินเทอรเ์น็ต 

เซมิซ และอินซ ์(Semiz & Ince, 2012) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกับการเตรียมการสอน
ของครูพลศึกษาโดยการบูรณาการการใช้เทคโนโลยีเพื่ อการจัดการเรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพตามที่คาดหวัง โดยไดผ้ลการศึกษา คือ การเรียนการสอนที่ใชเ้ทคโนโลยีมาบูรณา
การ มีประสิทธิภาพและผลการเรียนทางกายภาพในระดับที่น่าพอใจ การศึกษาทางกายภาพและ
เทคโนโลยีที่เก่ียวกบัเทคโนโลยีการกีฬาใหม่ไม่ไดม้ีอยู่ในการปฏิบติัการเรียนการสอน จึงท าใหต้อ้ง
ศึกษาหาความรูท้างเทคโนโลยีการสอนเพื่อน ามาบูรณาการการเรียนรูด้้วยตนเองและความ
คาดหวังจากผลการเรียนการสอนเป็นระดับปานกลาง ซึ่งการรบัรูข้องครูที่มีอิทธิพลต่อการรบัรู ้
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ทางด้านเทคโนโลยีโดยมาบูรณาการทางเทคโนโลยีการรับรูค้วามสามารถของตนเองและผล
เทคโนโลยีการเรียนการสอน 

กาวิเฟเกอร ์และรอสดี (Ghavifekr & Rosdy, 2015) ไดศ้ึกษามุมมองการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ และองคป์ระกอบที่มีประสิทธิภาพของการ บูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสอนในโรงเรียนรฐับาลในกรุงกัวลาลัมเปอร ์ผลการศึกษา พบว่า 
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิผลอย่างมากส าหรบัครูและนกัเรียน และการเตรียม
ความพรอ้มของครูที่ในดา้นเครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวกดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
หนึ่งในปัจจยัความส าเร็จของการสอนและการเรียนรูด้ว้ยเทคโนโลยี นอกจากนีย้งัพบว่า โปรแกรม
การฝึกอบรมพฒันาวิชาชีพส าหรบัครูยงัมีบทบาทส าคญัในการยกระดบัการเรียนรูท้ี่มีคณุภาพของ
นกัเรียน ส าหรบัการศึกษาในอนาคตนัน้มีความจ าเป็นตอ้งพิจารณาดา้นอ่ืน ๆ ของการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมมุมองของผูบ้รหิารเก่ียวกบัการวางแผนกลยุทธแ์ละ
การก าหนดนโยบาย 

จากการศึกษางานวิจัยต่างประเทศที่ เก่ียวข้อง พบว่า เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความส าคญัอย่างมากต่อการบริหารจดัการสถานศึกษา และการบรูณาการในการจดัการเรียนการ
สอน ซึ่งการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นสถานศึกษา เป็นปัจจัยที่ท าใหส้ถานศึกษาประสบ
ผลส าเร็จในดา้นการบริหารงาน และการจดัการเรียนการสอน โดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และ
นกัเรียนเป็นบคุลากรส าคญัในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นดา้นการบรหิารจดัการ
และการจดัการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลอ้งกบัการวิจยัในครัง้นี ้
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การประเมินความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 ในครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการวิจยัออกเป็น 2 ระยะ ดงันี ้

ระยะที่ 1 การประเมินความตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบรุี เขต 1  

ระยะที่  2 การวิเคราะห์สาเหตุของความต้องการจ า เป็นการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก และเสนอแนวทางการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 

ระยะที ่1 การประเมินความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

1.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1.1 ประชากร 
ประชากร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จ านวน 83 โรงเรียน ครอบคลุม 3 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอ
บางปลามา้ อ าเภอเมืองสพุรรณบรุี อ าเภอศรีประจนัต ์รวมทัง้สิน้ 397 คน  

1.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 จ านวน 83 โรงเรียน รวมทัง้สิน้ 196 คน ตามวิธีการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางของเครจซี่ และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan, 1967) โดย
วิธีการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

1.2 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
การวิจยัในระยะที่ 1 ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเพื่อการประเมินความตอ้งการจ าเป็นการ

จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ซึ่งมีขัน้ตอนใน
การสรา้งเครื่องมือในการวิจยั ดงันี ้
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1.2.1 การก าหนดวตัถปุระสงค ์
การสรา้งแบบสอบถามในครั้งนี ้ ผู ้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการ

จ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็กโดย 
ใช้รูปแบบการตอบสนองคู่  (Dual Response Format) ระหว่างสภาพที่ เป็นจริงและสภาพที่
คาดหวงั  

1.2.2 การก าหนดโครงสรา้งของเนือ้หาที่ตอ้งการวดั 
โครงสร้างของเนื ้อหาที่ต้องการวัด ประกอบด้วย สภาพที่ เป็นจริงและสภาพที่

คาดหวังการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ได้
ก าหนดโครงสรา้งเนือ้หา รายละเอียดดงัตาราง 3 

ตาราง 3 โครงสรา้งเนือ้หา จ านวนขอ้ค าถามที่ตอ้งการวดั 

เนือ้หา จ านวน (ข้อ) ข้อที ่
1. ดา้นการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา  6 1 - 6 
2. ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู ้ 9 7 - 15 
3. ดา้นการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  5 16 - 20 
4. ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา  5 21 - 25 
5. ด้านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่ อ
การศกึษา  

4 26 - 29 

6. ดา้นการพฒันาแหลง่เรียนรู ้  30 - 35 
7. ดา้นการนิเทศการศกึษา  3 36 - 38 
8. ดา้นการแนะแนวการศกึษา  5 39 - 43 
9. ดา้นการพฒันาระบบประกนัคณุภาพในสถานศกึษา  5 44 - 48 
10. ดา้นการส่งเสริมความรูด้า้นวิชาการแก่ชุมชน บุคคล 
และหน่วยงานอื่น 

3 49 -51 

11. ดา้นการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ
กบัสถานศกึษาอ่ืน 

4 52 - 55 

รวม 55  
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1.2.3 การก าหนดรูปแบบของเครื่องมือ 
แบบสอบถามเพื่อการประเมินความตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก แบ่งเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ

ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง และประสบการณ์การท างาน ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check- list)  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา เป็นแบบประมาณค่า (Rating 
scale) 5 ระดบั แบบตอบสนองคู่ (Dual response) โดยก าหนดเกณฑค์ะแนน ดงันี ้

ระดบั 5 หมายถึง สภาพที่เป็นจรงิและสภาพที่คาดหวงัการจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

ระดบั 4 หมายถึง สภาพที่เป็นจรงิและสภาพที่คาดหวงัการจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาอยู่ในระดบัมาก 

ระดบั 3 หมายถึง สภาพที่เป็นจรงิและสภาพที่คาดหวงัการจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาอยู่ในระดบัปานกลาง 

ระดบั 2 หมายถึง สภาพที่เป็นจรงิและสภาพที่คาดหวงัการจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาอยู่ในระดบันอ้ย 

ระดบั 1 หมายถึง สภาพที่เป็นจรงิและสภาพที่คาดหวงัการจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

1.2.4 การสรา้งและการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
1.2.4.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และบทความ เก่ียวกับการ

บรหิารงานวิชาการ การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
1.2.4.2 สงัเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎี และขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อก าหนดเป็นนิยามศัพท์

เฉพาะ และสรา้งแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคิรท์ (Likert)  
1.2.4.3 น าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรกึษา เพื่อตรวจสอบการใชส้  านวน

ภาษา ความถกูตอ้ง ความครอบคลมุตามขอบเขตและนิยามศพัท ์
1.2.4.4 น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาส่งให้

ผู ้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื ้อหา (Content Validity) ของ
แบบสอบถาม โดยตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด 
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(Index of Item - Objective Congruence: IOC) ไดค่้าดชันี IOC รายขอ้ อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 
ซึ่งเป็นเกณฑท์ี่ยอมรบัได ้ผูว้ิจยัไดป้รบัปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามตามขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ของผูเ้ชี่ยวชาญ 

1.2.4.5 น าแบบสอบถามที่ปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กับประชากรที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่เป็นกลุ่มที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แลว้น าไปหา
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1990) ได้ค่าความเชื่อมั่นของสภาพที่ เป็นจริง
เท่ากบั .94 และสภาพที่คาดหวงัเท่ากบั .99 

1.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงส ารวจ โดยน าส่งแบบสอบถามตาม

โรงเรียนต่าง ๆ และไปรบัแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
1.3.1 ผูว้ิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บขอ้มูลการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เสนอต่อโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อขอความอนุเคราะหเ์ก็บขอ้มูล  ซึ่งเก็บ
ขอ้มลูในระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 

1.3.2 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มลูจากผูบ้รหิารและครูของสถานศึกษาขนาด
เล็ก โดยน าส่งแบบสอบถามทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) และขอความ
อนุเคราะห์ให้ตอบแบบสอบถามและส่งแบบสอบถามกลับคืนทางแบบฟอรม์ อิเล็กทรอนิกส ์
(Google Form) ซึ่งได้รับแบบสอบถามคืนจ านวน 196 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจัย
ตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลู และน าขอ้มลูที่ไดม้าวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ  

1.4 การวิเคราะหข์้อมูล 
ตอนที่ 1 วิเคราะหข์อ้มลูสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชส้ถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ี (frequency) และรอ้ยละ (Percentage)  
ตอนที่ 2 วิเคราะหก์ารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาขนาดเล็ก ดว้ยการวิเคราะหห์าค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายขอ้  ซึ่ง
ก าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมาย ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2556, น. 121) 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บรหิารงานวิชาการอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บรหิารงานวิชาการอยู่ในระดบัมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บรหิารงานวิชาการอยู่ในระดบัปานกลาง 
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คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บรหิารงานวิชาการอยู่ในระดบันอ้ย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 –1.50 หมายถึง การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บรหิารงานวิชาการอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

ตอนที่  3 วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลว้เทียบกับเกณฑท์ี่ก าหนด 
จากนัน้เปรียบเทียบความตอ้งการจ าเป็นโดยใชด้ัชนีความส าคญัของล าดับความตอ้งการจ าเป็น 
หรือ Modified Priority Needs Index : PNIModified ซึ่งเป็นวิธีหาความแตกต่างของสภาพที่คาดหวงั
และสภาพที่เป็นจรงิแลว้หารดว้ยสภาพที่เป็นจรงิ โดยมีสตูรค านวณ ดงันี ้

PNIModified = 
(I−D)

D
 

เมื่อ PNIModified หมายถึง ดชันีความส าคญัของล าดบัความตอ้งการจ าเป็น 
I หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่คาดหวงั 
D หมายถึง ค่าเฉลี่ยของสภาพที่เป็นจรงิ 

 
ส าหรบัค่าดชันี PNIModified ที่มีค่า 0.30 ขึน้ไปเป็นเกณฑท์ี่ถือว่ามีความตอ้งการจ าเป็น

เร่งด่วน การจัดล าดับจะจัดจากดัชนีที่มีค่ามากไปหาค่าน้อย ดัชนีที่มีค่ามาก หมายถึง มีความ
ตอ้งการจ าเป็นสงูที่ควรไดร้บัการพฒันามากกว่าดชันีที่มีค่านอ้ย 

ระยะที ่2 การวิเคราะหส์าเหตุของความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก และเสนอแนวทางการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

2.1 การก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
ผูใ้หข้อ้มลูในระยะที่ 2 จ านวน 5 คน ผูว้ิจยัพิจารณาเลือกผูใ้หข้อ้มลูซึ่งเป็นบคุลากรผู้

มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 ดงันี ้ 

1. ศกึษานิเทศกก์ลุม่ส่งเสริมการศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
จ านวน 1 คน 

2. ผูบ้รหิารสถานศกึษาขนาดเล็ก จ านวน 2 คน 
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3. ครูผูส้อน เอกวิชาคอมพิวเตอร ์จ านวน 2 คน 
2.2 การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

2.2.1 ผูว้ิจัยสรา้งแบบสมัภาษณ์เพื่อระบุสาเหตุและเสนอแนวทางในการแกปั้ญหา
ความตอ้งการจ าเป็น โดยขอ้ค าถามในแบบสัมภาษณ์เป็นประเด็นที่ได้จากการจัดล าดับความ
ต้องการจ าเป็นที่มีค่า PNIModified ตั้งแต่ 0.30 ขึน้ไป จากการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะที่  1 แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ประกอบไปด้วย ชื่อ ต าแหน่ง ระดับ
การศกึษา ประสบการณใ์นการท างาน  

ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์สาเหตุของความตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการและแนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดเล็ก 

2.2.2 ผูว้ิจยัน าแบบสมัภาษณเ์สนอต่ออาจารยท์ี่ปรกึษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง
ของประเด็นขอ้ค าถาม  

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
2.3.1 ผูว้ิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บขอ้มูลการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ เสนอต่อโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อขอความอนเุคราะหเ์ก็บขอ้มลู 
2.3.2 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน 2564 - เดือน 

พฤษภาคม 2564 มีรายละเอียดดงันี ้
2.3.2.1 ผูว้ิจยัส่งขอ้ค าถามในการสมัภาษณแ์ละนัดหมายกบัผูใ้หข้อ้มลูก่อนเขา้ 

ไปสมัภาษณล์ว่งหนา้เป็นเวลา 1 สปัดาห ์
2.3.2.2 ผูว้ิจัยสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล ไดแ้ก่ ศึกษานิเทศก์กลุ่มส่งเสริมการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบุรี เขต 1 ผูบ้รหิารสถานศกึษาขนาดเล็ก จ านวน 2 คน และครูผูส้อน เอกวิชาคอมพิวเตอร ์
ด้วยตนเอง โดยถามถึงสาเหตุของความต้องการจ า เป็น และแนวทางการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดเล็ก  

2.3.2.3 ใช้สถานที่ท างานของผู้ให้ข้อมูลเป็นสถานที่ในการสัมภาษณ์ ใช้การ
บันทึกเสียงในระหว่างสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้แจ้งให้ผู ้ให้ข้อมูลทราบล่วงหน้า ใช้เวลาในการ
สมัภาษณป์ระมาณ 20 – 30 นาทีต่อคน  

2.3.2.4 เมื่อสมัภาษณค์รบทกุประเด็น ผูว้ิจยัไดท้บทวนค าถามและค าตอบที่ผูใ้ห้
ขอ้มลูไดใ้หส้มัภาษณ ์ 
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2.4 การวิเคราะหข์้อมูล 
2.4.1 การวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ โดยการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) ด้วยการ
วิเคราะหจ์ าแนกประเภทและสรา้งขอ้สรุปแบบอปุนยั  

2.4.2 วิเคราะหแ์นวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขนาดเล็ก เพื่อตอบสนองความตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานวิชาการ โดยการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) ดว้ยการวิเคราะห์จ าแนก
ประเภทและสรา้งขอ้สรุปแบบอปุนยั 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

การวิจยัครัง้นี ้มีความมุ่งหมายของการวิจยั 3 ประการ คือ 1) เพื่อประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 2) เพื่อวิเคราะหส์าเหตุที่ท าใหเ้กิด
ความตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และ 3) เพื่อเสนอ
แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ผู้วิจัยแบ่งผลการวิเคราะห์
ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา
สพุรรณบรุี เขต 1  

ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์สาเหตุของความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1  

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหข์อ้เสนอแนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบรุี เขต 1 

สญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการวิจยั 

X̅  คือ ค่าเฉลี่ย (Mean)  
SD คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
PNImodiflied  คือ ดชันีผลต่างของคะแนนเฉลี่ยความตอ้งการจ าเป็น 
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ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  

จากการศึกษาข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพื่อการประเมินความต้องการจ าเป็นการ
จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหข์อ้มลูดงันี ้ 

1.1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลในระยะ
ที ่1  

จากการใชแ้บบสอบถามการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหข์อ้มูลทั่วไปเก่ียวกบัสถานภาพของกลุม่ตวัอย่างจ านวน 196 คน จ าแนกตามเพศ 
อาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ ต าแหน่ง และประสบการณก์ารท างาน ปรากฏดงัตาราง  4 

ตาราง 4 ขอ้มลูทั่วไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบั
การศึกษาสงูสดุ ต าแหน่ง และประสบการณก์ารท างาน 

ตัวแปร ความถ่ี ร้อยละ 
เพศ 

1) ชาย 
2) หญิง 

 
34 
162 

 
17.3 
82.7 

อาย ุ
1) นอ้ยกว่า 30 ปี 
2) 30 – 39 ปี 
3) 40 – 49 ปี 
4) 50 ปีขึน้ไป 

 
53 
74 
38 
31 

 
27.0 
37.8 
19.4 
15.8 

ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
1) ปรญิญาตรี 
2) ปรญิญาโท 
3) ปรญิญาเอก 

 
115 
77 
4 

 
58.7 
39.3 
2.0 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

ตัวแปร ความถ่ี ร้อยละ 
ต าแหน่งปัจจบุนั 

1) ผูอ้  านวยการสถานศกึษา 
2) รกัษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศกึษา 
3) ครู 

 
34 
4 

158 

 
17.4 
2.0 
80.6 

ประสบการณก์ารท างานในสถานศกึษาปัจจบุนั 
1) ต ่ากว่า 5 ปี 
2) 6 – 10 ปี 
3) 11 ปีขึน้ไป 

 
88 
35 
73 

 
44.9 
17.9 
37.2 

รวม 196 100.0 

 
จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายจ านวน 34 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.3 

ส่วนเพศหญิง จ านวน 162 คน คิดเป็นรอ้ยละ 82.7 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 30 – 39 ปี 
จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.8 ส่วนช่วงอายุที่มีจ านวนน้อยที่สุด คือ อายุ 50 ปีขึน้ไป มี
จ านวน 31 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.8 ระดับการศึกษาสูงสดุ ส่วนใหญ่เป็นปริญญาตรี จ านวน 115 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 58.7 ส่วนระดบัการศกึษาที่มีจ านวนนอ้ยที่สดุ คือ ระดบัปรญิญาเอก จ านวน 4 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 2.0 ต าแหน่งส่วนใหญ่เป็นครู จ านวน 158 คน คิดเป็นรอ้ยละ 80.6 ส่วน
ต าแหน่งที่มีจ านวนนอ้ยที่สดุ คือ รกัษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศึกษา จ านวน 4 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 2.0 ประสบการณก์ารท างานส่วนใหญ่ คือ ต ่ากว่า 5 ปี จ านวน 88 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
44.9 และประสบการณ์การท างานที่มีจ านวนนอ้ยที่สุด คือ 6 – 10 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 17.9  
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1.2 ผลการวิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

การวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 โดยใช้แบบสอบถามการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ซึ่งวัด
ความแตกต่างระหว่างระดับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสภาพที่ เป็นจริงกับสภาพที่
คาดหวงั ในการบรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดเล็ก เป็นมาตรประเมินค่า 5 ระดบั ผูว้ิจยั
ระบุความต้องการจ าเป็น (Needs Identification) โดยใช้สูตร PNImodified ได้ผลการวิเคราะห ์
จ าแนกตามรายดา้น ปรากฏดงัตาราง 5 

ตาราง 5 ความตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสพุรรณบรุี เขต 1 โดย
ภาพรวม 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารงานวชิาการ 

ระดับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตอ้งการ
จ าเป็น สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

X̅ SD 
แปล
ผล X̅ SD 

แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

1.  ด้ า น ก า รพั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
สถานศกึษา  

3.71 0.63 มาก 4.44 0.39 มาก 0.20 6 

2. ด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู ้ 

3.58 0.68 มาก 4.52 0.45 มาก 
ที่สดุ 

0.26 3 

3. ด้านการวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน  

3.77 0.67 มาก 4.47 0.46 มาก 0.19 7 

4. ดา้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา  

3.39 0.80 ปาน
กลาง 

4.37 0.46 มาก 0.29 2 

5. ด้านการพัฒนาส่ือ  นวัตกรรม 
และเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  

3.56 0.65 มาก 4.45 0.49 มาก 0.25 4 

6. ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู ้ 3.23 0.85 ปาน
กลาง 

4.40 0.59 มาก 0.36* 1 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารงานวชิาการ 

ระดับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตอ้งการ
จ าเป็น สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

X̅ SD 
แปล
ผล X̅ SD 

แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

7. ดา้นการนิเทศการศกึษา  3.51 0.90 มาก 4.38 0.60 มาก 0.25 4 
8. ดา้นการแนะแนวการศกึษา  3.51 0.86 มาก 4.37 0.63 มาก 0.25 4 
9. ด้านการพัฒ นาระบบประกัน
คณุภาพในสถานศกึษา  

3.68 0.82 มาก 4.42 0.62 มาก 0.20 6 

10. ด้านการส่งเสริมความรู้ด้าน
วิ ช าก ารแก่ ชุ ม ชน  บุ ค คล  แล ะ
หน่วยงานอื่น 

3.48 0.88 ปาน
กลาง 

4.35 0.63 มาก 0.25 4 

11. ดา้นการประสานความรว่มมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อื่น 

3.56 0.77 มาก 4.36 0.60 มาก 0.22 5 

รวม 3.54 0.77 มาก 4.41 0.54 มาก 0.25  

หมายเหต ุ* มีความตอ้งการจ าเป็นเรง่ด่วน 

 
จากตาราง 5 ความต้องการจ า เป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบรุี เขต 1 โดยภาพรวม พบว่า  

คะแนนเฉลี่ยสภาพที่เป็นจริงของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่า 3.23 – 3.77 

ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดา้นที่ 3 ดา้นการวดัผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน (X̅ = 

3.77 , SD = 0.67) ส่วนดา้นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ดา้นที่ 6 ดา้นการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้(X̅ = 
3.23 , SD = 0.85)  

คะแนนเฉลี่ยสภาพที่คาดหวงัของการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่า 4.35 – 4.52 

ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ดา้นที่ 2 ดา้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้(X̅ = 4.52 , SD = 0.45) 
ส่วนดา้นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านที่ 10 ด้านการส่งเสริมความรูด้า้นวิชาการแก่ชุมชน บุคคล 

และหน่วยงานอ่ืน (X̅ = 4.35 , SD = 0.63)  
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ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ า เป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบุรี เขต 1 โดยภาพรวม พบว่า ดชันีความตอ้งการจ าเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.19 - 0.36 ดา้น
ที่มีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน คือ ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (PNImodified = 0.36) ความ
ตอ้งการจ าเป็นอนัดบั 2 คือ ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา (PNImodified = 0.29) ความ
ตอ้งการจ าเป็นอนัดบั 3 คือ ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู ้(PNImodified = 0.26) 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบรุี เขต 1 จ าแนกตามรายขอ้ ดงันี ้

ตาราง 6 ความตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา จ าแนกตามรายขอ้ 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการพัฒนาหลกัสตูร

สถานศึกษา 

ระดับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตอ้งการ
จ าเป็น สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

X̅ SD 
แปล
ผล X̅ SD 

แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

1. มีการบรหิารจดัการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดท าหลักสูตร
สถานศกึษา 

3.80 0.68 มาก 4.47 0.50 มาก 0.18 4 

2. มีระบบฐานข้อมูลเพื่ อใช้ในการ
จดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา 

3.89 0.69 มาก 4.43 0.49 มาก 0.14 6 

3. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อจดัท าหลกัสตูร
สถานศกึษา 

3.86 0.79 มาก 4.51
  

0.50
  

มาก
ที่สดุ 

0.17 5 

4. มีการใช้ซอฟแวร ์หรือโปรแกรมใน
การจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา 

3.56 0.82 มาก 4.39 0.54 มาก 0.23 2 

5. มี ก า รจั ด อ บ รม ห รื อ พั ฒ น า
บุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา 

3.53 0.95 มาก 4.41 0.49 มาก 0.25 1 
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ตาราง 6 (ต่อ) 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการพัฒนาหลกัสตูร

สถานศึกษา 

ระดับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตอ้งการ
จ าเป็น สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

X̅ SD 
แปล
ผล X̅ SD 

แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

6. มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ที่ ส่ ง เสริมหรือบู รณ าการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.66 0.77 มาก 4.42 0.49 มาก 0.21 3 

รวม 3.71 0.63 มาก 4.44 0.39 มาก 0.20  

หมายเหต ุ* มีความตอ้งการจ าเป็นเรง่ด่วน 

 
จากตาราง 6 ความต้องการจ า เป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดเล็ก ดา้นการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา พบว่า  
คะแนนเฉลี่ยสภาพที่เป็นจริงของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่า 3.53 – 3.89 

รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุคือ ขอ้ที่ 2 มรีะบบฐานขอ้มลูเพื่อใชใ้นการจดัท าหลกัสตูรสถานศึกษา 

(X̅ = 3.89 , SD = 0.69) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ขอ้ที่ 5 มีการจัดอบรมหรือพัฒนา

บคุลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา (X̅ = 3.53 , SD = 0.95)  
คะแนนเฉลี่ยสภาพที่คาดหวงัของการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่า 4.39 – 4.51 

รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอ้ที่  3 มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

จดัท าหลกัสตูรสถานศึกษา (X̅ = 4.51 , SD = 0.50) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือขอ้ที่  4 มี

การใชซ้อฟแวร ์หรือโปรแกรมในการจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา (X̅ = 4.39 , SD = 0.54)  
ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ า เป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ดา้นการพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา พบว่า ดัชนีความตอ้งการจ าเป็นมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.14 - 0.25 ไม่มีรายการใดที่มีความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งขอ้ที่มีดัชนีความตอ้งการ
จ าเป็นสูงสามอนัดับแรก คือ มีการจดัอบรมหรือพัฒนาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จดัท าหลกัสตูรสถานศึกษา (PNImodified = 0.25) มีการใชซ้อฟแวร ์หรือโปรแกรมในการจดัท าหลกัสตูร
สถานศึกษา (PNImodified = 0.23) และมีการจดัท าหลกัสตูรสถานศึกษาที่ส่งเสรมิหรือบูรณาการการ
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ (PNImodified = 0.21) ตามล าดบั 
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ตาราง 7 ความตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู ้จ าแนกตามรายขอ้ 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการพัฒนา 

กระบวนการเรียนรู้ 

ระดับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตอ้งการ
จ าเป็น สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

X̅ SD 
แปล
ผล X̅ SD 

แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

1. มี ก า รบ ริ ห า รจั ด ก า ร ระ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ
เรียนการสอน 

3.81 0.68 มาก 4.50 0.50 มาก 0.18 7 

2. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน 

3.79 0.73 มาก 4.47 0.50 มาก 0.18 7 

3. มีระบบอินเทอรเ์น็ตในการจดัการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพสงู 

3.79 0.88 มาก 4.62 0.49 มาก
ที่สดุ 

0.22 6 

4. มีปริมาณเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใช้
ในการจดัการเรียนการสอนเพียงพอ
ต่อความตอ้งการของครูและนกัเรียน 

3.17 1.02 ปาน
กลาง 

4.60 0.60 มาก
ที่สดุ 

0.45* 1 

5. มีเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่มีคุณภาพ
เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

3.23 1.03 ปาน
กลาง 

4.56 0.61 มาก
ที่สดุ 

0.41* 2 

6. มีการใชอ้ินเทอรเ์น็ต โปรแกรม  
แอพพลิเคชัน  หรือ Social Media 
เ ช่ น  Google Classroom, Zoom, 
Facebook, Line เป็นเครื่องมือใน
การจดัการเรียนการสอน 

3.44 0.94 ปาน
กลาง 

4.48 0.66 มาก 0.30* 3 

7. มีการจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากร
ด้ าน เทค โน โลยี สารสน เทศ เพื่ อ
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

3.54 0.88 มาก 4.42 0.66 มาก 0.25 4 

8. มี การสนับสนุน ส่ งเสริมให้ค รู
ออกแบบการเรียนรูโ้ดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และนวตักรรม 

3.80 0.72 มาก 4.50 0.50 มาก 0.18 7 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการพัฒนา 

กระบวนการเรียนรู้ 

ระดับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตอ้งการ
จ าเป็น สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

X̅ SD 
แปล
ผล X̅ SD 

แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

9. มีการใช้แอพลิเคชัน เช่น Zoom, 
Line, Google meet, Messenger 
ในการติดต่อส่ือสารระหว่างครูกับ
นกัเรียน 

3.67 0.90 มาก 4.52 0.61 มาก
ที่สดุ 

0.23 5 

รวม 3.58 0.68 มาก 4.52 0.45 มาก 
ทีสุ่ด 

0.26  
 

หมายเหต ุ* มีความตอ้งการจ าเป็นเรง่ด่วน 

 
จากตาราง 7 ความต้องการจ า เป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดเล็ก ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู ้พบว่า  
คะแนนเฉลี่ยสภาพที่เป็นจริงของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่า 3.17 – 3.81 

รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอ้ที่ 1 มีการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนการสอน (X̅ = 3.81 , SD = 0.68) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่  4 มี
ปริมาณเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใชใ้นการจัดการเรียนการสอนเพียงพอต่อความตอ้งการของครูและ

นกัเรียน (X̅ = 3.17 , SD = 1.02)  
คะแนนเฉลี่ยสภาพที่คาดหวงัของการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่า 4.42 – 4.62 

รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่  3 มีระบบอินเทอรเ์น็ตในการจัดการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพสูง (X̅ = 4.62 , SD = 0.49) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือขอ้ที่ 7 มีการจัด
อบรมหรือพัฒนาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกตใ์ชใ้นการจัดการเรียนการสอน  

(X̅ = 4.42 , SD = 0.66)  
ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ า เป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ดา้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้พบว่า ดัชนีความตอ้งการจ า เป็นมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.18 - 0.45 มีรายการที่มีความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วน 3 รายการ คือ มีปริมาณเครื่อง
คอมพิวเตอรท์ี่ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียน 
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(PNImodified = 0.45) มี เครื่องคอมพิ วเตอร์ที่ มีคุณภาพเพื่ อใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
(PNImodified= 0.41) และมีการใช้อินเทอรเ์น็ต โปรแกรม แอพพลิเคชัน หรือ Social Media เช่น 
Google Classroom, Zoom, Facebook, Line เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการจัดการเรียนการสอน 
(PNImodified = 0.30) 

ตาราง 8 ความตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน จ าแนกตามรายขอ้ 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการวดัผล ประเมินผล  
และเทยีบโอนผลการเรียน 

ระดับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตอ้งการ
จ าเป็น สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

X̅ SD 
แปล
ผล X̅ SD 

แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

1. มี ก า รบ ริ ห า รจั ด ก า ร ระ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดผล 
ประเมินผล และเทียบโอนผลการ
เรียน 

3.78 0.79 มาก 4.45 0.58 มาก 0.18 2 

2. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ
วดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผล
การเรียน 

3.82 0.86 มาก
ที่สดุ 

4.45 0.58 มาก 0.16 3 

3. มีการใช้ซอฟแวร ์หรือโปรแกรม 
เ ช่ น  SGS, SchoolMis ใ น ก า ร
วิเคราะห ์จดัเก็บและประมวลผลการ
เรียนของนกัเรียน 

4.13 0.87 มาก 4.55 0.50 มาก
ที่สดุ 

0.10 4 

4. มี ก า รจั ด อ บ รม ห รื อ พั ฒ น า
บุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการวัดผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน 

3.58 0.86 มาก 4.46 0.50 มาก 0.25 1 

5. มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการวัดผล ประเมินผล 
เช่น ท าแบบทดสอบออนไลน ์ 

3.53 0.83 มาก 4.42 0.55 มาก 0.25 1 

รวม 3.77 0.67 มาก 4.47 0.46 มาก 0.19  

หมายเหต ุ* มีความตอ้งการจ าเป็นเรง่ด่วน 
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จากตาราง 8 ความต้องการจ า เป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการ
เรียน พบว่า  

คะแนนเฉลี่ยสภาพที่เป็นจริงของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่า 3.53 – 4.13 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุคือ ขอ้ที่ 3 มีการใชซ้อฟแวร ์หรือโปรแกรม เช่น SGS, SchoolMis ใน

การวิเคราะห ์จดัเก็บและประมวลผลการเรียนของนกัเรียน (X̅ = 4.13 , SD = 0.87) สว่นรายการที่
มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุดคือ ขอ้ที่ 5 มีการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดผล ประเมินผล 

เช่น ท าแบบทดสอบออนไลน ์(X̅ = 3.53 , SD = 0.83)  
คะแนนเฉลี่ยสภาพที่คาดหวงัของการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่า 4.42 – 4.55 

รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุคือ ขอ้ที่ 3 มีการใชซ้อฟแวร ์หรือโปรแกรม เช่น SGS, SchoolMis ใน

การวิเคราะห ์จดัเก็บและประมวลผลการเรียนของนกัเรียน (X̅ = 4.55 , SD = 0.50) สว่นรายการที่
มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือขอ้ที่ 5 มีการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดผล ประเมินผล 

เช่น ท าแบบทดสอบออนไลน ์(X̅ = 4.42 , SD = 0.55)  
ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ า เป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบุรี เขต 1 ดา้นการวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน พบว่า ดชันีความตอ้งการ
จ าเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.10 - 0.25 ไม่มีรายการใดที่มีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งความ
ต้องการจ าเป็นอันดับ 1 มี 2 รายการ คือ มีการจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน และมีการส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการวัดผล ประเมินผล เช่น ท าแบบทดสอบออนไลน์ (PNImodified = 0.25) ความ
ต้องการจ าเป็นอันดับ 2 คือ มีการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดผล 
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน (PNImodified = 0.18) ความต้องการจ าเป็นอันดับ 3 คือ มี
ระบบฐานขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน (PNImodified = 0.16) 
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ตาราง 9 ความตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา จ าแนกตามรายขอ้ 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการวิจัยเพือ่พัฒนา 

คุณภาพการศึกษา 

ระดับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตอ้งการ
จ าเป็น สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

X̅ SD 
แปล
ผล X̅ SD 

แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

1. มี ก า รบ ริ ห า รจั ด ก า ร ระ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจัยใน
ชัน้เรียน 

3.52 0.87 มาก 4.37 0.48 มาก 0.24 4 

2. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ
วิจยัในชัน้เรียน 

3.49 0.91 ปาน
กลาง 

4.39 0.49 มาก 0.26 3 

3. มีการใช้ซอฟแวร ์หรือโปรแกรม
เป็นเครื่องมือในการวิจยัในชัน้เรียน 

3.27 0.93 ปาน
กลาง 

4.35 0.54 มาก 0.33* 1 

4. มีการจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากร
ด้ าน เทค โน โลยี สารสน เทศ เพื่ อ
ประยกุตใ์ชใ้นการวิจยัในชัน้เรียน 

3.28 0.84 ปาน 
กลาง 

4.37 0.48 มาก 0.33* 1 

5. มีการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน
โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน 

3.39 0.85 ปาน
กลาง 

4.39 0.55 มาก 0.29 2 

รวม 3.39 0.80 ปาน
กลาง 

4.37 0.46 มาก 0.29  

หมายเหต ุ* มีความตอ้งการจ าเป็นเรง่ด่วน 

 
จากตาราง 9 ความต้องการจ า เป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดเล็ก ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา พบว่า  
คะแนนเฉลี่ยสภาพที่เป็นจริงของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่า 3.27 – 3.52 

รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุคือ ขอ้ที่ 1 มีการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจยั

ในชัน้เรียน (X̅ = 3.52 , SD = 0.87) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือ ขอ้ที่ 3 มีการใชซ้อฟแวร ์

หรือโปรแกรมเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัในชัน้เรียน (X̅ = 3.27 , SD = 0.93)  
คะแนนเฉลี่ยสภาพที่คาดหวงัของการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่า 4.35 – 4.39 

รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มี 2 รายการ คือ ขอ้ที่ 2 มีระบบฐานขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวิจัยในชั้น

เรียน (X̅ = 4.39 , SD = 0.49) และข้อที่  5 มีการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยี



  100 

สารสนเทศเป็นฐาน (X ̅= 4.39 , SD = 0.55) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือขอ้ที่ 3 มีการใช้

ซอฟแวร ์หรือโปรแกรมเป็นเคร่ืองมือในการวิจยัในชัน้เรียน (X̅ = 4.35 , SD = 0.54)  
ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ า เป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบุรี เขต 1 ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษา พบว่า ดชันีความตอ้งการจ าเป็นมีค่า
อยู่ระหว่าง 0.24 - 0.33 มีรายการที่มีความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วน 2 รายการ คือ มีการใชซ้อฟแวร ์
หรือโปรแกรมเป็นเครื่องมือในการวิจัยในชั้นเรียน และมีการจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน (PNImodified = 0.33) ความต้องการ
จ าเป็นอันดับ 2 คือ มีการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน 
(PNImodified = 0.29) ความตอ้งการจ าเป็นอันดับ 3 คือ มีระบบฐานขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวิจัยในชั้น
เรียน (PNImodified = 0.26) 
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ตาราง 10 ความตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการพฒันาสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษา จ าแนกตามราย
ขอ้ 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม 
และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

ระดับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตอ้งการ
จ าเป็น สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

X̅ SD 
แปล
ผล X̅ SD 

แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

1. มี ก า รบ ริ ห า รจั ด ก า ร ระ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา
ส่ื อ  น วัต ก รรม  และ เท ค โน โล ยี
ทางการศกึษา 

3.64 0.80 มาก 4.48 0.50 มาก 0.23 3 

2. มีการใช้ซอฟแวร ์โปรแกรม หรือ
แอพพลิเคชันในการออกแบบส่ือ 
และนวตักรรมทางการศกึษา 

3.51 0.80 มาก 4.43 0.50 มาก 0.26 2 

3. มี ก า รจั ด อ บ รม ห รื อ พั ฒ น า
บุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการผลิตส่ือ และนวัตกรรมทาง
การศกึษา 

3.42 0.76 ปาน
กลาง 

4.43 0.61 มาก 0.30* 1 

4. มีการสนบัสนนุ ส่งเสริมใหค้รูผลิต
ส่ือเทคโนโลยี และนวัตกรรมทาง
การศกึษา 

3.68 0.77 มาก 4.46 0.61 มาก 0.21 4 

รวม 3.56 0.65 มาก 4.45 0.49 มาก 0.25  

หมายเหต ุ* มีความตอ้งการจ าเป็นเรง่ด่วน 

 
จากตาราง 10 ความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศกึษา พบว่า  

คะแนนเฉลี่ยสภาพที่เป็นจริงของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่า 3.42 – 3.68 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่ 4 มีการสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อเทคโนโลยี และ

นวตักรรมทางการศึกษา (X̅ = 3.68 , SD = 0.77) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุดคือ ขอ้ที่ 3 มี
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การจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อ และนวัตกรรมทาง

การศกึษา (X̅ = 3.42 , SD = 0.76)  
คะแนนเฉลี่ยสภาพที่คาดหวงัของการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่า 4.43 – 4.48 

รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอ้ที่ 1 มีการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา (X̅ = 4.48 , SD = 0.50) ส่วนรายการที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด มี 2 รายการ คือ ขอ้ที่ 2 มีการใชซ้อฟแวร ์โปรแกรม หรือแอพพลิเคชันในการ

ออกแบบสื่อ และนวตักรรมทางการศึกษา (X̅ = 4.43 , SD = 0.50) และขอ้ที่ 3 มีการจดัอบรมหรือ

พฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อ และนวตักรรมทางการศกึษา (X̅ = 4.43 , 
SD = 0.61)  

ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ า เป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ดา้นการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา พบว่า ดัชนีความ
ตอ้งการจ าเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.21 - 0.30 มีรายการที่มีความตอ้งการจ าเป็นเรง่ด่วน คือ มีการจดั
อบรมหรือพัฒนาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อ และนวตักรรมทางการศึกษา 
(PNImodified = 0.30) ความตอ้งการจ าเป็นอันดับ 2 คือ มีการใชซ้อฟแวร ์โปรแกรม หรือแอพพลิเค
ชันในการออกแบบสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา (PNImodified = 0.26) ความต้องการจ าเป็น
อันดับ 3 คือ มีการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศกึษา (PNImodified = 0.23) 
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ตาราง 11 ความตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการพฒันาแหลง่เรียนรู ้จ าแนกตามรายขอ้ 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

ระดับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตอ้งการ
จ าเป็น สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

X̅ SD 
แปล
ผล X̅ SD 

แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

1. มี ก า รบ ริ ห า รจั ด ก า ร ระ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู ้

3.48 0.80 ปาน
กลาง 

4.45 0.61 มาก 0.28 6 

2. มีระบบอินเทอรเ์น็ตประสิทธิภาพ
สู ง เพื่ อ ใช้ ใน แ ห ล่ ง เรี ย น รู ้ข อ ง
สถานศึกษา เช่น  ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร ์ฯลฯ 

3.47 1.00 ปาน
กลาง 

4.53 0.61 มาก
ที่สดุ 

0.31* 4 

3. มีเครื่องคอมพิวเตอรใ์ช้ในแหล่ง
เรียนรูข้องสถานศกึษา เช่น หอ้งสมดุ 
หอ้งคอมพิวเตอร ์ฯลฯ อย่างเพียงพอ 

3.14 1.04 ปาน
กลาง 

4.52 0.61 มาก
ที่สดุ 

0.44* 2 

4. มีการใชร้ะบบคอมพิวเตอรใ์นการ
บริหารจัดการแห ล่งเรียน รู ้ เช่ น 
ระบบยืม-คืนหนงัสือในหอ้งสมดุ 

2.68 1.20 ปาน
กลาง 

4.19 0.82 มาก 0.56* 1 

5. มี ก า รจั ด อ บ รม ห รื อ พั ฒ น า
บุคลากรที่เก่ียวขอ้งกับแหล่งเรียนรู ้
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.22 0.94 ปาน
กลาง 

4.34 0.64 มาก 0.35* 3 

6. มีการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศในแหล่งเรียนรู ้
ข อ งส ถ าน ศึ ก ษ า  เช่ น  ก า ร ใช้
คอมพิวเตอรสื์บคน้ขอ้มลู การจดัท า
แหล่งเรียนรูอ้อนไลน ์ 

3.38 0.91 ปาน
กลาง 

4.39 0.72 มาก 0.30* 5 

รวม 3.23 0.85 ปาน
กลาง 

4.40 0.59 มาก 0.36*  

หมายเหต ุ* มีความตอ้งการจ าเป็นเรง่ด่วน 
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จากตาราง 11 ความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดเล็ก ดา้นการพฒันาแหลง่เรียนรู ้พบว่า  

คะแนนเฉลี่ยสภาพที่เป็นจริงของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่า 2.68 – 3.48 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอ้ที่ 1 มีการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

พฒันาแหล่งเรียนรู ้(X̅ = 3.48 , SD = 0.80) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือ ขอ้ที่ 4 มีการใช้

ระบบคอมพิวเตอรใ์นการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู ้เช่น ระบบยืม -คืนหนังสือในหอ้งสมุด (X̅ = 
2.68 , SD = 1.20) 

คะแนนเฉลี่ยสภาพที่คาดหวงัของการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่า 4.19 – 4.53 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุคือ ขอ้ที่ 2 มีระบบอินเทอรเ์น็ตประสิทธิภาพสงูเพื่อใชใ้นแหล่งเรียนรู้

ของสถานศึกษา เช่น หอ้งสมุด หอ้งคอมพิวเตอร ์ฯลฯ (X̅ = 4.53 , SD = 0.61) ส่วนรายการที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือข้อที่  4 มีการใช้ระบบคอมพิวเตอรใ์นการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู ้เช่น 

ระบบยืม-คืนหนงัสือในหอ้งสมดุ (X̅ = 4.19 , SD = 0.82)  
ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ า เป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ดา้นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ พบว่า ดัชนีความตอ้งการจ าเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.28 - 0.56 มีรายการที่มีความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วน 5 รายการ คือ มีการใชร้ะบบคอมพิวเตอร์
ในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู ้เช่น ระบบยืม -คืนหนังสือในห้องสมุด (PNImodified = 0.56) มี
เครื่องคอมพิวเตอรใ์ชใ้นแหล่งเรียนรูข้องสถานศึกษา เช่น หอ้งสมุด หอ้งคอมพิวเตอร ์ฯลฯ อย่าง
เพียงพอ (PNImodified = 0.44) มีการจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวขอ้งกับแหล่งเรียนรูด้า้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ (PNImodified = 0.35) มีระบบอินเทอรเ์น็ตประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในแหล่ง
เรียนรูข้องสถานศกึษา เช่น หอ้งสมดุ หอ้งคอมพิวเตอร ์ฯลฯ (PNImodified = 0.31) และมีการส่งเสริม
ใหน้ักเรียนเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในแหล่งเรียนรูข้องสถานศึกษา เช่น การใชค้อมพิวเตอร์
สืบคน้ขอ้มลู การจดัท าแหลง่เรียนรูอ้อนไลน ์(PNImodified = 0.30) 
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ตาราง 12 ความตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการนิเทศการศกึษา จ าแนกตามรายขอ้ 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการนิเทศการศึกษา 

ระดับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตอ้งการ
จ าเป็น สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

X̅ SD 
แปล
ผล X̅ SD 

แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

1. มี ก า รบ ริ ห า รจั ด ก า ร ระ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนิเทศ
ภายในสถานศกึษา 

3.46 0.92 ปาน
กลาง 

4.38 0.60 มาก 0.27 1 

2. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ
นิเทศภายในสถานศกึษา 

3.59 0.95 มาก 4.37 0.69 มาก 0.22 3 

3. มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสน เทศในการนิ เทศภายใน
สถานศึกษา เช่น  ใช้ระบบนิ เทศ 
ติดตามการปฏิบัติงานของครูแบบ
ออนไลน ์

3.48 1.00 ปาน
กลาง 

4.40 0.68 มาก 0.26 2 

รวม 3.51 0.90 มาก 4.38 0.60 มาก 0.25  

หมายเหต ุ* มีความตอ้งการจ าเป็นเรง่ด่วน 

 
จากตาราง 12 ความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดเล็ก ดา้นการนิเทศการศกึษา พบว่า  
คะแนนเฉลี่ยสภาพที่เป็นจริงของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่า 3.46 – 3.59 

รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอ้ที่ 2 มีระบบฐานขอ้มลูเพื่อใชใ้นการนิเทศภายในสถานศึกษา 

(X̅ = 3.59 , SD = 0.95) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ขอ้ที่ 1 มีการบริหารจัดการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการนิเทศภายในสถานศกึษา (X̅ = 3.46 , SD = 0.92)  
คะแนนเฉลี่ยสภาพที่คาดหวงัของการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่า 4.37 – 4.40 

รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอ้ที่ 3 มีการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา เช่น ใชร้ะบบนิเทศ ติดตามการปฏิบติังานของครูแบบออนไลน์  (X̅ = 4.40 , 
SD = 0.68) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือขอ้ที่  2 มีระบบฐานข้อมูลเพื่อใชใ้นการนิเทศ

ภายในสถานศกึษา (X̅ = 4.37 , SD = 0.69)  
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ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ า เป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบรุี เขต 1 ดา้นการนิเทศการศกึษา พบว่า ดชันีความตอ้งการจ าเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.22 - 
0.27 ไม่มีรายการใดที่มีความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งขอ้ที่มีดัชนีความตอ้งการจ าเป็นสูงสาม
อันดับแรก คือ มีการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการนิเทศภายในสถานศึกษา 
(PNImodified = 0.27) มีการส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการนิเทศภายในสถานศึกษา เช่น 
ใช้ระบบนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของครูแบบออนไลน์  (PNImodified = 0.26) และมีระบบ
ฐานขอ้มลูเพื่อใชใ้นการนิเทศภายในสถานศกึษา (PNImodified = 0.22) ตามล าดบั 
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ตาราง 13 ความตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการแนะแนวการศกึษา จ าแนกตามรายขอ้ 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการแนะแนวการศึกษา 

ระดับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตอ้งการ
จ าเป็น สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

X̅ SD 
แปล
ผล X̅ SD 

แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

1. มี ก า รบ ริ ห า รจั ด ก า ร ระ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการแนะ
แนวการศกึษา 

3.43 0.95 ปาน
กลาง 

4.35 0.71 มาก 0.27 2 

2. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในงาน
แนะแนวหรือระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

3.72 0.87 มาก 4.41 0.65 มาก 0.19 5 

3. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การวิ เค ราะห์ข้อมูลผู้ เรีย น เป็ น
รายบคุคล 

3.63 0.85 มาก 4.41 0.65 มาก 0.21 4 

4. มี ก า รจั ด อ บ รม ห รื อ พั ฒ น า
บุคลากรที่เก่ียวขอ้งกับงานแนะแนว 
หรือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.46 1.02 ปาน
กลาง 

4.36 0.65 มาก 0.26 3 

5. มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานแนะแนว เช่น การ
ใหค้  าปรกึษาแบบออนไลน ์

3.30 1.10 ปาน
กลาง 

4.30 0.70 มาก 0.30* 1 

รวม 3.51 0.86 มาก 4.37 0.63 มาก 0.25  

หมายเหต ุ* มีความตอ้งการจ าเป็นเรง่ด่วน 

 
จากตาราง 13 ความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดเล็ก ดา้นการแนะแนวการศกึษา พบว่า  
คะแนนเฉลี่ยสภาพที่เป็นจริงของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่า 3.30 – 3.72 

รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอ้ที่ 2 มีระบบฐานขอ้มูลเพื่อใชใ้นงานแนะแนวหรือระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน (X̅ = 3.72 , SD = 0.87) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ข้อที่ 5 มีการ
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สง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในงานแนะแนว เช่น การใหค้ าปรกึษาแบบออนไลน ์(X̅ = 3.30 
, SD = 1.10)  

คะแนนเฉลี่ยสภาพที่คาดหวงัของการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่า 4.30 – 4.41 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอ้ที่ 2 มีระบบฐานขอ้มูลเพื่อใชใ้นงานแนะแนวหรือระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน (X̅ = 4.41 , SD = 0.65) และข้อที่  3 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

วิเคราะหข์อ้มลูผูเ้รียนเป็นรายบคุคล (X̅ = 4.41 , SD = 0.65) สว่นรายการที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือ
ข้อที่  5 มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานแนะแนว เช่น การให้ค าปรึกษาแบบ

ออนไลน ์(X̅ = 4.30 , SD = 0.70)  
ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ดา้นการแนะแนวการศึกษา พบว่า ดัชนีความตอ้งการจ าเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.19 - 0.30 มีรายการที่มีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน คือ มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานแนะแนว เช่น การใหค้ าปรกึษาแบบออนไลน์ (PNImodified = 0.30) ความตอ้งการ
จ าเป็นอันดับ 2 คือ มีการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการแนะแนวการศึกษา 
(PNImodified = 0.27) ความต้องการจ าเป็นอันดับ 3 คือ มีการจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรที่
เก่ียวขอ้งกบังานแนะแนว หรือระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (PNImodified = 
0.26) 
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ตาราง 14 ความตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา จ าแนกตาม
รายขอ้ 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 

ระดับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตอ้งการ
จ าเป็น สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

X̅ SD 
แปล
ผล X̅ SD 

แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

1. มี ก า รบ ริ ห า รจั ด ก า ร ร ะ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.72 0.87 มาก 4.43 0.66 มาก 0.19 3 

2. มีระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.70 0.86 มาก 4.45 0.66 มาก 0.20 2 

3. มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
ก า รพัฒ น า เค รื่ อ งมื อ ป ระ เมิ น
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.70 0.87 มาก 4.41 0.65 มาก 0.19 3 

4. มี ก า รจั ด อบ รม ห รื อ พั ฒ น า
บุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการพัฒนาระบบการประกัน
คณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.61 0.91 มาก 4.41 0.60 มาก 0.22 1 

5. มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการพัฒนาระบบการ
ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา 

3.66 
 

0.85 มาก 4.38 0.65 มาก 0.20 2 

รวม 3.68 0.82 มาก 4.42 0.62 มาก 0.20  

หมายเหต ุ* มีความตอ้งการจ าเป็นเรง่ด่วน 

 
จากตาราง 14 ความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา พบว่า  

คะแนนเฉลี่ยสภาพที่เป็นจริงของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่า 3.61 – 3.72 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอ้ที่ 1 มีการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
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ประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา (X̅ = 3.72 , SD = 0.87) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือ 
ข้อที่ 4 มีการจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบการ

ประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา (X̅ = 3.61 , SD = 0.91)  
คะแนนเฉลี่ยสภาพที่คาดหวงัของการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่า 4.38 – 4.45 

รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขอ้ที่ 2 มีระบบฐานขอ้มูลเพื่อใชใ้นการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา (X̅ = 4.45 , SD = 0.66) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือขอ้ที่ 5 มีการส่งเสริม

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  (X̅ = 
4.38, SD = 0.65)  

ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ า เป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบุรี เขต 1 ดา้นการพฒันาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา พบว่า ดัชนีความ
ตอ้งการจ าเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.19 - 0.22 ไม่มีรายการใดที่มีความตอ้งการจ าเป็นเรง่ด่วน ซึ่งขอ้ที่
มีความตอ้งการจ าเป็นอนัดับ 1 คือ มีการจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (PNImodified = 0.22) ความตอ้งการ
จ าเป็นอันดับ 2 มี  2 รายการ คือ มีระบบฐานข้อมูลเพื่ อใช้ในการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษา และมีการสง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศึกษา (PNImodified = 0.20) ความต้องการจ าเป็นอันดับ 3 มี 2 รายการ คือ มีการ
บริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา และมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (PNImodified = 
0.19) 
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ตาราง 15 ความตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการสง่เสรมิความรูด้า้นวิชาการแก่ชมุชน บุคคล และหน่วยงานอื่น 
จ าแนกตามรายขอ้ 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการส่งเสริมความรู้ด้าน
วิชาการแกชุ่มชน บุคคล และ

หน่วยงานอืน่ 

ระดับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตอ้งการ
จ าเป็น สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

X̅ SD 
แปล
ผล X̅ SD 

แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

1. มี ก า รบ ริ ห า รจั ด ก า ร ระ บ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหค้วามรู ้
ด้านวิชาการแก่ชุมชน บุคคล และ
หน่วยงานอื่น 

3.37 0.92 ปาน
กลาง 

4.32 0.70 มาก 0.28 1 

2. มี ก า รจั ด อ บ รม ห รื อ พั ฒ น า
บุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใหค้วามรูด้า้นวิชาการแก่ชุมชน 
บคุคล และหน่วยงานอื่น 

3.66 0.77 มาก 4.42 0.49 มาก 0.21 3 

3. มี ก า ร เผ ย แ พ ร่ ค ว า ม รู้ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิชาการ
แก่ชมุชน บคุคล และหน่วยงานอื่น 

3.41 0.95 ปาน
กลาง 

4.30 0.70 มาก 0.26 2 

รวม 3.48 0.88 ปาน
กลาง 

4.35 0.63 มาก 0.25  

หมายเหต ุ* มีความตอ้งการจ าเป็นเรง่ด่วน 

 
จากตาราง 15 ความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดเล็ก ดา้นการสง่เสรมิความรูด้า้นวิชาการแก่ชมุชน บคุคล 
และหน่วยงานอื่น พบว่า  

คะแนนเฉลี่ยสภาพที่เป็นจริงของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่า 3.37 – 3.66 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่  2 มีการจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อใหค้วามรูด้า้นวิชาการแก่ชุมชน บุคคล และหน่วยงานอ่ืน (X̅ = 3.66 , SD = 0.77) 
สว่นรายการที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือ ขอ้ที่ 1 มีการบรหิารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้

ความรูด้า้นวิชาการแก่ชมุชน บคุคล และหน่วยงานอื่น (X̅ = 3.37 , SD = 0.92)  
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คะแนนเฉลี่ยสภาพที่คาดหวงัของการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่า 4.30 – 4.42 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข้อที่  2 มีการจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อใหค้วามรูด้า้นวิชาการแก่ชุมชน บุคคล และหน่วยงานอ่ืน (X̅ = 4.42 , SD = 0.49) 
สว่นรายการที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือขอ้ที่ 3 มีการเผยแพร่ความรูด้า้นเทคโนโลยีสารสนเทศในงาน

วิชาการแก่ชมุชน บคุคล และหน่วยงานอื่น (X̅ = 4.30 , SD = 0.70)  
ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ า เป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ดา้นการส่งเสริมความรูด้า้นวิชาการแก่ชุมชน บุคคล และหน่วยงานอ่ืน  พบว่า 
ดัชนีความตอ้งการจ าเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.21 - 0.28 ไม่มีรายการใดที่มีความตอ้งการจ าเป็น
เร่งด่วน ซึ่งข้อที่มีดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสามอันดับแรก คือ มีการบริหารจัดการระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหค้วามรูด้า้นวิชาการแก่ชุมชน บุคคล และหน่วยงานอ่ืน (PNImodified = 
0.28) มีการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงานวิชาการแก่ชุมชน บุคคล และ
หน่วยงานอ่ืน (PNImodified = 0.26) และมีการจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อให้ความรูด้้านวิชาการแก่ชุมชน บุคคล และหน่วยงานอ่ืน  (PNImodified = 0.21) 
ตามล าดบั 
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ตาราง 16 ความตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
จ าแนกตามรายขอ้ 

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการประสานความร่วมมือใน

การพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอื่น 

ระดับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความตอ้งการ
จ าเป็น สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวงั 

X̅ SD 
แปล
ผล X̅ SD 

แปล
ผล 

PNImodified ล าดับ 

1. มีการบรหิารจดัการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประสานความร่วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
อื่น 

3.48 0.86 ปาน
กลาง 

4.31 0.74 มาก 0.24 2 

2. มีการจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับ
สถานศกึษาอื่น 

3.43 0.91 ปาน
กลาง 

4.36 0.69 มาก 0.27 1 

3. มีการสนบัสนุน ส่งเสริมใหบุ้คลากร
ในสถานศึ กษาอื่ น ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ 

3.58 0.84 มาก 4.33 0.68 มาก 0.21 3 

4. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การติดต่อส่ือสารดา้นงานวิชาการกับ
บคุลากรสถานศกึษาอื่น 

3.75 0.82 มาก 4.46 0.50 มาก 0.19 4 

รวม 3.56 0.77 มาก 4.36 0.60 มาก 0.22  

หมายเหต ุ* มีความตอ้งการจ าเป็นเรง่ด่วน 

 
จากตาราง 16 ความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บรหิารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการประสานความรว่มมือในการพฒันาวิชาการ
กบัสถานศกึษาอ่ืน พบว่า  

คะแนนเฉลี่ยสภาพที่เป็นจริงของการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่า 3.43 – 3.75 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุคือ ขอ้ที่ 4 มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารดา้นงาน

วิชาการกบับุคลากรสถานศึกษาอ่ืน (X̅ = 3.75 , SD = 0.82) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือ 

ขอ้ที่ 2 มีการจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน (X̅ = 
3.43 , SD = 0.91)  
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คะแนนเฉลี่ยสภาพที่คาดหวงัของการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศมีค่า 4.31 – 4.46 
รายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุคือ ขอ้ที่ 4 มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารดา้นงาน

วิชาการกบับุคลากรสถานศึกษาอ่ืน (X̅ = 4.46 , SD = 0.50) ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุคือ
ขอ้ที่ 1 มีการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการกบัสถานศกึษาอ่ืน (X̅ = 4.31 , SD = 0.74)  
ผลการวิเคราะห์ความต้องการจ า เป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ดา้นการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน  พบว่า 
ดัชนีความตอ้งการจ าเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.19 - 0.27 ไม่มีรายการใดที่มีความตอ้งการจ าเป็น
เร่งด่วน ซึ่งข้อที่มีดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสามอันดับแรก คือ มีการจัดอบรมหรือพัฒนา
บคุลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศรว่มกบัสถานศึกษาอ่ืน (PNImodified = 0.27) มีการบริหารจดัการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน  
(PNImodified = 0.24) และมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาอ่ืนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการ (PNImodified = 0.21) ตามล าดบั 

ตอนที ่2 ผลการวิเคราะหส์าเหตุของความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

ผลการวิเคราะหส์าเหตทุี่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จากการสัมภาษณ์บุคลากรผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 5 คน ผูว้ิจยัน าเสนอขอ้มลูตามความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วนในการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา ดา้นการพฒันาสื่อ นวตักรรม และ
เทคโนโลยีทางการศกึษา ดา้นการพฒันาแหลง่เรียนรู ้ดา้นการแนะแนวการศกึษา ตามล าดบั 
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2.1 สาเหตุทีท่ าให้เกิดความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  

ผลการวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดเล็ก ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู ้
จากการสมัภาษณส์ามารถสรุปประเด็นได ้ดงันี ้

1) งบประมาณในสถานศึกษาขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อการจัดซือ้ และซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร ์

สถานศึกษาขนาดเล็กมีปริมาณเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใชใ้นการจัดการเรียน
การสอนไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของครูและนกัเรียน และคอมพิวเตอรส์่วนใหญ่ไม่มีคณุภาพ 
เนื่องจากงบประมาณในสถานศึกษาขนาดเล็กมีจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการจัดหา และซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร ์ยกตวัอย่างความคิดเห็นของบุคลากร ดงันี ้ 

“งบประมาณด้านเทคโนโลยีที่จัดสรรจากเขตพื ้นที่การศึกษาไปยัง
โรงเรียนมีจ ากดั เราตอ้งค านึงถึงโรงเรียนที่ขาดแคลนก่อน จึงจัดสรรไดไ้ม่ครอบคลุมทุกโรงเรียน
และงบประมาณส าหรบัซ่อมครุภณัฑ์มีนอ้ย”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่1) 
“เขตพืน้ที่การศึกษามีงบประมาณส าหรบัจัดซือ้และซ่อมแซมครุภณัฑ์ก็

จริง แต่โรงเรียนจะเนน้ไปซือ้โต๊ะ เกา้อีน้กัเรียนทีม่ีความจ าเป็นมากกว่า”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่2) 
“งบประมาณรายหวัในโรงเรียนขนาดเล็กมีนอ้ย ท าใหน้กัเรียนและครูไม่

มีเครือ่งคอมพวิเตอร์ด ีๆ ใช”้  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่3) 
“ถา้จะหวงัใหม้ีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อจ านวนครูและนกัเรียนคง

ยาก อย่างมากก็มีแค่ครบจ านวนหอ้งเท่านัน้”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่4) 
“งบประมาณรายหวัทีไ่ดจ้ากรฐัไม่พอซือ้คอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่โรงเรียน

ขนาดเล็กตอ้งของบประมาณจากหน่วยงานภายนอก เช่น ขอเงินสนบัสนุนจากองค์กรปกครอง
สว่นทอ้งถิ่นเพือ่จดัซือ้”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่5) 
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จากการวิเคราะห์สาเหตุโดยการสัมภาษณ์บุคลากรผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ทัศนะของบุคลากร  ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ 
งบประมาณในสถานศึกษาขนาดเล็กไม่เพียงพอต่อการจดัซือ้ และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอรใ์ห้
มีคณุภาพเพียงพอต่อความตอ้งการของครูและนกัเรียน  

 
2) ครูขาดความรู ้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการประยุกตใ์ชเ้ป็น

เครื่องมือในการจดัการเรียนการสอน 
ครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก ใชว้ิธีการสอนแบบดัง้เดิมมากกว่าการสอนแบบ

ใช้เทคโนโลยี เนื่องจากครูในสถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ยกตวัอย่างความคิดเห็นของบุคลากร ดงันี ้ 

“จากผลการจดักิจกรรม Learn at home ช่วงสถานการณ์โควดิทีผ่า่นมา 
ครูส่วนใหญ่ใช้การสอนแบบ On-hand หรือแจกใบงานมากกว่า เพราะบางคนไม่มีความรู ้     
ดา้นเทคโนโลยเีลย”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่1) 
“ครูในโรงเรียนขนาดเล็กส่วนใหญ่เป็นครูค่อนขา้งมีอายุ ยงัชินกับการ

สอนแบบเดมิ ๆ ไม่ค่อยเปิดรบัเทคโนโลยใีหม่ ๆ”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่2) 
“ครูไม่ค่อยขวนขวายจะใชเ้ทคโนโลย ีเพราะผูบ้ริหารก็ไม่ไดส้ง่เสริม”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่3) 
“ครูรุ่นใหม่ ๆ ไม่ค่อยมีใครสอนครูรุ่นเก่าให้ใชเ้ทคโนโลยีในการสอน 

เพราะครูรุ่นเก่าไม่ถนดั และไม่ชอบการสอนแบบนี”้  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่4) 
“ถา้ไม่ใช่ครูคอมพวิเตอร์ ก็ไม่ค่อยมีครูวิชาไหนสอนโดยใชเ้ทคโนโลยีกนั 

อย่างมากก็เปิด DLTV ใหเ้ดก็ดู นอกนัน้ก็ใชโ้ปรแกรมอย่างอืน่ไม่เป็น”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่5) 
 

จากการวิเคราะห์สาเหตุโดยการสัมภาษณ์บุคลากรผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ทัศนะของบุคลากร ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ครูใน
สถานศึกษาขนาดเล็ก ใชว้ิธีการสอนแบบดัง้เดิมมากกว่าการสอนแบบใชเ้ทคโนโลยี เนื่องจากครู
ในสถานศกึษาสว่นใหญ่ขาดความรู ้และทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2.2 สาเหตุทีท่ าให้เกิดความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

ผลการวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพ
การศกึษา จากการสมัภาษณส์ามารถสรุปประเด็นได ้ดงันี ้

1) ครูขาดความตระหนักดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการท าวิจัยในชั้น
เรียน 

ครูในสถานศึกษาขนาดเล็กไม่ตระหนักถึงความส าคัญดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
ในการท าวิจยัในชัน้เรียน ยกตวัอย่างความคิดเห็นของบุคลากร ดงันี ้ 

“ครูหลายคนละเลยการท าวจิยัในชัน้เรียน ผูบ้ริหารก็ไม่ไดบ้งัคบัใหค้รูท า 
อา้งว่าภาระงานมาก แต่ถา้ท าวิจัยกันอย่างต่อเนื่อง แลว้ใชเ้ทคโนโลยีมาเป็นตวัช่วย จะพบว่า 
วจิยัมีประโยชนต่์อการศกึษามาก เพราะจะท าใหเ้หน็ปัญหาและแนวทางแกไ้ขจริง ๆ”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่2) 
“ครูท าแต่วจิยัง่าย ๆ ไม่ตอ้งใชเ้ทคโนโลยมีากนกั”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่4) 
“ส่วนใหญ่ครูท าวิจัยหนา้เดียว ครูบางโรงเรียนก็ไม่ท าเลยก็มี ก็เลยไม่

เหน็ถงึความส าคญัในการใชเ้ทคโนโลยใีนการท าวจิยั”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่5) 
 

จากการวิเคราะห์สาเหตุโดยการสัมภาษณ์บุคลากรผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ทัศนะของบุคลากร ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ครูขาด
ความตระหนกัดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการท าวิจยัในชัน้เรียน 

 
2) ผูบ้รหิารสถานศึกษาขาดการสง่เสริมใหค้รูประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการวิจยัใน

ชัน้เรียน 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่เห็นถึงความส าคัญในการวิจัยในชั้นเรียน ขาดการ

ส่งเสริมด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน จึงไม่มีการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ประยกุตใ์ชใ้นการวิจยัในชัน้เรียน ยกตวัอย่างความคิดเห็นของบุคลากร ดงันี ้ 
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“นอ้ยมากทีโ่รงเรียนขนาดเล็กจะท าวิจัยกนัอย่างจริงจัง ผูบ้ริหารไม่สั่งก็
ไม่ท ากนั”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่1) 
“ผู ้บริหารไม่เห็นความส าคัญของการท าวิจัยในชั้นเรียน เพราะเป็น

โรงเรียนขนาดเลก็ ครูมีภาระงานมาก จึงละเลยการท าวจิยัในชัน้เรียนทัง้ ๆ ทีเ่ป็นสิ่งส าคญั”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่2) 
“ผูอ้ านวยการโรงเรียนไม่ส่งเสริมให้ท าวิจัยในชัน้เรียน แลว้ครูจะเห็น

ความส าคญัไดอ้ย่างไร ไม่เคยมีการพฒันาครูทางดา้นนีเ้ลย”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่3) 
 

จากการวิเคราะห์สาเหตุโดยการสัมภาษณ์บุคลากรผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ทัศนะของบุคลากร ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไม่เห็นถึงความส าคัญในการวิจัยในชัน้เรียน ขาดการส่งเสริมดา้นการท าวิจัยในชั้น
เรียน จึงไม่มีการพฒันาบคุลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการวิจยัในชัน้เรียน 

 
2.3 สาเหตุทีท่ าให้เกิดความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา  

ผลการวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดเล็ก ดา้นการพฒันาสื่อ นวตักรรม และ
เทคโนโลยีทางการศกึษา จากการสมัภาษณส์ามารถสรุปประเด็นได ้ดงันี ้

1) ผูบ้ริหาร และครูในสถานศกึษาขนาดเล็กขาดการพฒันาตนเองดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในการผลิตสื่อ และนวตักรรมทางการศกึษา 

ผู้บริหาร และครูในสถานศึกษาขนาดเล็กขาดการพัฒนาตนเองด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา ยกตัวอย่างความคิดเห็นของ
บคุลากร ดงันี ้ 

“ผูบ้ริหาร และครูไม่ค่อยอยากเขา้อบรมการผลิตสื่อ นวตักรรมสกัเท่าไร 
เพราะครูสว่นใหญ่มีอาย ุและไม่เหน็ความส าคญัของการใชส้ือ่”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่2) 
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“ส าหรบัโรงเรียนขนาดเล็ก แค่มี DLTV มาช่วยก็พอแลว้ คงไม่ตอ้งถึงขัน้
จดัอบรมผลติสือ่ นวตักรรม”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่3) 
“ครูโรงเรียนขนาดเลก็ขนาดความกระตือรือรน้ในการเขา้อบรมในดา้นสือ่ 

และนวตักรรมการศกึษา เพราะเหน็ว่าเป็นเรือ่งไกลตวั”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่4) 
“ผู ้บริหารไม่ได้ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองทางด้านการผลิตสื่อและ

นวตักรรม”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่5) 

 
จากการวิเคราะห์สาเหตุโดยการสัมภาษณ์บุคลากรผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการ

จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ทัศนะของบุคลากร ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ผูบ้ริหาร 
และครูในสถานศึกษาขนาดเล็กขาดการพัฒนาตนเองดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อ 
และนวตักรรมทางการศกึษา 

 
2) หน่วยงานต้นสังกัดไม่มีการจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในการผลิตสื่อ และนวตักรรมทางการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 
หน่วยงานตน้สงักดั หรือส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ไม่มีการจดัอบรมหรือ

พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษ าอย่าง
ต่อเนื่อง ยกตวัอย่างความคิดเห็นของบคุลากร ดงันี ้ 

“จริง ๆ เขตพื ้นที่การศึกษามีการจัดอบรมเรื่องการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการผลิตสื่อ และนวตักรรมทางการศึกษาในปีก่อน ๆ แต่ไม่ไดร้บัความสนใจจาก
ผู ้บริหารหรือครูมากนัก อาจเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก และต้องมานั่งรายงานผลการใช้
นวตักรรมสง่เขตฯ ”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่1) 
“เป็นหน้าที่ของเขตพืน้ที่ต้องจัดการอบรมเรื่องนี ้เพราะถ้าให้ไปหาที่

อบรมเอง ครูคงไม่อยากไป”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่3) 
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“เขตฯ ควรเปิดโอกาสให้โรงเรียนเข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อ และ
นวตักรรม และมีการรายงานผลอย่างต่อเนือ่ง ถงึจะไดผ้ลดี”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่5) 
 

จากการวิเคราะห์สาเหตุโดยการสัมภาษณ์บุคลากรผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ทศันะของบุคลากร ไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ หน่วยงาน
ตน้สงักดั หรือส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา ไม่มีการจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในการผลิตสื่อ และนวตักรรมทางการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

 
2.4 สาเหตุทีท่ าให้เกิดความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  
ผลการวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้จาก
การสมัภาษณส์ามารถสรุปประเด็นได ้ดงันี ้

1) สถานศึกษาไม่ ได้รับการสนับสนุนด้าน ระบบอินเทอร์เน็ตและระบบ
คอมพิวเตอรท์ี่มีประสิทธิภาพสงูเพื่อใชใ้นแหลง่เรียนรูข้องสถานศกึษา 

สถานศึกษาขนาดเล็กไม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านระบบ
อินเทอรเ์น็ตและระบบคอมพิวเตอรท์ี่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในแหล่งเรียนรูข้องสถานศึกษา 
ยกตวัอย่างความคิดเห็นของบคุลากร ดงันี ้ 

“เมื่อก่อนส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษารับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใหโ้รงเรียน แต่เดีย๋วนีง้บประมาณของเขตฯไม่พอ โรงเรียนจึงตอ้งหาเงิน
มาจ่ายเอง ซึ่งโรงเรียนก็อาจจะไม่มีเงนิสว่นนี ้จึงไม่มีอนิเทอร์เนต็ใช”้  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่2) 
“โรงเรียนตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายอนิเทอร์เนต็เอง ท าใหบ้างโรงเรียนไม่มี

อนิเทอร์เนต็ความเร็วสูงใช ้เพราะไม่มีงบ”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่3) 
“ไม่มีงบประมาณในการตดิตัง้ระบบอนิเทอร์เน็ตหรือคอมพวิเตอร์”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่4) 
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จากการวิเคราะห์สาเหตุโดยการสัมภาษณ์บุคลากรผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ทัศนะของบุคลากร  ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ 
สถานศึกษาขนาดเล็กไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านระบบ อินเทอรเ์น็ตและระบบ
คอมพิวเตอรท์ี่มีประสิทธิภาพสงูเพื่อใชใ้นแหลง่เรียนรูข้องสถานศกึษา 

 
2) สถานศกึษาขาดบคุลากรที่รบัผิดชอบแหลง่เรียนรู ้ 

สถานศึกษาขนาดเล็กขาดแคลนบุคลากรที่รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ท าใหไ้ม่มีการพฒันาแหล่งเรียนรูด้า้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ยกตวัอย่างความคิดเห็น
ของบคุลากร ดงันี ้ 

“เท่าที่ทราบมา แต่ละโรงเรียนมีบุคลากรน้อย ท าใหไ้ม่มีผู ้ดูแลแหล่ง
เรียนรูข้องโรงเรียนอย่างจริง ๆ จงั ๆ ไม่มีการพฒันาแหล่งเรียนรูเ้ท่าทีค่วร”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่1) 
“น้อยมากที่โรงเรียนขนาดเล็กจะมีบุคลากรที่ดูแลแหล่งเรียนรู้ บาง

โรงเรียนมีหอ้งสมุด แต่ขาดครูดูแล หรือมีครูดูแล แต่ไม่ใช่ครูทีม่ีความรูค้วามสามารถโดยตรง เช่น 
ครูทีดู่แลหอ้งคอมพวิเตอร์ก็ไม่ใช่ครูคอมพวิเตอร์โดยตรง”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่4) 
“ผูบ้ริหาร และครูไม่ค่อยมีการอบรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในแหล่ง

เรียนรูม้ากนกั เพราะโรงเรียนบางแห่งยงัไม่มีบคุลากรทีดู่แลดา้นนี”้  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่5) 
 

จากการวิเคราะห์สาเหตุโดยการสัมภาษณ์บุคลากรผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ทัศนะของบุคลากร  ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ 
สถานศึกษาขนาดเล็กขาดแคลนบุคลากรที่รับผิดชอบแหล่งเรียนรูใ้นสถานศึกษา ท าใหไ้ม่มีการ
พฒันาแหลง่เรียนรูด้า้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
3) ผูบ้รหิาร และครูไม่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเขา้ถึงแหลง่เรียนรูท้ี่หลากหลาย 

ผูบ้ริหาร และครูไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลาย 
ยกตวัอย่างความคิดเห็นของบคุลากร ดงันี ้ 
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“โรงเรียนบางแห่งทีเ่ลก็มาก ๆ มีแค่หอ้งสมดุเก่า ๆ ทีเ่ป็นแหล่งเรียนรู ้ไม่
มีอปุกรณ์ทีท่นัสมยั ซึ่งจริง ๆ แลว้ไม่จ าเป็นทีน่กัเรียนจะตอ้งเรียนรูท้ีโ่รงเรียนเท่านัน้ ผูบ้ริหาร และ
ครูควรเปิดโอกาสใหน้กัเรียนเขา้ถงึแหล่งเรียนรูท้ีห่ลากหลาย”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่1) 
“แหล่งเรียนรู้ไม่จ าเป็นต้องอยู่แค่ในห้องสมุด หรือห้องคอมพิวเตอร์

เท่านัน้ โรงเรียนตอ้งมีแหล่งเรียนรูห้ลากหลายใหเ้ดก็เลือกได”้  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่2) 
“โรงเรียนไม่เปิดโอกาสใหน้ักเรียนเขา้ถึงแหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลาย ถา้

สถานทีแ่ละอปุกรณ์ไม่พรอ้ม ก็ใหเ้ดก็เรียนรูโ้ดยวธิีอืน่ได”้  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่5) 
 

จากการวิเคราะห์สาเหตุโดยการสัมภาษณ์บุคลากรผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ทัศนะของบุคลากร ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ผูบ้ริหาร 
และครูไม่เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเขา้ถึงแหลง่เรียนรูท้ี่หลากหลาย 

 
2.5 สาเหตุทีท่ าให้เกิดความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการแนะแนวการศึกษา  
ผลการวิเคราะห์สาเหตุที่ท าให้เกิดความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการแนะแนวการศึกษา จาก
การสมัภาษณส์ามารถสรุปประเด็นได ้ดงันี ้

1) บุคลากรในสถานศึกษาขาดความตระหนักถึงการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
งานแนะแนวการศกึษา 

บคุลากรในสถานศึกษาขาดความตระหนกัถึงการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
งานแนะแนวการศกึษา ยกตวัอย่างความคิดเห็นของบุคลากร ดงันี ้ 

“ครูไม่ค่อยใชแ้อพพลิเคชนัในการติดตามนกัเรียน ทัง้ ๆ ทีส่พฐ.เองมีการ
สรา้งแอพพลิเคชนัเพือ่ใหค้วามสะดวกสบายแก่ครูในระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ครูไม่ตระหนกั
ถงึการใชเ้ทคโนโลยมีาช่วย”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่1) 
“ครูไม่เหน็ความส าคญัของการใชเ้ทคโนโลยใีนดา้นการแนะแนว”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่2) 
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“ผูบ้ริหารคิดว่าการแนะแนวไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ ๆ 
ทีเ่ป็นสิ่งจ าเป็นมาก และไม่ไดส้ง่เสริมใหค้รูเหน็ความส าคญั”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่3) 
“งานแนะแนวตอ้งใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์ผูเ้รียนเป็น

รายบคุคล แต่สว่นใหญ่จะใชเ้ป็นรูปแบบเอกสารมากกว่า ไม่ใชเ้ทคโนโลยมีาช่วย”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่4) 
“ยงัไม่มีการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในดา้นนีใ้นวงกวา้ง แต่

หากไดร้บัการสง่เสริมมากขึน้ จะท าใหง้านแนะแนวมีประสทิธิภาพมากขึน้”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่5) 
 

จากการวิเคราะห์สาเหตุโดยการสัมภาษณ์บุคลากรผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ทัศนะของบุคลากร ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ บุคลากร
ในสถานศกึษาขาดความตระหนกัถึงการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในงานแนะแนวการศึกษา 

ตอนที ่3 ผลการเสนอแนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 

ผลการเสนอแนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 จากการ
สัมภาษณ์บุคลากรผู้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 5 คน ผู้วิจัย
น าเสนอข้อมูลตามความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการ ไดแ้ก่ ดา้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ดา้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา ดา้นการพฒันาสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษา ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู ้
และดา้นการแนะแนวการศกึษา ตามล าดบั  

 
3.1 ผลการเสนอแนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
ผลการเสนอแนวทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู ้จากการสมัภาษณส์ามารถสรุปประเด็น
ได ้ดงันี ้
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1) จดัหางบประมาณใหเ้พียงพอต่อการจดัซือ้ และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร ์
จากความตอ้งการจ าเป็นด้านปริมาณเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียน รวมถึงขาดเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่มี
คณุภาพเพื่อใชใ้นการจัดการเรียนการสอน ซึ่งวิเคราะหส์าเหตุพบว่า งบประมาณในสถานศึกษา
ขนาดเล็กมีจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการจัดหา และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร ์จากการสัมภาษณ์
บุคลากรไดเ้สนอแนวทางให้จัดหางบประมาณในสถานศึกษาขนาดเล็กใหเ้พียงพอต่อการจัดซือ้ 
และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร ์ซึ่งอาจท าได้โดยการของบประมาณจากส านักงานเขตพื ้นที่
การศกึษา หรือองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น ยกตวัอย่างความคิดเห็นของบุคลากร ดงันี ้ 

“หน่วยงานทีร่บัผิดชอบ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ตอ้งเล็งเห็นถึงปัญหา
ขาดแคลนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนขนาดเล็ก เพราะการเรียนการสอนปัจจุบันจ าเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีมาช่วย ครูตอ้งมีอปุกรณ์ผลิตสื่อ นกัเรียนตอ้งมีอุปกรณ์พรอ้มทีจ่ะเขา้ถึงสื่อการเรียนรู้
ได ้จึงควรจดัสรรงบประมาณตรงนีใ้หเ้พยีงพอ อย่างนอ้ยตอ้งมีโทรทศันร์บัสญัญาณดจิิตอลพรอ้ม
คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อ 1 หอ้งเรียน หรือโรงเรียนสามารถท าเรื่องของบประมาณดา้นเทคโนโลยี
มาทีส่  านกังานเขตพืน้ทีไ่ด ้เรามีงบประมาณส าหรบัตรงนีอ้ยู่”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่1) 
“โรงเรียนตอ้งมีงบทีเ่พียงพอในการซือ้คอมพิวเตอร์และอปุกรณ์ ซึ่งถาม

ว่างบประมาณไดม้าจากตรงไหน อนัดบัแรกคือ ท าเรื่องของบครุภณัฑ์จากเขตฯ หากไม่ไดจ้ริง ๆ 
เป็นหนา้ทีข่องผูบ้ริหารทีต่อ้งหาเงนิสนบัสนนุเพือ่ซือ้อปุกรณ์เหล่านี”้  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่2) 
“ทางโรงเรียนใชว้ิธีการของบสนบัสนุนจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

ซึ่งเขาร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาอยู่แลว้ ใหม้าช่วยสนบัสนุนงบประมาณจัดซือ้เครื่อง
คอมพวิเตอร์ ซึ่งทางองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นเขามีงบส าหรบัการศกึษาอยู่แลว้”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่3) 
“ถา้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กทีเ่ป็นตน้แบบ DLTV เขตฯจะจดัหาอปุกรณ์มา

ใหอ้ยู่แลว้ เช่น คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก Smart TV ก็พอจะช่วยแกปั้ญหาตรงนีไ้ด ้แต่ส าหรบัโรงเรียน
ขนาดเลก็อืน่ ๆ ก็คงตอ้งหางบประมาณเอง”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่4) 
“อาจตอ้งของบประมาณจัดซือ้ ซ่อมแซมเอง ทัง้จากเขตและชุมชน ที่

เรียกว่าการทอดผา้ป่าการศกึษา”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่5) 
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2) จัดอบรมพัฒนาครูด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการ

จดัการเรียนการสอน 
จากความต้องการจ าเป็นในการใชอิ้นเทอรเ์น็ต โปรแกรม แอพพลิเคชัน หรือ 

Social Media เช่น Google Classroom, Zoom, Facebook, Line เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งวิเคราะห์สาเหตุพบว่า ครูขาดความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ประยุกตใ์ชเ้ป็นเครื่องมือในการจดัการเรียนการสอน จากการสมัภาษณบ์ุคลากรไดเ้สนอแนวทาง
ใหจ้ดัอบรมพัฒนาครูดา้นทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกตใ์ช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ยกตวัอย่างความคิดเห็นของบคุลากร ดงันี ้ 

“ตอ้งใหค้รูเขาเห็นความส าคญัของการใชเ้ทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนก่อน จากนัน้ก็จัดอบรมดา้นเทคโนโลยีใหแ้ก่ครู เช่น สอนการใช ้Social network เป็น
เครื่องมือในการสอนนกัเรียน หรือโปรแกรม Google Classroom โปรแกรม Zoom meeting ตอ้ง
ค่อย ๆ สอนจากสิ่งใกลต้วัไปก่อนแลว้ค่อยขยบัไปโปรแกรมเฉพาะทาง ซึ่งหากครูมีอายุเขาไม่ถนดั 
เราก็จูงใจครูรุ่นใหม่ใหม้าอบรมก่อน แลว้ใหเ้ขาไปสอนครูคนอืน่ต่อ”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่1) 
“ผูบ้ริหารตอ้งคอยกระตุน้ใหค้รูใชเ้ทคโนโลยีในการสอน จดัการอบรม หา

วทิยากรทีเ่ชีย่วชาญมาสอน คดิว่าไม่ใช่เรือ่งยาก”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่2) 
“ต้องจูงใจให้ครูเข้าอบรมพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยี เขาจะได้น า

ความรูต้รงนัน้มาปรบัใชใ้นการสอนได”้  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่3) 
“ตอนนีม้ีอบรมออนไลน์เรื่องการประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนการ

สอนเยอะ ใหคุ้ณครูเขา้รบัการอบรมเพือ่พฒันาทกัษะของตนเอง โดยมีผูบ้ริหารคอยติดตามการร
น าผลการอบรมมาใช ้ครูทีเ่ขา้รบัการอบรมตอ้งเกิดการพฒันามากขึน้จริง”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่4) 
“ถา้โรงเรียนไหนมีครูคอมพวิเตอร์ หรือพอจะเชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยอียู่ 

ก็ใหโ้รงเรียนจดัอบรมพฒันาครูไปเลย สอนกนัเป็นเรือ่งเป็นราว เพือ่ใหค้รูเขาไดป้ระโยชนจ์ริง”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่5) 
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3.2 ผลการเสนอแนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ผลการเสนอแนวทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศกึษาขนาดเล็ก ดา้นการวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษา จากการสมัภาษณส์ามารถสรุป
ประเด็นได ้ดงันี ้

1) จัดการประชุมใหค้วามรูด้า้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการท าวิจยัในชัน้
เรียน 

จากความตอ้งการจ าเป็นในการใชซ้อฟแวร ์หรือโปรแกรมเป็นเครื่องมือในการ
วิจยัในชัน้เรียน ซึ่งวิเคราะหส์าเหตพุบว่า ครูขาดความตระหนกัดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
การท าวิจยัในชัน้เรียน จากการสมัภาษณบ์ุคลากรไดเ้สนอแนวทางให้จดัการประชุมใหค้วามรูด้า้น
การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการท าวิจยัในชัน้เรียน ยกตวัอย่างความคิดเห็นของบุคลากร ดงันี ้ 

 
“ต้องให้ครูตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีในการท าวิจัย ให้เห็นถึง

ประโยชน”์  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่3) 
“ผูบ้ริหารตอ้งประชุมครูเพือ่สรา้งความเขา้ใจว่าวิจัยในชัน้เรียนเป็นเรื่อง

ส าคญั สง่เสริมใหใ้ชเ้ทคโนโลยใีนการท าวจิยั”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่4) 
“ท าความเขา้ใจกับครูว่าการท าวิจัยไม่ใช่เรื่องยุ่งยาก และวิจัยที่ดีตอ้ง

แกปั้ญหาจากสภาพจริง ใชเ้ทคโนโลยีมาเป็นตวัช่วยในการวิจยั อาจจะจดัประชุมครูเพือ่ท าความ
เขา้ใจ ใหค้วามรูก้บัครูทกุคน หรืออาจจะสอนการใชเ้ทคโนโลยใีนการท าวจิยัไปเลยก็ได”้  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่5) 
 

2) สง่เสรมิใหค้รูประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการวิจยัในชัน้เรียน 
จากความตอ้งการจ าเป็นในการจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อประยุกต์ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งวิเคราะห์สาเหตุพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขาดการ
ส่งเสริมให้ครูประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีในการวิจัยในชั้นเรียน จากการสัมภาษณ์บุคลากรไดเ้สนอ
แนวทางใหผู้บ้ริหารส่งเสริมใหค้รูประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการวิจัยในชัน้เรียน ยกตัวอย่างความ
คิดเห็นของบคุลากร ดงันี ้  
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“ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริมใหค้รูพฒันาตนเองในการใชเ้ทคโนโลยีเพือ่การท า
วจิยั เป็นแบบอย่างใหค้รูปฏิบตัติาม”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่2) 
“สง่เสริมการพฒันาครูในดา้นการใชเ้ทคโนโลยเีพือ่การท าวจิยั หรือพาครู

ไปศึกษาดูงานโรงเรียนที่ส่งเสริมด้านนีโ้ดยเฉพาะ ให้ครูเห็นภาพ เห็นประโยชน์ของการใช้
เทคโนโลยใีนการท าวจิยั”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่3) 
“สง่เสริมใหค้รูใชเ้ทคโนโลยีในการท าวิจยัมากขึน้ อาจจดัประกวดวจิยัใน

ชัน้เรียนทีป่ระยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยไีปเลยก็ได”้  
(สมัภาษณ,์บคุลากรคนที ่5) 

 
3.3 ผลการเสนอแนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน

วิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา  

ผลการเสนอแนวทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา จากการ
สมัภาษณส์ามารถสรุปประเด็นได ้ดงันี ้

1) เปิดโอกาสใหส้ถานศกึษาผลิตสื่อ และนวตักรรมทางการศกึษา 
จากความตอ้งการจ าเป็นในการจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศในการผลิตสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งวิเคราะหส์าเหตุพบว่า ผูบ้ริหาร และครู
ในสถานศึกษาขนาดเล็กขาดการพัฒนาตนเองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อ และ
นวตักรรมทางการศึกษา จากการสมัภาษณบ์ุคลากรไดเ้สนอแนวทางให้เปิดโอกาสใหส้ถานศึกษา
ผลิตสื่อ และนวตักรรมทางการศกึษา ยกตวัอย่างความคิดเห็นของบุคลากร ดงันี ้ 

“หน่วยงานตน้สงักดัอย่างเขตพืน้ที่การศึกษาควรกระตุน้ใหผู้บ้ริหารและ
ครูผลิตสือ่และนวตักรรม จัดประกวดสื่อไปเลย เปิดโอกาสใหทุ้กโรงเรียนผลิตสื่อประกวดแข่งขนั
กนั เขาจะไดเ้กิดแรงจูงใจอยากผลติสือ่ด ีๆ”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่1) 
“อาจตอ้งเปิดโอกาสใหโ้รงเรียนที่มีความพรอ้มดา้นเทคโนโลยีผลิตสื่อ

ตน้แบบใหก้บัโรงเรียนอืน่ ๆ ทีข่าดแคลนสือ่และนวตักรรม ไดน้ ามาใชป้ระโยชนใ์นโรงเรียนตวัเอง”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่2) 
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“ใหเ้ขตฯจัดประกวดโรงเรียนตน้แบบสื่อและนวตักรรม ผูบ้ริหารและครู
จะไดพ้ฒันาตนเองดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศมากขึน้”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่4) 
 
2) จัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อ และ

นวตักรรมทางการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 
จากความตอ้งการจ าเป็นในการจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศในการผลิตสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งวิเคราะห์สาเหตุพบว่า หน่วยงานต้น
สังกัดไม่มีการจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อ และ
นวตักรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากการสมัภาษณบ์คุลากรไดเ้สนอแนวทางใหจ้ดัอบรมหรือ
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ยกตวัอย่างความคิดเห็นของบคุลากร ดงันี ้ 

“สมควรอย่างยิ่งทีส่  านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาตอ้งเป็นศูนย์กลางการจดั
อบรมพฒันาบุคลาการในการผลิตสื่อ เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญดา้นนีใ้หม้าสอนทัง้ผูบ้ริหาร และ
ครู เนน้สือ่ทีท่  าเองไดง้่าย ๆ เหมาะสมกบัการน าไปใชใ้นสถานศกึษาขนาดเลก็”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่1) 
“ตอ้งจดัอบรมดา้นการผลิตสือ่ และนวตักรรมอย่างต่อเนือ่ง อย่างนอ้ยปี

ละครัง้ และสือ่ทีไ่ดต้อ้งแกปั้ญหาและใชไ้ดจ้ริง”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่3) 
“การจดัอบรมตอ้งท าปีละครัง้ โดยสรุปปัญหาทีพ่บในโรงเรียนขนาดเล็ก

มาเป็นฐานในการผลิตสื่อ และนวตักรรม ตอ้งตอบโจทย์ และเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนส่วนใหญ่ 
นอกจากนัน้ ยงัท าใหไ้ดส้ือ่ทีท่นัสมยั เพราะเทคโนโลยเีปลีย่นไปทกุปี”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่5) 
 

3.4 ผลการเสนอแนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  

ผลการเสนอแนวทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศกึษาขนาดเล็ก ดา้นการพฒันาแหลง่เรียนรู ้จากการสมัภาษณส์ามารถสรุปประเด็นได ้ดงันี ้

1) จัดโครงการสนับสนุนด้านระบบอินเทอรเ์น็ตและระบบคอมพิวเตอรท์ี่มี
ประสิทธิภาพสงูเพื่อใชใ้นแหลง่เรียนรูข้องสถานศกึษา 
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จากความตอ้งการจ าเป็นดา้นการใชร้ะบบอินเทอรเ์น็ตและระบบคอมพิวเตอร์
ประสิทธิภาพสูงเพื่อใชใ้นแหล่งเรียนรูข้องสถานศึกษา เช่น หอ้งสมุด หอ้งคอมพิวเตอร ์ซึ่งวิเคราะห์
สาเหตพุบว่า สถานศึกษาไม่ไดร้บัการสนับสนุนดา้นระบบอินเทอรเ์น็ตและระบบคอมพิวเตอรท์ี่มี
ประสิทธิภาพสงูเพื่อใชใ้นแหลง่เรียนรูข้องสถานศกึษา จากการสมัภาษณบ์คุลากรไดเ้สนอแนวทาง
ใหจ้ดัโครงการสนบัสนนุดา้นระบบอินเทอรเ์น็ตและระบบคอมพิวเตอรท์ี่มีประสิทธิภาพสงูเพื่อใชใ้น
แหลง่เรียนรูข้องสถานศกึษา ยกตวัอย่างความคิดเห็นของบุคลากร ดงันี ้ 

“โรงเรียนต้องจัดท าโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อน า
งบประมาณมาใชจ่้ายค่าอินเทอร์เน็ต และในแหล่งเรียนรูค้วรจัดซือ้คอมพิวเตอร์เพื่อใชส้ืบคน้
ขอ้มูล”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่2) 
“ถา้ไม่มีงบ ก็ตอ้งตัง้โครงการเกี่ยวกบัแหล่งเรียนรู ้เพือ่เอางบประมาณ

มาสนบัสนนุระบบบอนิเทอร์เนต็และระบบคอมพวิเตอร์”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่4) 
“ท าโครงการห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ เพื่อจะได้งบประมาณมา

ปรบัปรุงแหล่งเรียนรูใ้หด้ขึีน้”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่5) 
 

2) แต่งตัง้บุคลากรที่รบัผิดชอบแหล่งเรียนรูท้ั้งในระดับเขตพืน้ที่การศึกษา และ
ระดบัสถานศกึษา  

จากความตอ้งการจ าเป็นดา้นการจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวขอ้งกับ
แหล่งเรียนรูด้า้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งวิเคราะหส์าเหตุพบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กขาดแคลน
บุคลากรที่รบัผิดชอบแหล่งเรียนรูใ้นสถานศึกษา ท าใหไ้ม่มีการพัฒนาแหล่งเรียนรูด้า้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากการสมัภาษณบ์คุลากรไดเ้สนอแนวทางใหแ้ต่งตัง้บคุลากรที่รบัผิดชอบแหลง่เรียนรู้
ทัง้ในระดบัเขตพืน้ที่การศกึษา และระดบัสถานศกึษา ยกตวัอย่างความคิดเห็นของบคุลากร ดงันี ้ 

“แต่งตัง้ผูร้บัผิดชอบระดบัเขตพืน้ที่การศึกษาเพือ่ใหก้ารสนบัสนุนแหล่ง
เรียนรูข้องโรงเรียน ในโรงเรียนเองก็แต่งตัง้ผูร้บัผิดชอบแหล่งเรียนรูข้องโรงเรียนอย่างนอ้ย 1 คน 
ทกุปีก็คอยตดิตามผลการด าเนินงาน เพือ่จะไดม้ีการพฒันาปรบัปรุงแหล่งเรียนรูอ้ยู่เสมอ”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่1) 
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“แต่งตัง้ผูร้ ับผิดชอบ ดูแลแหล่งเรียนรูข้องโรงเรียน แลว้จัดอบรมดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศใหแ้ก่ผูร้บัผดิชอบโดยตรง”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่4) 
“โรงเรียนควรมีครูผูร้บัผิดชอบหอ้งสมุด หอ้งคอมพิวเตอร์ ส่วนในระดบั

เขตฯก็ตอ้งมีสว่นงานทีดู่แลฝ่ายนีม้าใหค้ าแนะน าในการพฒันาแหล่งเรียนรู”้  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่5) 
 

3) สรา้งแหล่งเรียนรูอ้อนไลน ์เพื่อใหน้ักเรียนมีโอกาสเขา้ถึงแหล่งเรียนรูไ้ดง้่าย
มากขึน้ 

จากความต้องการจ าเป็นด้านการส่งเสริมให้นักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศในแหล่งเรียนรูข้องสถานศึกษา เช่น การใชค้อมพิวเตอรส์ืบคน้ขอ้มลู การจดัท าแหล่งเรียนรู้
ออนไลน์ ซึ่งวิเคราะหส์าเหตุพบว่า ผู้บริหาร และครูไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้
อย่างหลากหลาย จากการสมัภาษณบ์คุลากรไดเ้สนอแนวทางใหส้รา้งแหลง่เรียนรูอ้อนไลน ์เพื่อให้
นักเรียนมีโอกาสเขา้ถึงแหล่งเรียนรูไ้ด้ง่ายมากขึน้ โดยจ าเป็นตอ้งเรียนรูไ้ด้จากที่โรงเรียนเพียง
อย่างเดียวเท่านัน้ ยกตวัอย่างความคิดเห็นของบคุลากร ดงันี ้ 

“ท าแพลตฟอร์มสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ให้นักเรียนเรียนรู้ได้ทุกที ่
แก้ปัญหาโรงเรียนไม่มีความพรอ้มดา้นอุปกรณ์หรือสถานที่ที่ใชเ้ป็นแหล่งเรียนรู ้เป็นการเปิด
โอกาสใหน้กัเรียนไดใ้ชช้่องทางการเรียนรูไ้ดห้ลากหลายมากขึน้”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่1) 
“สร้างแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ที่นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ง่าย แม้ไม่มี

คอมพวิเตอร์ เช่น สือ่การเรียนรูก้ลุ่มสาระต่าง ๆ อาจจะเป็นรูปแบบ Youtube ใหน้กัเรียนเรียนรูไ้ด้
จากโทรศพัท ์หรือครูก็สามารถเปิดใหน้กัเรียนดูได”้  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่2) 
“จัดท า E-Book ไปใส่ไวใ้นเว็บไซต์โรงเรียน ท าใหน้กัเรียนเรียนรูจ้ากที่

ไหนก็ได”้  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่4) 
“ท าใหน้กัเรียนเขา้ถึงแหล่งเรียนรูไ้ดง้่ายมากขึน้ โดยที่ไม่จ าเป็นตอ้งเขา้

หอ้งสมดุเท่านัน้ การสรา้งแหล่งเรียนรูอ้อนไลนจ์ึงตอบโจทยม์ากทีส่ดุ”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่5) 
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3.5 ผลการเสนอแนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการแนะแนวการศึกษา  

ผลการเสนอแนวทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศกึษาขนาดเล็ก ดา้นการแนะแนวการศกึษา จากการสมัภาษณส์ามารถสรุปประเด็นได ้ดงันี ้

1) จดัการประชุมสรา้งความตระหนักถึงการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในงานแนะ
แนวการศกึษา 

จากความตอ้งการจ าเป็นดา้นการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
แนะแนว เช่น การใหค้ าปรกึษาแบบออนไลน ์ซึ่งวิเคราะหส์าเหตุพบว่า บุคลากรในสถานศึกษาขาด
ความตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานแนะแนวการศึกษา จากการสัมภาษณ์
บุคลากรไดเ้สนอแนวทางให้จดัการประชุมสรา้งความตระหนักถึงการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
งานแนะแนวการศกึษา ยกตวัอย่างความคิดเห็นของบุคลากร ดงันี ้  

“จดัประชมุเพือ่ใหค้รูทกุคนใชเ้ทคโนโลยใีนระบบแนะแนวและระบบดูแล
ช่วยเหลอืนกัเรียนมากขึน้”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่1) 
“ต้องท าความเข้าใจกับครูว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์ต่องานแนะแนว

อย่างไร”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่2) 
“ผูบ้ริหารต้องส่งเสริมให้ครูใชเ้ทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน

รายบุคคล ขอ้มูลการเยีย่มบา้น การใหค้วามช่วยเหลอื เพราะขอ้มูลเหล่านีจ้ะเป็นประโยชนต่์อการ
น ามาใชใ้นงานแนะแนว”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่3) 
“แทนที่จะเก็บขอ้มูลแบบเอกสาร ควรส่งเสริมให้ใชเ้ทคโนโลยีมาช่วย

มากกว่า เช่น สรา้งระบบแนะแนวแบบออนไลน์ของโรงเรียนขึน้มา ครูทกุคนสามารถใชร้ะบบนีไ้ด ้
สารถลดภาระงานครูไดเ้ยอะ”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่4) 
“จัดประชุมท าความเขา้ใจถึงความส าคัญของการใชเ้ทคโนโลยีเขา้มา

ช่วยในงานแนะแนว และช่วยกนัพฒันาระบบงานแนะแนวใหม้ีประสทิธิภาพมากขึน้”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่5) 
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2) จัดท าโปรแกรมหรือแอพพลิเคชันส าหรับงานแนะแนว และระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน ยกตวัอย่างความคิดเห็นของบุคลากร ดงันี ้  

“จัดท าโปรแกรมหรือแอพพลิเคชันส าหรบังานแนะแนว และระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้แต่ละโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนเห็นถึงประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานแนะแนว”  

(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่1) 
“ถา้มีการสรา้งตัวโปรแกรมเพื่อจัดเก็บขอ้มูลนักเรียน และสามารถน า

ขอ้มูลมาใชป้ระโยชนไ์ดท้นัทก็ีจะดมีาก”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่2) 
“ท าระบบขึน้มาระบบหนึ่ง เพือ่ช่วยจดัเก็บขอ้มูลงานแนะแนวของครู ให้

ครูเขาสะดวกสบายมากขึน้”  
(สมัภาษณ์,บคุลากรคนที ่4) 
 

จากผลการวิเคราะหข์อ้มูลความตอ้งการจ าเป็น ผลการวิเคราะหส์าเหตุที่ท าใหเ้กิด 
ความตอ้งการจ าเป็น และแนวทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 ในแต่ละ 
ดา้น สรุปไดด้งัตาราง 17 
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ตาราง 17 สรุปความตอ้งการจ าเป็น สาเหตขุองความตอ้งการจ าเป็น และแนวทางการจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
บริหารงานวชิาการ 

ความตอ้งการจ าเป็น สาเหต ุ แนวทาง 

ดา้นการพฒันา
กระบวนการเรียนรู ้

1. ปรมิาณเครื่อง
คอมพิวเตอรท์ี่ใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอนไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการ
ของครูและนกัเรียน 
2. ขาดเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่มีคณุภาพเพื่อใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอน 
3. การใชอ้ินเทอรเ์นต็ 
โปรแกรม  
แอพพลิเคชนั หรือ Social 
Media เช่น Google 
Classroom, Zoom, 
Facebook, Line เป็น
เครื่องมือในการจดัการ
เรียนการสอน 

1. งบประมาณใน
สถานศกึษาขนาดเล็กมี
จ ากดั ไม่เพียงพอต่อการ
จดัหา และซ่อมแซม
เครื่องคอมพิวเตอร ์
2. ครูขาดความรู ้และ
ทกัษะดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ประยกุตใ์ชเ้ป็นเครื่องมือ
ในการจดัการเรียนการ
สอน 

1. จดัหางบประมาณให้
เพียงพอต่อการจดัซือ้ 
และซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร ์
2. จดัอบรมพฒันาครู
ดา้นทกัษะเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการ
เรียนการสอน 

ดา้นการวจิยัเพื่อพฒันา 
คณุภาพการศกึษา 

1. การใชซ้อฟแวร ์หรือ
โปรแกรมเป็นเครื่องมือใน
การวจิยัในชัน้เรยีน 
2. การจดัอบรมหรือ
พฒันาบคุลากรดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ประยกุตใ์ชใ้นการวิจยัใน
ชัน้เรียน 

1. ครูขาดความตระหนกั
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการท าวิจยั
ในชัน้เรยีน 
2. ผูบ้รหิารสถานศกึษา
ขาดการส่งเสรมิใหค้รู
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีใน
การวจิยัในชัน้เรยีน 

1. จดัการประชมุให้
ความรูด้า้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การท าวิจยัในชัน้เรียน 
2. ส่งเสรมิใหค้รู
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีใน
การวจิยัในชัน้เรยีน 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
บริหารงานวชิาการ 

ความตอ้งการจ าเป็น สาเหต ุ แนวทาง 

ดา้นการพฒันาส่ือ 
นวตักรรม และเทคโนโลยี
ทางการศกึษา 

การจดัอบรมหรือพฒันา
บคุลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในการผลิตสื่อ 
และนวตักรรมทาง
การศกึษา 

1. ผูบ้รหิาร และครูใน
สถานศกึษาขนาดเล็ก
ขาดการพฒันาตนเอง
ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในการผลิตสื่อ 
และนวตักรรมทาง
การศกึษา 
2. หน่วยงานตน้สงักดัไม่
มีการจดัอบรมหรือพฒันา
บคุลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในการผลิตสื่อ 
และนวตักรรมทาง
การศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

1. เปิดโอกาสให้
สถานศกึษาผลิตสื่อ และ
นวตักรรมทางการศกึษา 
2. จดัอบรมหรือพฒันา
บคุลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในการผลิตสื่อ 
และนวตักรรมทาง
การศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

ดา้นการพฒันาแหล่ง
เรียนรู ้

1. มีระบบอินเทอรเ์น็ต
ประสิทธิภาพสงูเพื่อใชใ้น
แหล่งเรียนรูข้อง
สถานศกึษา เช่น 
หอ้งสมดุ หอ้ง
คอมพิวเตอร ์ฯลฯ 
 

1. สถานศกึษาไม่ไดร้บั
การสนบัสนนุดา้นระบบ
อินเทอรเ์น็ตและระบบ
คอมพิวเตอรท์ี่มี
ประสิทธิภาพสงูเพื่อใชใ้น
แหล่งเรียนรูข้อง
สถานศกึษา 

1. จดัโครงการสนบัสนนุ
ดา้นระบบอินเทอรเ์นต็
และระบบคอมพิวเตอรท์ี่
มีประสิทธิภาพสงูเพื่อใช้
ในแหล่งเรียนรูข้อง
สถานศกึษา 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
บริหารงานวชิาการ 

ความตอ้งการจ าเป็น สาเหต ุ แนวทาง 

ดา้นการพฒันาแหล่ง
เรียนรู ้(ต่อ) 

2. มีเครื่องคอมพวิเตอรใ์ช้
ในแหล่งเรียนรูข้อง
สถานศกึษา เช่น 
หอ้งสมดุ หอ้ง
คอมพิวเตอร ์ฯลฯ อย่าง
เพียงพอ 
3. มีการใชร้ะบบ
คอมพิวเตอรใ์นการ
บรหิารจดัการแหล่งเรยีนรู ้
เช่น ระบบยืม-คืนหนงัสือ
ในหอ้งสมดุ 
4. มีการจดัอบรมหรือ
พฒันาบคุลากรที่
เก่ียวขอ้งกบัแหล่งเรยีนรู ้
ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
5. มีการส่งเสรมิให้
นกัเรียนเขา้ถงึเทคโนโลยี
สารสนเทศในแหล่งเรียนรู ้
ของสถานศกึษา เช่น การ
ใชค้อมพิวเตอรสื์บคน้
ขอ้มลู การจดัท าแหล่ง
เรียนรูอ้อนไลน ์

2. สถานศกึษาขนาดเล็ก
ขาดแคลนบคุลากรที่
รบัผิดชอบแหล่งเรียนรูใ้น
สถานศกึษา ท าใหไ้ม่มี
การพฒันาแหล่งเรยีนรู ้
ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
3. ผูบ้รหิาร และครูไม่เปิด
โอกาสใหน้กัเรียนเขา้ถงึ
แหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลาย 

2. แต่งตัง้บคุลากรที่
รบัผิดชอบแหล่งเรียนรูท้ัง้
ในระดบัเขตพืน้ที่
การศกึษา และระดบั
สถานศกึษา 
3. สรา้งแหล่งเรยีนรู ้
ออนไลน ์เพื่อใหน้กัเรียน
มีโอกาสเขา้ถงึแหล่ง
เรียนรูไ้ดง้า่ยมากขึน้ 
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ตาราง 17 (ต่อ) 

การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
บริหารงานวชิาการ 

ความตอ้งการจ าเป็น สาเหต ุ แนวทาง 

ดา้นการแนะแนว
การศกึษา 

การส่งเสรมิการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
งานแนะแนว เช่น การให้
ค าปรกึษาแบบออนไลน ์

บคุลากรในสถานศกึษา
ขาดความตระหนกัถึงการ
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ในงานแนะแนวการศกึษา 

1. จดัการประชมุสรา้ง
ความตระหนกัถึงการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
งานแนะแนวการศกึษา 
2. จดัท าโปรแกรมหรือ
แอพพลิเคชนัส าหรบังาน
แนะแนว และระบบดแูล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

 
จากตาราง 17 สรุปความต้องการจ าเป็น สาเหตุของความต้องการจ าเป็น และ

แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 พบว่า ความตอ้งการจ าเป็น
เรง่ด่วนมีทัง้หมด 12 รายการ ซึ่งพิจารณาจากรายการท่ีมีค่า PNImodified ตัง้แต่ 0.3 ขึน้ไป  

สาเหตุของความตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศกึษาขนาดเล็ก สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

1. สาเหตุที่ท าให้เกิดความตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู  ้เนื่องจาก 
งบประมาณในสถานศึกษาขนาดเล็กมีจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการจัดหา และซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร ์และครูขาดความรู ้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการประยุกต์ใช้เป็น
เครื่องมือในการจดัการเรียนการสอน  

2. สาเหตุที่ท าให้เกิดความตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เนื่องจากครูขาดความตระหนักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการท าวิจัยในชั้นเรียน  และ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขาดการสง่เสรมิใหค้รูประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการวิจยัในชัน้เรียน 

3. สาเหตุที่ท าให้เกิดความตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
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ทางการศึกษา เนื่องจากผู้บริหาร และครูในสถานศึกษาขนาดเล็กขาดการพัฒนาตนเองด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อ และนวตักรรมทางการศึกษา และหน่วยงานตน้สงักดัไม่มีการ
จัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อ และนวัตกรรมทาง
การศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

4. สาเหตุที่ท าให้เกิดความตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก  ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เนื่องจาก
สถานศึกษาไม่ไดร้บัการสนับสนุนดา้นระบบอินเทอรเ์น็ตและระบบคอมพิวเตอรท์ี่มีประสิทธิภาพ
สูงเพื่ อใช้ในแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ขาดแคลนบุคลากรที่ รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ท าใหไ้ม่มีการพัฒนาแหล่งเรียนรูด้า้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  และผูบ้ริหาร และครูไม่
เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเขา้ถึงแหลง่เรียนรูท้ี่หลากหลาย 

5. สาเหตุที่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการแนะแนวการศึกษา เนื่องจากบุคลากรใน
สถานศกึษาขาดความตระหนกัถึงการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในงานแนะแนวการศึกษา 

แนวทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

1. แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู ้ไดแ้ก่ จัดหางบประมาณใหเ้พียงพอต่อ
การจัดซื ้อ และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และจัดอบรมพัฒนาครูด้านทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน  

2. แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ จัดการประชุมใหค้วามรู้
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการท าวิจยัในชัน้เรียน และสง่เสริมใหค้รูประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
ในการวิจยัในชัน้เรียน 

3. แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้แก่ เปิด
โอกาสใหส้ถานศกึษาผลิตสื่อ และนวตักรรมทางการศึกษา และจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากรดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อ และนวตักรรมทางการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

4. แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ จัดโครงการสนับสนุนด้านระบบ
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อินเทอรเ์น็ตและระบบคอมพิวเตอรท์ี่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในแหล่งเรียนรูข้องสถานศึกษา 
แต่งตัง้บุคลากรที่รบัผิดชอบแหลง่เรียนรูท้ัง้ในระดบัเขตพืน้ที่การศกึษา และระดบัสถานศึกษา และ
สรา้งแหลง่เรียนรูอ้อนไลน ์เพื่อใหน้กัเรียนมีโอกาสเขา้ถึงแหลง่เรียนรูไ้ดง้่ายมากขึน้ 

5. แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศกึษาขนาดเล็ก ดา้นการแนะแนวการศกึษา ไดแ้ก่ จดัการประชุมสรา้งความตระหนกัถึงการ
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในงานแนะแนวการศึกษา และจัดท าโปรแกรมหรือแอพพลิเคชันส าหรบั
งานแนะแนว และระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง “การประเมินความตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา
สุพรรณบุรี เขต 1” มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 2) เพื่อวิเคราะหส์าเหตุที่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็น
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในการศึกษาครั้งนี ้ผูว้ิจัยได้ศึกษาเอกสาร และ
งานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารงานวิชาการ และการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็น และแบ่งการวิจยัออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะที่ 1 การประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักดั
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยจัดล าดับความตอ้งการจ าเป็น
โดยใชค่้าดชันี PNIModified และในกรณีที่มีค่าดชันี PNIModified มีค่า 0.30 ขึน้ไป ถือว่ามีความตอ้งการ
จ าเป็นเร่งด่วน และระยะที่ 2 การวิเคราะหส์าเหตุของความตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก และเสนอแนวทางการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู ้บริหาร และครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาใน
ระยะที่  1 คือ ผู้บริหาร และครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
จ านวน 196 คน ผูใ้ห้ขอ้มูลในระยะที่ 2 คือ บุคลากรผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกับการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จ านวน 5 คน 
จากนัน้ น าขอ้มูลมาวิเคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรมประยุกตท์างสถิติ และการวิเคราะหข์อ้มูลจากการ
สมัภาษณโ์ดยใชก้ารวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยการประเมินความต้องการจ า เป็นการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งันี ้

1. การวิเคราะห์ความต้องการจ า เป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบรุี เขต 1 โดยภาพรวม สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

1.1 ผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก พบว่า ดัชนีความตอ้งการจ าเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.19 - 0.36 ดา้นที่มีความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วน คือ ดา้นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ (PNImodified = 
0.36) ความตอ้งการจ าเป็นอันดับ 2 คือ ดา้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษา (PNImodified = 
0.29) ความตอ้งการจ าเป็นอนัดบั 3 คือ ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู ้(PNImodified = 0.26) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู  ้มีรายการที่
มีความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วนจ านวน 3 รายการ ดา้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา มี
รายการที่มีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วนจ านวน 2 รายการ ดา้นการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา มีรายการที่มีความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วนจ านวน 1 รายการ ดา้นการ
พฒันาแหล่งเรียนรู ้มีรายการที่มีความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วนจ านวน 5 รายการ ดา้นการแนะแนว
การศึกษา มีรายการที่มีความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วนจ านวน 1 รายการ รวมมีความตอ้งการจ าเป็น
เร่งด่วน 12 รายการ ส่วนด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดา้นการวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน ดา้นการนิเทศการศึกษา  ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษา ด้านการส่งเสริมความรูด้้านวิชาการแก่ชุมชน บุคคล และหน่วยงานอ่ืน  ดา้นการ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน ไม่มีรายการใดที่มีความตอ้งการ
จ าเป็นเรง่ด่วน  

1.2 การวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบรุี เขต 1 จ าแนกตามรายดา้น สามารถสรุปไดด้งันี ้

1.2.1 ผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา พบว่า 
ดัชนีความตอ้งการจ าเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.14 - 0.25 ไม่มีรายการใดที่มีความตอ้งการจ าเป็น
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เร่งด่วน ซึ่งข้อที่มีดัชนีความต้องการจ าเป็นสูงสามอันดับแรก คือ มีการจัดอบรมหรือพัฒนา
บุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัท าหลกัสตูรสถานศึกษา (PNImodified = 0.25) มีการใช้
ซอฟแวร ์หรือโปรแกรมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา (PNImodified = 0.23) และมีการจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมหรือบูรณาการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (PNImodified = 0.21) 
ตามล าดบั 

1.2.2 ผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ พบว่า 
ดชันีความตอ้งการจ าเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.18 - 0.45 มีรายการที่มีความตอ้งการจ าเป็นเรง่ด่วน 3 
รายการ คือ มีปรมิาณเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนเพียงพอต่อความตอ้งการ
ของครูและนกัเรียน (PNImodified = 0.45) มีเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่มีคณุภาพเพื่อใชใ้นการจดัการเรียน
การสอน (PNImodified = 0.41) และมีการใชอิ้นเทอรเ์น็ต โปรแกรม แอพพลิเคชนั หรือ Social Media 
เช่น Google Classroom, Zoom, Facebook, Line เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน 
(PNImodified = 0.30) 

1.2.3 ผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผล
การเรียน พบว่า ดัชนีความตอ้งการจ าเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.10 - 0.25 ไม่มีรายการใดที่มีความ
ต้องการจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งความต้องการจ าเป็นอันดับ 1 มี 2 รายการ คือ มีการจัดอบรมหรือ
พฒันาบคุลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในการวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน และ
มีการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการวดัผล ประเมินผล เช่น ท าแบบทดสอบออนไลน ์
(PNImodified = 0.25) ความต้องการจ าเป็นอันดับ 2 คือ มีการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน (PNImodified = 0.18) ความตอ้งการ
จ าเป็นอนัดับ 3 คือ มีระบบฐานขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
(PNImodified = 0.16) 

1.2.4 ผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
พบว่า ดัชนีความตอ้งการจ าเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.24 - 0.33 มีรายการที่มีความตอ้งการจ าเป็น
เร่งด่วน 2 รายการ คือ มีการใชซ้อฟแวร ์หรือโปรแกรมเป็นเครื่องมือในการวิจยัในชัน้เรียน และมี
การจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกตใ์ชใ้นการวิจยัในชัน้เรียน 
(PNImodified = 0.33) ความต้องการจ าเป็นอันดับ 2 คือ มีการส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน (PNImodified = 0.29) ความต้องการจ าเป็นอันดับ 3 คือ มีระบบ
ฐานขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวิจยัในชัน้เรียน (PNImodified = 0.26) 

1.2.5 ผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการพฒันาสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา พบว่า ดัชนีความตอ้งการจ าเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.21 - 0.30 มีรายการที่มีความ
ตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วน คือ มีการจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ผลิตสื่อ และนวตักรรมทางการศึกษา (PNImodified = 0.30) ความตอ้งการจ าเป็นอนัดบั 2 คือ มีการ
ใช้ซอฟแวร ์โปรแกรม หรือแอพพลิเคชันในการออกแบบสื่อ  และนวัตกรรมทางการศึกษา 
(PNImodified = 0.26) ความต้องการจ าเป็นอันดับ 3 คือ มีการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการพฒันาสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศกึษา (PNImodified = 0.23) 

1.2.6 ผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการพฒันาแหลง่เรียนรู ้พบว่า ดชันีความ
ตอ้งการจ าเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.28 - 0.56 มีรายการที่มีความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วน 5 รายการ 
คือ มีการใช้ระบบคอมพิวเตอรใ์นการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู ้เช่น ระบบยืม -คืนหนังสือใน
หอ้งสมดุ (PNImodified = 0.56) มีเครื่องคอมพิวเตอรใ์ชใ้นแหลง่เรียนรูข้องสถานศึกษา เช่น หอ้งสมดุ 
หอ้งคอมพิวเตอร ์ฯลฯ อย่างเพียงพอ (PNImodified = 0.44) มีการจัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรที่
เก่ียวข้องกับแหล่งเรียนรูด้้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (PNImodified = 0.35) มีระบบอินเทอรเ์น็ต
ประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในแหล่งเรียนรูข้องสถานศึกษา เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร ์ฯลฯ 
(PNImodified = 0.31) และมีการส่งเสริมใหน้ักเรียนเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในแหล่งเรียนรูข้อง
สถานศึกษา เช่น การใชค้อมพิวเตอรส์ืบคน้ขอ้มูล การจัดท าแหล่งเรียนรูอ้อนไลน์  (PNImodified = 
0.30) 

1.2.7 ผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการนิเทศการศึกษา พบว่า ดัชนีความ
ตอ้งการจ าเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.22 - 0.27 ไม่มีรายการใดที่มีความตอ้งการจ าเป็นเรง่ด่วน ซึ่งขอ้ที่
มีดชันีความตอ้งการจ าเป็นสงูสามอันดับแรก คือ มีการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการนิเทศภายในสถานศึกษา (PNImodified = 0.27) มีการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
การนิเทศภายในสถานศึกษา เช่น ใช้ระบบนิเทศ ติดตามการปฏิบัติงานของครูแบบออนไลน์ 
(PNImodified = 0.26) และมีระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการนิเทศภายในสถานศึกษา (PNImodified = 
0.22) ตามล าดบั 
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1.2.8 ผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการแนะแนวการศึกษา พบว่า ดชันีความ
ตอ้งการจ าเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.19 - 0.30 มีรายการที่มีความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วน คือ มีการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานแนะแนว เช่น การให้ค าปรึกษาแบบออนไลน ์
(PNImodified = 0.30) ความต้องการจ าเป็นอันดับ 2 คือ มีการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการแนะแนวการศึกษา (PNImodified = 0.27) ความตอ้งการจ าเป็นอนัดับ 3 คือ มีการ
จัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวขอ้งกับงานแนะแนว หรือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ (PNImodified = 0.26) 

1.2.9 ผลการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา พบว่า ดชันีความตอ้งการจ าเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.19 - 0.22 ไม่มีรายการใดที่
มีความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งข้อที่มีความต้องการจ าเป็นอันดับ 1 คือ มีการจัดอบรมหรือ
พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (PNImodified = 0.22) ความตอ้งการจ าเป็นอนัดบั 2 มี 2 รายการ คือ มีระบบฐานขอ้มลู
เพื่อใชใ้นการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา และมีการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
การพฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา (PNImodified = 0.20) ความตอ้งการจ าเป็น
อนัดับ 3 มี 2 รายการ คือ มีการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศกึษา (PNImodified = 0.19) 

1.2.10 ผลการวิ เคราะห์ความต้องการจ า เป็นการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการส่งเสริมความรูด้้าน
วิชาการแก่ชมุชน บคุคล และหน่วยงานอื่น พบว่า ดชันีความตอ้งการจ าเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.21 - 
0.28 ไม่มีรายการใดที่มีความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งขอ้ที่มีดัชนีความตอ้งการจ าเป็นสูงสาม
อนัดบัแรก คือ มีการบรหิารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหค้วามรูด้า้นวิชาการแก่ชุมชน 
บุคคล และหน่วยงานอ่ืน (PNImodified = 0.28) มีการเผยแพร่ความรูด้า้นเทคโนโลยีสารสนเทศใน
งานวิชาการแก่ชมุชน บุคคล และหน่วยงานอ่ืน (PNImodified = 0.26) และมีการจดัอบรมหรือพฒันา
บุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหค้วามรูด้า้นวิชาการแก่ชุมชน บุคคล และหน่วยงานอ่ืน 
(PNImodified = 0.21) ตามล าดบั 
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1.2.11 ผลการวิ เคราะห์ความต้องการจ า เป็นการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน  พบว่า ดัชนีความตอ้งการจ าเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.19 - 
0.27 ไม่มีรายการใดที่มีความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งขอ้ที่มีดัชนีความตอ้งการจ าเป็นสูงสาม
อนัดบัแรก คือ มีการจดัอบรมหรือพฒันาบคุลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศรว่มกบัสถานศกึษาอ่ืน 
(PNImodified = 0.27) มีการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสานความร่วมมือใน
การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน   (PNImodified = 0.24) และมีการสนับสนุน ส่งเสริมให้
บุคลากรในสถานศึกษาอ่ืนใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ (PNImodified = 0.21) 
ตามล าดบั 

2. สาเหตุที่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบรุี เขต 1 สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

2.1 สาเหตุที่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู  ้เนื่องจาก 
งบประมาณในสถานศึกษาขนาดเล็กมีจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการจัดหา และซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร ์และครูขาดความรู ้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการประยุกต์ใช้เป็น
เครื่องมือในการจดัการเรียนการสอน  

2.2 สาเหตุที่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เนื่องจากครูขาดความตระหนักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการท าวิจัยในชั้นเรียน  และ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาขาดการสง่เสรมิใหค้รูประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการวิจยัในชัน้เรียน 

2.3 สาเหตุที่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา เนื่องจากผู้บริหาร และครูในสถานศึกษาขนาดเล็กขาดการพัฒนาตนเองด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อ และนวตักรรมทางการศึกษา และหน่วยงานตน้สงักดัไม่มีการ
จัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อ และนวัตกรรมทาง
การศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

2.4 สาเหตุที่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก  ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เนื่องจาก
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สถานศึกษาไม่ไดร้บัการสนับสนุนดา้นระบบอินเทอรเ์น็ตและระบบคอมพิวเตอรท์ี่มีประสิทธิภาพ
สูงเพื่ อใช้ในแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ขาดแคลนบุคลากรที่ รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ท าใหไ้ม่มีการพัฒนาแหล่งเรียนรูด้า้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  และผูบ้ริหาร และครูไม่
เปิดโอกาสใหน้กัเรียนเขา้ถึงแหลง่เรียนรูท้ี่หลากหลาย 

2.5 สาเหตุที่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการแนะแนวการศึกษา เนื่องจากบุคลากร
ในสถานศกึษาขาดความตระหนกัถึงการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในงานแนะแนวการศึกษา 

3. แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสพุรรณบุรี เขต 1 สามารถ 
สรุปไดด้งันี ้ 

3.1 แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู ้ไดแ้ก่ จัดหางบประมาณใหเ้พียงพอต่อ
การจัดซื ้อ และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และจัดอบรมพัฒนาครูด้านทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน  

3.2 แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ จัดการประชุมใหค้วามรู้
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการท าวิจยัในชัน้เรียน และสง่เสริมใหค้รูประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
ในการวิจยัในชัน้เรียน 

3.3 แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้แก่ เปิด
โอกาสใหส้ถานศกึษาผลิตสื่อ และนวตักรรมทางการศึกษา และจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากรดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อ และนวตักรรมทางการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

3.4 แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ จัดโครงการสนับสนุนด้านระบบ
อินเทอรเ์น็ตและระบบคอมพิวเตอรท์ี่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในแหล่งเรียนรูข้องสถานศึกษา 
แต่งตัง้บุคลากรที่รบัผิดชอบแหลง่เรียนรูท้ัง้ในระดบัเขตพืน้ที่การศกึษา และระดบัสถานศึกษา และ
สรา้งแหลง่เรียนรูอ้อนไลน ์เพื่อใหน้กัเรียนมีโอกาสเขา้ถึงแหลง่เรียนรูไ้ดง้่ายมากขึน้ 

3.5 แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศกึษาขนาดเล็ก ดา้นการแนะแนวการศกึษา ไดแ้ก่ จดัการประชุมสรา้งความตระหนักถึงการ
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ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในงานแนะแนวการศึกษา และจัดท าโปรแกรมหรือแอพพลิเคชันส าหรบั
งานแนะแนว และระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 

อภปิรายผล 
จากผลการวิจยัการประเมินความตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบรุี เขต 1 สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งันี ้

1. การวิเคราะห์ความต้องการจ า เป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 โดยภาพรวม พบว่า ดา้นที่มีความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วน คือ ดา้นการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ (PNImodified = 0.36) ความต้องการจ าเป็นอันดับ 2 คือ ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (PNImodified = 0.29) ความต้องการจ าเป็นอันดับ 3 คือ ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู ้(PNImodified = 0.26) ทัง้นีเ้นื่องจากครูมีภาระงานมาก ไม่มีเวลาในการผลิตสื่อ
หรือจดัท าแหล่งเรียนรู ้ทัง้ ๆ ที่การพัฒนาแหล่งเรียนรูเ้ป็นหัวใจส าคัญที่จะท าใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ถึง
ความรูไ้ดง้่ายขึน้ และขาดแคลนงบประมาณในการพฒันาแหล่งเรียนรู้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
อภิชา พุ่มพวง (2559) พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรูข้อง
โรงเรียนมธัยมศกึษา จงัหวดัสมทุรปราการ สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษา มธัยมศกึษา เขต 6 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี ้เนื่องจากครูขาดการใช้แหล่งเรียนรู ้และการ
พัฒนาแหล่งเรียนรูย้ังไม่ดีเท่าที่ควร ดา้นที่มีความตอ้งการจ าเป็นรองลงมา คือ ดา้นการวิจยัเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา (PNImodified = 0.29) เนื่องจากครูขาดความตระหนักด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการท าวิจัยในชั้นเรียน และผูบ้ริหารสถานศึกษาขาดการส่งเสริมใหค้รู
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการวิจยัในชัน้เรียน สอดคลอ้งกับงานวิจยัของสกุฤตา เกตานนท ์(2555) 
ไดศ้ึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอโคกเจริญ 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาลพบุรี เขต 2 กรณีศกึษาโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า 
ครูขาดความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวิจัย ครูท าวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่จริงจังเท่าที่ควร 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของหยาดรุ้ง งอนกิ่ง (2558) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อ าเภอบ้านบึง สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่าโรงเรียนขาดการนิเทศ ติดตามการ
ท าวิจยัในชัน้เรียนของครู อีกทัง้ครูผูส้อนขาดความรูค้วามเขา้ใจในการท าวิจยัในชัน้เรียน มกัจะคิด
ว่าการท าวิจัยในชัน้เรียนเป็นเรื่องที่มีกระบวนการท าหลายขัน้ตอนยุ่งยาก และเป็นการเพิ่มภาระ 
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และดา้นที่มีความตอ้งการจ าเป็นอนัดับสาม คือ ดา้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้(PNImodified = 
0.26) เนื่องจากครูส่วนใหญ่ไม่มีความรูแ้ละทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับ
งานวิจยัของดาวนส์ (2003) ไดศ้กึษาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการศึกษาของ
ป ระ เท ศ ใน กลุ่ ม  SEAMEO (South East Asian Ministers of Education Organization) คื อ 
ประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซียและเวียดนาม พบว่า ครูส่วนใหญ่ขาดสมรรถภาพดา้นความรู้
และความสามารถเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และขาดผูช้่วยเหลือแนะน าใน
ดา้นเทคนิคการใช ้โดยโรงเรียนรอ้ยละ 32 ระบุว่าไม่เคยน าคอมพิวเตอรม์าใชใ้นการจดัการเรียน
การสอน นอกจากนั้นยังพบว่า โรงเรียนรอ้ยละ 50 มีปัญหาเก่ียวกับการจัดตารางเวลาในการใช้
หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์และระยะเวลาในการเตรียมบทเรียนที่มีการใชค้อมพิวเตอรใ์นการ
เรียนการสอน ซึ่งในจุดนีเ้อง จ าเป็นตอ้งมีการพัฒนาครูใหม้ีสรรถภาพดา้นความรูค้วามสามารถ 
และเจตคติที่ดีต่อการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชใ้นดา้นการเรียนการสอน 

2. สาเหตุที่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบุรี เขต 1 จากการสมัภาษณบ์คุลากรผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เก่ียวกับสาเหตุของความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศกึษาขนาดเล็ก พบว่า  

2.1 สาเหตุที่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู  ้เนื่องจาก 
งบประมาณในสถานศึกษาขนาดเล็กมีจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการจัดหา และซ่อมแซมเครื่อง
คอมพิวเตอร ์และครูขาดความรู ้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการประยุกต์ใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน สอดคลอ้งกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยี (2542) ไดศ้ึกษาสภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในด้าน
บุคลากร ดา้นคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์ ดา้นการบริหารจัดการและดา้นงบประมาณ ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชใ้นโรงเรียนมัธยมศึกษา จากโรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษา และสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน พบว่า ปัญหาในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ ขาดบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปัญหาด้านอุปกรณ์ ได้แก่ อุปกรณ์ไม่เพียงพอกับบุคลากรในการใช้งาน เครื่อง
คอมพิวเตอรเ์ป็นเครื่องรุ่นเก่า (ลา้สมัย) และอุปกรณ์ไม่เพียงพอกับการเรี ยนการสอนนักเรียน 
ปัญหาดา้นการบรหิารจดัการ ไดแ้ก่ การบริหารจดัการยงัไม่เป็นระบบที่ถูกตอ้ง และปัญหาในดา้น
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งบประมาณ ไดแ้ก่ ขาดงบประมาณในการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้ขาดงบประมาณใน
การซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละอุปกรณ์  และสอดคล้องกับงานวิจัยของอมรรตัน์ จินดา 
(2559) ไดศ้กึษาสภาพปัญหาและแนวทางสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษาส าหรบัสถานศึกษาในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ผลการศึกษา พบว่า สถานศึกษายังมีความต้องการใหก้ารส่งเสริมสนับสนุนดา้นวัสดุครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์สื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต ซึ่งขณะนีม้ีใช้
ครบทุกแห่ง แต่ยังขาดความเสถียรหรือมั่นคงในการใช้งาน หากระบบมีความเสถียรมั่นคงจะ
สามารถจัดการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนครูสามารถผลิตสื่อการเรียนการ  
สอนโดยการน าความรูท้ี่ไดม้าจากระบบเครือข่ายซึ่งสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง 

2.2 สาเหตุที่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เนื่องจากครูขาดความตระหนักด้านการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการท าวิจัยในชั้นเรียน  และ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขาดการส่งเสริมใหค้รูประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการวิจยัในชัน้เรียน  สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของสกุฤตา เกตานนท ์(2555) ไดศ้ึกษาปัญหาและแนวทางการพฒันางานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอโคกเจริญ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ประถมศึกษาลพบุรี 
เขต 2 กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า ครูขาดความรูค้วามเขา้ใจเรื่องวิจัย  ครูท าวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไม่จริงจังเท่าที่ควร และสอดคล้องกับงานวิจัยของหยาดรุง้ งอนกิ่ง 
(2558) ไดศ้ึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา อ าเภอบา้นบึง สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า
โรงเรียนขาดการนิเทศ ติดตามการท าวิจยัในชัน้เรียนของครู อีกทัง้ครูผูส้อนขาดความรูค้วามเขา้ใจ
ในการท าวิจัยในชั้นเรียน มักจะคิดว่าการท าวิจัยในชั้นเรียนเป็นเรื่องที่มีกระบวนการท าหลาย
ขัน้ตอน ยุ่งยาก และเป็นการเพิ่มภาระ 

2.3 สาเหตุที่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
ทางการศึกษา เนื่องจากผู้บริหาร และครูในสถานศึกษาขนาดเล็กขาดการพัฒนาตนเองด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อ และนวตักรรมทางการศึกษา และหน่วยงานตน้สงักดัไม่มีการ
จัดอบรมหรือพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อ และนวัตกรรมทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคลอ้งกับงานวิจัยของอภิชา พุ่มพวง (2559) ได้ศึกษาปัญหาการ
บริหารงานวิชาการด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียน  
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มธัยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า 
ผูบ้ริหารขาดการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การใชส้ื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ท าใหค้รูไม่
สนใจที่จะใช้สื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขาดความรูแ้ละทักษะการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสง่ผลใหน้กัเรียนไดร้บัการพฒันาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครูไม่เต็มที 

2.4 สาเหตุที่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก  ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เนื่องจาก
สถานศึกษาไม่ไดร้บัการสนับสนุนดา้นระบบอินเทอรเ์น็ตและระบบคอมพิวเตอรท์ี่มีประสิทธิภาพ
สูงเพื่ อใช้ในแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา ขาดแคลนบุคลากรที่ รับผิดชอบแหล่งเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ท าใหไ้ม่มีการพัฒนาแหล่งเรียนรูด้า้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูบ้ริหาร และครูไม่
เปิดโอกาสใหน้ักเรียนเขา้ถึงแหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลาย สอดคลอ้งกับงานวิจัยของอมรรตัน ์จินดา 
(2559) ไดศ้กึษาสภาพปัญหาและแนวทางสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษาส าหรบัสถานศึกษาในสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ผลการศกึษา พบว่า ขนาดของสถานศกึษามีผลต่อการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา เนื่องจากสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกนั จะขาดบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่างกัน สถานศึกษาที่มีขนาดใหญ่หรือใหญ่พิเศษจะมีบุคลากรด้านนีโ้ดยตรง แต่สถานศึกษา
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ยังมีความตอ้งการบุคลากรที่มีความรูท้างดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพจน ์การะเกษ (2560) ไดศ้ึกษาการบริหารจดัการ
แหล่งเรียนรูข้องโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ประถมศึกษาสุรินทร ์เขต 2 พบว่า 
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรูม้ีปัญหาส าคัญ คือ บุคลากร และงบประมาณในการพัฒนาแหล่ง
เรียนรูไ้ม่เพียงพอ ขาดการสนับสนุนการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู ้และขาดการพัฒนาครูให้มี
ความรู ้ความเขา้ใจในการบรหิารจดัการแหลง่เรียนรู ้ 

2.5 สาเหตุที่ท าใหเ้กิดความตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการแนะแนวการศึกษา เนื่องจากบุคลากร
ในสถานศึกษาขาดความตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานแนะแนวการศึกษา 
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของเอกราช เครือศรี (2558) ไดศ้ึกษาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ผล
การศึกษา พบว่า ควรมีการจดัท าขอ้มลูสารสนเทศในระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน และสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของภสัรา โกมณเฑียร (2559) ไดศ้ึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนว
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การศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม พบว่า ผลการส ารวจความ

ตอ้งการใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศกึษาโดยรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (X̅ = 4.65) 
3. แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษาขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 จากการ
สมัภาษณบ์ุคลากรผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศเก่ียวกบัสาเหตขุองความ
ตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาด
เล็ก พบว่า  

3.1 แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู ้ไดแ้ก่ จัดหางบประมาณใหเ้พียงพอต่อ
การจัดซื ้อ และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ และจัดอบรมพัฒนาครูด้านทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสวุฒัน ์ดอนทอง 
(2558) ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียน
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก าแพงเพชร พบว่า ควรส ารวจเครื่องคอมพิวเตอรแ์ละอปุกรณเ์ป็นระยะ 
เพื่อด าเนินการพิจารณาซ่อมแซม หรือน าเขา้แผนงานเพื่อจัดซือ้ทดแทน และประสานงานกับ
หน่วยงานตน้สงักดัเพื่อรายงานความตอ้งการใชค้อมพิวเตอรแ์ละอปุกรณ ์เพื่อพิจารณาสนบัสนุน
งบประมาณ และสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมล โชติธนอธิวัฒน์ (2560) ได้ศึกษาการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม 
พบว่า แนวทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาด
เล็ก  ด้านการพัฒ นากระบวนการเรียน รู้ คือ  สถานศึกษาควรใช้  ICT (Information and 
communication technology) เพื่ อพัฒนาการศึกษาในทุกด้าน  การจัด เครื่องมืออุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์และการเชื่อมโยงเครือข่าย มีระบบขอ้มลูสารสนเทศที่มีคณุภาพและเป็นปัจจุบนั ควร
ด าเนินการจดัหา พัฒนาวัสดุอปุกรณ ์เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องโทรทัศน ์โปรเจคเตอร ์เครื่องเสียง 
ระบบวายฟาย ระบบอินเทอรเ์น็ตใหเ้พียงพอ ควรมีการอบรมคณะครูและบุคลากรเก่ียวกับวิธีการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา และติดตามประเมินผล  มี
ความคล่องตัวในการประยุกต์ใช้  ICT (Information and communication technology) ได้
เหมาะสม สะดวกรวดเร็วและเอือ้ต่อการจดัการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกาวิเฟเกอร ์และรอสดี (2015) ได้ศึกษามุมมองการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนรฐับาลในกรุงกัวลาลัมเปอร ์พบว่า การบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศมีประสิทธิผลอย่างมากส าหรับครูและนักเรียน และการเตรียมความพรอ้มด้าน
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เครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวกดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยความส าเร็จของการ
สอน และสอดคล้องกับงานวิจัยของเชพพารด์ บูน และสตีเวนส์ (1999) ได้ศึกษาอิทธิพลของ 
SchoolNet ที่มีต่อนกัเรียนและครู พบว่า ผูบ้ริหารเป็นผูอ้  านวยความสะดวกดา้นเทคโนโลยีแก่ครู 
มีการฝึกอบรมครูและบคุลากรดา้นเทคโนโลยี อีกทัง้ยงัสนบัสนนุการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.2 แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ดา้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ จัดการประชุมใหค้วามรู้
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการท าวิจยัในชัน้เรียน และสง่เสริมใหค้รูประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
ในการวิจัยในชั้นเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชา พุ่มพวง (2559) พบว่า แนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการ ดา้นการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ ผูบ้ริหารควรพูด
ชีแ้จงใหค้รูเห็นความส าคญัของการท าวิจยั สรา้งแรงจูงใจ และสนบัสนนุใหค้รูเผยแพร่งานวิจยั จดั
อบรมเชิงปฏิบติัการ และนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การน ากระบวนการวิจยัไปใชใ้นการสอน  

3.3 แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา ได้แก่ เปิด
โอกาสใหส้ถานศกึษาผลิตสื่อ และนวตักรรมทางการศึกษา และจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากรดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อ และนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  สอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของอภิชา พุ่มพวง (2559) ไดศ้ึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ดา้นการ
พฒันาสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา จงัหวดัสมทุรปราการ 
สังกัดส านักงาน เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 พบว่า สถานศึกษาควรจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการผลิตและใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแก่ครูอย่างต่อเนื่อง และ
สม ่าเสมอ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการใช้สื่อการเรียนการสอนของครูในชั้นเรียน สรา้ง
แรงจงูใจใหค้รูผลิตสื่อการเรียนการสอนทุกภาคเรียน และจดัตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพสื่อ
การเรียนการสอนก่อนน าไปใชใ้นชัน้เรียน การเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษาผลิตสื่อ และนวตักรรมทาง
การศึกษาก็เป็นสิ่งส าคัญเช่นเดียวกัน เนื่องจากจะเป็นการกระตุน้ใหค้รูผลิตสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา อาจมีการจดัประกวดสื่อเพื่อสรา้งแรงจูงใจแก่ครู สอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของกฤตยา จุลละมณฑล (2557) ไดศ้กึษาปัญหาและแนวทางการบรหิารงานวิชาการของโรงเรียน 
กลุ่มเมืองฉะเชิงเทรา 1 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบว่า 
ควรสรา้งแรงจงูใจครูโดยการจดัประกวดสื่อการเรียนการสอน 

3.4 แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ได้แก่ จัดโครงการสนับสนุนด้านระบบ
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อินเทอรเ์น็ตและระบบคอมพิวเตอรท์ี่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในแหล่งเรียนรูข้องสถานศึกษา 
แต่งตัง้บุคลากรที่รบัผิดชอบแหลง่เรียนรูท้ัง้ในระดบัเขตพืน้ที่การศกึษา และระดบัสถานศึกษา และ
สรา้งแหล่งเรียนรูอ้อนไลน ์เพื่อใหน้กัเรียนมีโอกาสเขา้ถึงแหล่งเรียนรูไ้ดง้่ายมากขึน้ สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของพิมล โชติธนอธิวฒัน ์(2560) ไดศ้ึกษาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพนัสนิคม  พบว่า แนวทางการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้คือ ควรตระหนักถึงการจัด
บรรยากาศ พฒันาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรูใ้หน้กัเรียนไดม้ีโอกาสศึกษาหาความรูทุ้กสถานที่
ในสถานศึกษาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร ์ระบบอินเทอรเ์น็ต โทรทัศน ์
วิทยุกระจายเสียง พัฒนาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรูใ้นหอ้งสมดุและมุมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน 
และหอ้งเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรูต่้าง ๆ ควรเพิ่มระบบสืบคน้ขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร ์Internet 
ควรผลิตสื่อมลัติมีเดีย มีการปรบัปรุงระบบควบคู่กับการวางรูปแบบการจัดสรรงบประมาณในการ
พฒันาและส่งเสริมใหม้ีแหล่งเรียนรู้ และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของพิชญาณี กาหลง (2563) ได้
ศึกษาแนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน  สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิ เขต 1 ดา้นการบริหารวิชาการ พบว่า ควรจัดให้
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนใหท้นัสมยั เช่น บทเรียน
ออนไลน ์บทเรียนช่วยสอน เพื่อเป็นแหลง่การเรียนรูใ้หก้บัผูเ้รียน ซึ่งสง่ผลต่อการพฒันาผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของผูเ้รียน 
3.5 แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ

สถานศกึษาขนาดเล็ก ดา้นการแนะแนวการศกึษา ไดแ้ก่ จดัการประชุมสรา้งความตระหนกัถึงการ
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในงานแนะแนวการศึกษา และจัดท าโปรแกรมหรือแอพพลิเคชันส าหรบั
งานแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของภัสรา โกมณเฑียร 
(2559) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแนะแนวการศึกษาของโรงเรียนระดับ
มธัยมศึกษา ในจงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ครูแนะแนวชอบใหม้ีการใชโ้ปรแกรมการแนะแนวแบบ
ครบวงจรในโรงเรียน การออกแบบและพัฒนาระบบสามารถแก้ปัญหาการจัดเก็บขอ้มูลไดเ้ป็น
อย่างดี และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านมากท่ีสดุ 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. จากการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
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สุพรรณบุรี เขต 1 พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กมีความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วนในดา้นการพัฒนา
แหล่งเรียนรู ้ดงันัน้ สถานศึกษาจึงควรขอรบัการสนบัสนุนดา้นงบประมาณจากชมุชนในการจดัตัง้
หรือพฒันาแหลง่เรียนรู ้

2. จากการวิเคราะหส์าเหตขุองความตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 พบว่า สาเหตุของความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก อันดับแรกคือ  งบประมาณใน
สถานศึกษาขนาดเล็กมีจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการจัดหา และซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ดงันั้น 
เขตพื ้นที่การศึกษาและสถานศึกษาควรประสานงานกับหน่วยงานที่ เก่ียวข้องในการจัดหา
งบประมาณสนบัสนนุระบบอินเทอรเ์น็ตและคอมพิวเตอรท์ี่มีประสิทธิภาพ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. จากการศึกษาความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบุรี เขต 1 พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กมีความตอ้งการจ าเป็นเร่งด่วนเก่ียวกบัการพัฒนา
แหล่งเรียนรู  ้มากที่สุด ดังนั้น จึงควรศึกษาวิจัยเชิงสาเหตุเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในแหล่งเรียนรูข้องสถานศึกษาขนาดเล็กเป็นการเฉพาะ เพื่อแก้ไขความ
ตอ้งการจ าเป็น และเสนอแนวทางแนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในแหล่งเรียนรูข้อง
สถานศกึษาขนาดเล็กโดยตรง  

2. งานวิจยัเลม่นีไ้ดศ้ึกษาแนวทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารงาน
วิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยการสมัภาษณจ์ากบุคลากรผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ยังไม่มีการน าผลการวิจัยไปทดลองใช้ในสถานศึกษา ดังนั้น ควร
ศกึษาวิจยัเชิงทดลองโดยการน าผลการเสนอแนวทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศจากการวิจัย
นีไ้ปใชใ้นการบรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดเล็ก 

3. ควรศึกษาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ และขนาดกลาง เพื่อวิเคราะหส์าเหตแุละแนวทางแกไ้ข
การจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดอ่ืน ๆ ต่อไป 
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(ปรญิญานิพนธค์รุศาสตรมหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 
พระนครศรีอยธุยา.  

อณุากรรณ สวนมะม่วง. (2553). การศึกษาสภาพและปัญหาการบรหิารงานวิชาการของสถานศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาพระนครศรีอยธุยา เขต 1 และเขต 2. (ปรญิญานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, พระนครศรีอยธุยา.  

อศุมาน หลีสนัมะหมดั. (2560). สภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารโรงเรียน
มธัยมศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 16. (ปรญิญานิพนธศ์กึษา
ศาสตรมหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัหาดใหญ่, สงขลา.  
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รายช่ือสถานศึกษาทีข่อความอนุเคราะหใ์นการเก็บเคร่ืองมือการวิจัย 
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รายชื่อสถานศึกษาทีข่อความอนุเคราะหใ์นการเก็บเคร่ืองมือการวิจัย 

1.โรงเรียนวดัหน่อสวุรรณ   29. โรงเรียนบา้นไผ่แปลกแม่    
2. โรงเรียนวดัพนัต าลงึ   30. โรงเรียนวดัโคกโพธิ์    
3. โรงเรียนวดัดอนตาล   31. โรงเรียนวดับางเลน   
4. โรงเรียนวดัอทุมุพราราม  32. โรงเรียนวดัปากคลองกุ่ม    
5. โรงเรียนวดัใหม่รตันเจดีย ์  33. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วดัลาดหอย) 
6. โรงเรียนวดัดอนเจดียร์าษฎรบ์รูณะ 34. โรงเรียนวดัลานคา 
7. โรงเรียนวดัสกณุปักษี   35. โรงเรียนวดัดารา   
8. โรงเรียนวดัสามทอง   36. โรงเรียนวดัชีปะขาว    
9. โรงเรียนวดัสวุรรณนาคี  37. โรงเรียนบางปลามา้ 
10. โรงเรียนวดัมเหยงคณ ์  38. โรงเรียนวดัศาลาท่าทราย   
11. โรงเรียนวดัคนัทด   39. โรงเรียนวดัล าบวั   
12. โรงเรียนวดับา้นโพธิ์ตะวนัตก  40. โรงเรียนอนุบาลวดัสวนหงส ์  
13. โรงเรียนวดัศีรษะเกษ    41. โรงเรียนบา้นหมี่ 
14. โรงเรียนวดัประชมุชน  42. โรงเรียนวดัโพธิ์ศรี    
15. โรงเรียนวดัโพธิ์ท่าทราย  43. โรงเรียนวดับางใหญ่    
16. โรงเรียนวดับา้นโพธิ์ตะวนัออก   44. โรงเรียนบา้นรางทอง 
17. โรงเรียนวดัไผ่ขวาง   45. โรงเรียนวดัดอนกระเบือ้ง 
18. โรงเรียนวดัดอนกลาง    46. โรงเรียนวดัศขุเกษม 
19. โรงเรียนวดัสว่างอารมณ ์    47. โรงเรียนวดัโบสถ ์  
20. โรงเรียนวดัพิหารแดง   48. โรงเรียนวดัตปะโยคาราม 
21. โรงเรียนวดัพรา้ว   49. โรงเรียนวดัไผ่มุง้   
22. โรงเรียนวดัลาดกระจบั  50. โรงเรียนวดัโพธิ์ตะควน   
23. โรงเรียนวดัหนองโสน   51. โรงเรียนวดัดอนตาจีน 
24. โรงเรียนวดัวดัส านกัตะฆ่า  52. โรงเรียนวดัคบูวั 
25. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 53. โรงเรียนวดัดอนขาด    
26. โรงเรียนวดัสามคัคีธรรม     54. โรงเรียนวดัดอนไข่เต่า    
27. โรงเรียนบา้นหนองบอน  55. โรงเรียนวดัไผ่เด่ียว 
28. โรงเรียนวดัไผ่ลกูนก     56. โรงเรียนวดับางจิก 

https://sites.google.com/view/nongsano/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
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รายชื่อสถานศึกษาทีข่อความอนุเคราะหใ์นการเก็บเคร่ืองมือการวิจัย 

57. โรงเรียนวดัลาดน า้ขาว                         
58. โรงเรียนวดับงึคา       
59. โรงเรียนวดัเสาธงทอง (บางปลามา้)   
60. โรงเรียนวดัทรงกระเทียม    
61. โรงเรียนวดัคลองโมง   
62. โรงเรียนวดักระทุ่มทอง   
63. โรงเรียนวดัดอนสทุธาวาส   
64. โรงเรียนวดัสามจุ่น    
65. โรงเรียนวดัหนองเพียร   
66. โรงเรียนวดับา้นกลว้ย      
67. โรงเรียนวดัดอนบุบผาราม   
68. โรงเรียนบา้นรางหางมา้      
69. โรงเรียนวดัเทพสธุาวาส      
70. โรงเรียนวดัเสาธงทอง (ศรีประจนัต)์   
71. โรงเรียนวดัวงัพลบัเหนือ   
72. โรงเรียนวดัวงัพลบัใต ้  
73. โรงเรียนวดัเถรพลาย    
74. โรงเรียนวดัพงัม่วง   
75. โรงเรียนวดับนัไดทอง      
76. โรงเรียนวดัไก่เตีย้      
77. โรงเรียนวดัสปัรสเทศ      
78. โรงเรียนวดัเกาะ    
79. โรงเรียนบา้นคลองชะโด     
80. โรงเรียนวดัดงขีเ้หล็ก       
81. โรงเรียนวดัลาดปลาเคา้       
82. โรงเรียนอนุบาลศรีประจนัต ์    
83. โรงเรียนวดัยาง   
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รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 

 
1. อาจารย ์เรือเอก ดร.อภธิีร ์ทรงบัณฑิตย ์ อาจารยป์ระจ าภาควิชาการบรหิารการศกึษา 

และการอดุมศึกษา  
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 

2. อาจารย ์ดร.สมบูรณ ์บูรศิริรักษ ์ อาจารยป์ระจ าภาควิชาการบรหิารการศกึษา 
และการอดุมศึกษา 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 

3. อาจารย ์ดร.สุวิชา วันสุดล อาจารยป์ระจ าภาควิชาหลกัสตูรและการสอน 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 

4. นางสาว อนงค ์โพธิ์ไพจิตร ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัสปัรสเทศ  
 

5. นายน าพล มากสอน ครูโรงเรียนวดัป่าพฤกษ์ 
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ภาคผนวก ค 

ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัย 
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ตาราง แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบันิยามของแบบสอบถาม เรื่อง การ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็นการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสพุรรณบรุี เขต 1 

 

ขอ้ที่ ขอ้ค าถาม 
คะแนน
รวม 

IOC แปลผล หมายเหต ุ

1 มีการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจดัท าหลกัสตูรสถานศึกษา 

5 1 สอดคลอ้ง  

2 มีระบบฐานขอ้มลูเพื่อใชใ้นการจดัท าหลกัสตูร
สถานศึกษา 

5 1 สอดคลอ้ง  

3 มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์
ขอ้มลูเพื่อจดัท าหลกัสตูรสถานศึกษา 

5 1 สอดคลอ้ง  

4 มีการใชซ้อฟแวร ์หรือโปรแกรมในการจดัท า
หลกัสตูรสถานศกึษา 

5 1 สอดคลอ้ง  

5 มีการจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัท าหลกัสตูรสถานศึกษา 

5 1 สอดคลอ้ง  

6 มีการจดัท าหลกัสตูรสถานศึกษาที่สง่เสริมหรือ
บรูณาการการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 0.8 สอดคลอ้ง  

7 มีการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจดัการเรียนการสอน 

5 1 สอดคลอ้ง  

8 มีระบบฐานขอ้มลูเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอน 

5 1 สอดคลอ้ง  

9 มีระบบอินเทอรเ์น็ตในการจดัการเรียนการสอนที่
มีประสิทธิภาพสงู 

5 1 สอดคลอ้ง  

10 มีปรมิาณเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนเพียงพอต่อความตอ้งการของครู
และนกัเรียน 

5 1 สอดคลอ้ง  

11 มีเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่มีคณุภาพเพื่อใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอน 

5 1 สอดคลอ้ง  
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ขอ้ที่ ขอ้ค าถาม 
คะแนน
รวม 

IOC แปลผล หมายเหต ุ

12 มีการใชอิ้นเทอรเ์น็ต โปรแกรม แอพพลิเคชนั หรือ 
Social Media เช่น Google Classroom, Zoom, 
Facebook, Line เป็นเครื่องมือในการจดัการเรียน
การสอน 

5 1 สอดคลอ้ง  

13 มีการจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการ
สอน 

5 1 สอดคลอ้ง  

14 มีการสนบัสนุน สง่เสริมใหค้รูออกแบบการเรียนรู้
โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และนวตักรรม 

5 1 สอดคลอ้ง  

15 มีการใชแ้อพลิเคชนั เช่น Zoom, Line, Google 
meet, Messenger ในการติดต่อสื่อสาร 

4 0.8 สอดคลอ้ง เพิ่มค าว่า 
ระหว่างครูกบั
นกัเรียน 

16 มีการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การวดัผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการ
เรียน 

5 1 สอดคลอ้ง  

17 มีระบบฐานขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวดัผล 
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 

5 1 สอดคลอ้ง  

18 มีการใชซ้อฟแวร ์หรือโปรแกรม เช่น SGS, 
SchoolMis ในการวิเคราะห ์จดัเก็บและ
ประมวลผลการเรียนของนกัเรียน 

5 1 สอดคลอ้ง  

19 มีการจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในการวดัผล ประเมินผล และเทียบ
โอนผลการเรียน 

5 1 สอดคลอ้ง  

20 มีการสง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ
วดัผล ประเมินผล เช่น ท าแบบทดสอบออนไลน ์ 

5 1 สอดคลอ้ง  

21 มีการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การวิจยัในชัน้เรียน 

5 1 สอดคลอ้ง  
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ขอ้ที่ ขอ้ค าถาม 
คะแนน
รวม 

IOC แปลผล หมายเหต ุ

22 มีระบบฐานขอ้มลูเพื่อใชใ้นการวิจยัในชัน้เรียน 5 1 สอดคลอ้ง  
23 มีการใชซ้อฟแวร ์หรือโปรแกรมเป็นเครื่องมือใน

การวิจยัในชัน้เรียน 
5 1 สอดคลอ้ง  

24 มีการจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อประยุกตใ์ชใ้นการวิจยัในชัน้เรียน 

5 1 สอดคลอ้ง  

25 มีการสง่เสริมการวิจยัในชัน้เรียนโดยใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นฐาน 

5 1 สอดคลอ้ง  

26 มีการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การพฒันาสื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยี
ทางการศกึษา 

5 1 สอดคลอ้ง  

27 มีการใชซ้อฟแวร ์โปรแกรม หรือแอพพลิเคชนัใน
การออกแบบสื่อ และนวตักรรมทางการศกึษา 

5 1 สอดคลอ้ง  

28 มีการจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในการผลิตสื่อ และนวตักรรมทาง
การศึกษา 

5 1 สอดคลอ้ง  

29 มีการสนบัสนุน สง่เสริมใหค้รูผลิตสื่อเทคโนโลยี 
และนวตักรรมทางการศกึษา 

5 1 สอดคลอ้ง  

30 มีการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การพฒันาแหลง่เรียนรู ้

5 1 สอดคลอ้ง  

31 มีระบบอินเทอรเ์น็ตประสิทธิภาพสงูเพื่อใชใ้น
แหลง่เรียนรูข้องสถานศึกษา เช่น หอ้งสมดุ หอ้ง
คอมพิวเตอร ์ฯลฯ 

5 1 สอดคลอ้ง  

32 มีเครื่องคอมพิวเตอรใ์ชใ้นแหลง่เรียนรูข้อง
สถานศึกษา เช่น หอ้งสมดุ หอ้งคอมพิวเตอร ์ฯลฯ 
อย่างเพียงพอ 

5 1 สอดคลอ้ง  

33 มีการใชร้ะบบคอมพิวเตอรใ์นการบริหารจดัการ
แหล่งเรียนรู ้เช่น ระบบยืม-คืนหนงัสือในหอ้งสมดุ 

4 0.8 สอดคลอ้ง  
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ขอ้ที่ ขอ้ค าถาม 
คะแนน
รวม 

IOC แปลผล หมายเหต ุ

34 มีการจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากรที่เก่ียวขอ้งกบั
แหล่งเรียนรูด้า้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 1 สอดคลอ้ง  

35 มีการสง่เสริมใหน้กัเรียนเขา้ถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศในแหลง่เรียนรูข้องสถานศกึษา เช่น 
การใชค้อมพิวเตอรส์ืบคน้ขอ้มลู การจดัท าแหลง่
เรียนรูอ้อนไลน ์

5 1 สอดคลอ้ง  

36 มีการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การนิเทศภายในสถานศกึษา 

5 1 สอดคลอ้ง  

37 มีระบบฐานขอ้มลูเพื่อใชใ้นการนิเทศภายใน
สถานศึกษา 

5 1 สอดคลอ้ง  

38 มีการสง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นิเทศภายในสถานศกึษา เช่น ใชร้ะบบนิเทศ 
ติดตามการปฏิบติังานของครูแบบออนไลน ์

5 1 สอดคลอ้ง  

39 มีการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแนะแนวการศกึษา 

5 1 สอดคลอ้ง  

40 มีระบบฐานขอ้มลูเพื่อใชใ้นงานแนะแนวหรือ
ระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 

5 1 สอดคลอ้ง  

41 มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการวิเคราะห์
ขอ้มลูผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 

4 0.8 สอดคลอ้ง  

42 มีการจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากรที่เก่ียวขอ้งกบั
งานแนะแนว หรือระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 1 สอดคลอ้ง  

43 มีการสง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในงาน
แนะแนว เช่น การใหค้ าปรกึษาแบบออนไลน ์ 

5 1 สอดคลอ้ง  

44 มีการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา 

5 1 สอดคลอ้ง  
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ขอ้ที่ ขอ้ค าถาม 
คะแนน
รวม 

IOC แปลผล หมายเหต ุ

45 มีระบบฐานขอ้มลูเพื่อใชใ้นการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 

5 1 สอดคลอ้ง  

46 มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการพฒันา
เครื่องมือประเมินคณุภาพภายในสถานศึกษา 

5 1 สอดคลอ้ง  

47 มีการจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในการพฒันาระบบการประกนั
คณุภาพภายในสถานศึกษา 

5 1 สอดคลอ้ง  

48 มีการสง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 

5 1 สอดคลอ้ง  

49 มีการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อใหค้วามรูด้า้นวิชาการแก่ชมุชน บุคคล และ
หน่วยงานอ่ืน 

5 1 สอดคลอ้ง  

50 มีการจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใหค้วามรูด้า้นวิชาการแก่ชมุชน 
บุคคล และหน่วยงานอ่ืน 

5 1 สอดคลอ้ง  

51 มีการสง่เสริมความรูด้า้นเทคโนโลยีสารสนเทศใน
งานวิชาการแก่ชมุชน บคุคล และหน่วยงานอ่ืน 

4 0.8 สอดคลอ้ง เปลี่ยนค าว่า
สง่เสริมเป็น
เผยแพร่ 

52 มีการบริหารจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ
กบัสถานศึกษาอ่ืน 

5 1 สอดคลอ้ง  

53 มีการจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศร่วมกบัสถานศึกษาอ่ืน 

5 1 สอดคลอ้ง  

54 มีการสนบัสนุน สง่เสริมใหบุ้คลากรใน
สถานศึกษาอ่ืนใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการ 

5 1 สอดคลอ้ง  
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ขอ้ที่ ขอ้ค าถาม 
คะแนน
รวม 

IOC แปลผล หมายเหต ุ

55 มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร
ดา้นงานวิชาการกบับุคลากรสถานศึกษาอ่ืน 

4 0.8 สอดคลอ้ง  
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  177 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
การประเมินความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก  
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

 
ค าชีแ้จง 

 1. แบบสอบถามฉบับนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินความต้องการจ าเป็นการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 

 2. ผูต้อบแบบสอบถามนี ้คือ ผูบ้ริหาร และครูในสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 

 3. แบบสอบถามฉบบันี ้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

   ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

ระดบัการศกึษาสงูสดุ ต าแหน่งปัจจบุนั และประสบการณก์ารท างาน 

   ตอนที่ 2 สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวังการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การบรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดเล็ก   

 4. ข้อมูลที่ ได้จากการวิจัยในครั้งนี ้ใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบ

แบบสอบถามแต่ประการใด หากท่านกรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง จักเป็น

ประโยชนอ์ย่างยิ่งในเชิงวิชาการและการพฒันาการบริหารการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อไป 

ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รบัความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี ้

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล ่าผล 

นิสิตปรญิญาโท สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ตอนที ่1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง : กรุณาใสเ่ครื่องหมาย ลงใน  ที่เป็นจรงิเก่ียวกบัตวัท่านตามขอ้ความต่อไปนี ้
สถานภาพของท่าน 

1. เพศ 
 ชาย                     หญิง 

2. อายุ 
 นอ้ยกว่า 30 ปี       อายุ 30 – 39 ปี 
 อาย ุ40 – 49 ปี      อายุ 50 ปีขึน้ไป 

3. ระดบัการศึกษาสงูสดุ 
 ปรญิญาตรี      ปรญิญาโท 
 ปรญิญาเอก      

4. ต าแหน่งปัจจบุนั 
 ผูอ้  านวยการสถานศกึษา     
 รกัษาการในต าแหน่งผูอ้  านวยการสถานศกึษา  
 ครู        

5. ประสบการณก์ารท างานในสถานศึกษาปัจจบุนั 
 ประสบการณต์ ่ากว่า 5 ปี     ประสบการณ ์6 – 10 ปี 
 ประสบการณ ์11 ปีขึน้ไป       
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ตอนที ่2 สภาพทีเ่ป็นจริงและสภาพทีค่าดหวังการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ค าชีแ้จง : กรุณาใสเ่ครื่องหมาย ลงในช่องที่ก าหนดใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่านเก่ียวกบั
สภาพที่เป็นจรงิและสภาพที่คาดหวงัการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบรหิารงานวิชาการ
ของสถานศกึษาขนาดเล็กโดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี ้

ระดบั 5 หมายถึง สภาพที่เป็นจรงิและสภาพที่คาดหวงัการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาอยู่ในระดบัมากที่สดุ 

ระดบั 4 หมายถึง สภาพที่เป็นจรงิและสภาพที่คาดหวงัการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาอยู่ในระดบัมาก 

ระดบั 3 หมายถึง สภาพที่เป็นจรงิและสภาพที่คาดหวงัการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาอยู่ในระดบัปานกลาง 

ระดบั 2 หมายถึง สภาพที่เป็นจรงิและสภาพที่คาดหวงัการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาอยู่ในระดบันอ้ย 

ระดบั 1 หมายถึง สภาพที่เป็นจริงและสภาพที่คาดหวงัการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษาอยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

 

ข้อ 
การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการ 

สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
1 มีการบริหารจดัการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัท า
หลกัสตูรสถานศกึษา 

          

2 มีระบบฐานขอ้มลูเพื่อใชใ้นการ
จดัท าหลกัสตูรสถานศึกษา 

          

3 มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อจดัท า
หลกัสตูรสถานศกึษา 

          

4 มีการใชซ้อฟแวร ์หรือโปรแกรมใน
การจดัท าหลกัสตูรสถานศึกษา 
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ข้อ 
การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการ 

สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

5 มีการจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากร
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
จดัท าหลกัสตูรสถานศึกษา 

          

6 มีการจดัท าหลกัสตูรสถานศึกษาที่
สง่เสริมหรือบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
7 มีการบริหารจดัการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการ
เรียนการสอน 

          

8 มีระบบฐานขอ้มลูเพื่อใชใ้นการ
จดัการเรียนการสอน 

          

9 มีระบบอินเทอรเ์น็ตในการจดัการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพสงู 

          

10 มีปรมิาณเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใชใ้น
การจดัการเรียนการสอนเพียงพอ
ต่อความตอ้งการของครูและ
นกัเรียน 

          

11 มีเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่มีคณุภาพ
เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

          

12 มีการใชอิ้นเทอรเ์น็ต โปรแกรม  
แอพพลิเคชนั หรือ Social Media 
เช่น Google Classroom, Zoom, 
Facebook, Line เป็นเครื่องมือใน
การจดัการเรียนการสอน 

          

13 มีการจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากร           
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ข้อ 
การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการ 

สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ประยุกตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการ
สอน 

14 มีการสนบัสนุน สง่เสริมใหค้รู
ออกแบบการเรียนรูโ้ดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
นวตักรรม 

          

15 มีการใชแ้อพลิเคชนั เช่น Zoom, 
Line, Google meet, Messenger 
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างครูกบั
นกัเรียน 

          

ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทยีบโอนผลการเรียน 
16 มีการบริหารจดัการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการวดัผล 
ประเมินผล และเทียบโอนผลการ
เรียน 

          

17 มีระบบฐานขอ้มลูเพื่อใชใ้นการ
วดัผล ประเมินผล และเทียบโอน
ผลการเรียน 

          

18 มีการใชซ้อฟแวร ์หรือโปรแกรม เช่น 
SGS, SchoolMis ในการวิเคราะห ์
จดัเก็บและประมวลผลการเรียน
ของนกัเรียน 

          

19 มีการจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากร
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
วดัผล ประเมินผล และเทียบโอน
ผลการเรียน 
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ข้อ 
การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการ 

สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

20 มีการสง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการวดัผล 
ประเมินผล เช่น ท าแบบทดสอบ
ออนไลน ์ 

          

ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
21 มีการบริหารจดัการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการวิจยัใน
ชัน้เรียน 

          

22 มีระบบฐานขอ้มลูเพื่อใชใ้นการ
วิจยัในชัน้เรียน 

          

23 มีการใชซ้อฟแวร ์หรือโปรแกรมเป็น
เครื่องมือในการวิจยัในชัน้เรียน 

          

24 มีการจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากร
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ประยุกตใ์ชใ้นการวิจยัในชัน้เรียน 

          

25 มีการสง่เสริมการวิจยัในชัน้เรียน
โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ฐาน 

          

ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
26 มีการบริหารจดัการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการพฒันา
สื่อ นวตักรรม และเทคโนโลยี
ทางการศกึษา 

          

27 มีการใชซ้อฟแวร ์โปรแกรม หรือ
แอพพลิเคชนัในการออกแบบสื่อ 
และนวตักรรมทางการศกึษา 

          

28 มีการจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากร           



  183 

ข้อ 
การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการ 

สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ผลิตสื่อ และนวตักรรมทาง
การศึกษา 

29 มีการสนบัสนุน สง่เสริมใหค้รูผลิต
สื่อเทคโนโลยี และนวตักรรมทาง
การศึกษา 

          

ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
30 มีการบริหารจดัการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการพฒันา
แหลง่เรียนรู ้

          

31 มีระบบอินเทอรเ์น็ตประสิทธิภาพ
สงูเพื่อใชใ้นแหลง่เรียนรูข้อง
สถานศึกษา เช่น หอ้งสมดุ หอ้ง
คอมพิวเตอร ์ฯลฯ 

          

32 มีเครื่องคอมพิวเตอรใ์ชใ้นแหลง่
เรียนรูข้องสถานศึกษา เช่น 
หอ้งสมดุ หอ้งคอมพิวเตอร ์ฯลฯ 
อย่างเพียงพอ 

          

33 มีการใชร้ะบบคอมพิวเตอรใ์นการ
บริหารจดัการแหลง่เรียนรู ้เช่น 
ระบบยืม-คืนหนงัสือในหอ้งสมดุ 

          

34 มีการจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากร
ที่เก่ียวขอ้งกบัแหลง่เรียนรูด้า้น
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

35 มีการสง่เสริมใหน้กัเรียนเขา้ถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศในแหลง่
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ข้อ 
การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการ 

สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

เรียนรูข้องสถานศกึษา เช่น การใช้
คอมพิวเตอรส์ืบคน้ขอ้มลู การ
จดัท าแหล่งเรียนรูอ้อนไลน ์ 

ด้านการนิเทศการศึกษา 
36 มีการบริหารจดัการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการนิเทศ
ภายในสถานศกึษา 

          

37 มีระบบฐานขอ้มลูเพื่อใชใ้นการ
นิเทศภายในสถานศกึษา 

          

38 มีการสง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการนิเทศภายใน
สถานศึกษา เช่น ใชร้ะบบนิเทศ 
ติดตามการปฏิบติังานของครูแบบ
ออนไลน ์

          

ด้านการแนะแนวการศึกษา 
39 มีการบริหารจดัการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการแนะ
แนวการศกึษา 

          

40 มีระบบฐานขอ้มลูเพื่อใชใ้นงาน
แนะแนวหรือระบบดแูลช่วยเหลือ
นกัเรียน 

          

41 มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
การวิเคราะหข์อ้มลูผูเ้รียนเป็น
รายบุคคล 

          

42 มีการจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากร
ที่เก่ียวขอ้งกบังานแนะแนว หรือ
ระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนดา้น
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ข้อ 
การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการ 

สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
43 มีการสง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศในงานแนะแนว เช่น 
การใหค้ าปรกึษาแบบออนไลน ์ 

          

ด้านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
44 มีการบริหารจดัการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 

          

45 มีระบบฐานขอ้มลูเพื่อใชใ้นการ
ประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 

          

46 มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
การพฒันาเครื่องมือประเมิน
คณุภาพภายในสถานศึกษา 

          

47 มีการจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากร
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พฒันาระบบการประกนัคณุภาพ
ภายในสถานศกึษา 

          

48 มีการสง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการพฒันาระบบการ
ประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษา 

          

ด้านการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน บุคคล และหน่วยงานอื่น 
49 มีการบริหารจดัการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหค้วามรู้
ดา้นวิชาการแก่ชมุชน บุคคล และ
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ข้อ 
การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการ 

สภาพทีเ่ป็นจริง สภาพทีค่าดหวัง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

หน่วยงานอ่ืน 
50 มีการจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากร

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้
ความรูด้า้นวิชาการแก่ชมุชน 
บุคคล และหน่วยงานอ่ืน 

          

51 มีการเผยแพร่ความรูด้า้นเทคโนโลยี
สารสนเทศในงานวิชาการแก่ชุมชน 
บคุคล และหน่วยงานอ่ืน 

          

ด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
52 มีการบริหารจดัการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประสาน
ความร่วมมือในการพฒันาวิชาการ
กบัสถานศึกษาอ่ืน 

          

53 มีการจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากร
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกบั
สถานศึกษาอ่ืน 

          

54 มีการสนบัสนุน สง่เสริมใหบุ้คลากร
ในสถานศกึษาอ่ืนใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการ 

          

55 มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศใน
การติดต่อสื่อสารดา้นงานวิชาการ
กบับุคลากรสถานศกึษาอ่ืน 
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ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการ 

ท่านมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกับปัญหา/อุปสรรคในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บรหิารงานวิชาการอย่างไร  
……………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………..……………………………
……………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………………………………..… 

 
ขอขอบพระคุณทีก่รุณาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก จ 

แบบสัมภาษณเ์พือ่การวิจัย 
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แบบสัมภาษณเ์พือ่การวิจัย 
เร่ือง การประเมินความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก  
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

 
ค าชีแ้จง 

 1. แบบสมัภาษณฉ์บบันีม้ีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาสาเหตขุองความตอ้งการจ าเป็นการจดัการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการและแนวทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สพุรรณบรุี   เขต 1 

 2. ผูใ้หส้มัภาษณ ์คือ บคุลากรผูม้ีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. แบบสอบถามฉบบันี ้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

   ตอนที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูใ้หส้มัภาษณ ์

   ตอนที่ 2 แบบสมัภาษณ์เก่ียวกับการวิเคราะหส์าเหตุของความตอ้งการจ าเป็นการ

จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการและแนวทางการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการบรหิารงานวิชาการของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา

สพุรรณบรุี   เขต 1  

 4. ขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจยัในครัง้นีใ้ชเ้พื่อการวิจยัเท่านัน้ จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ใหส้มัภาษณ์

แต่ประการใด หากท่านกรุณาใหส้มัภาษณต์ามสภาพความเป็นจริง จกัเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในเชิง

วิชาการและการพฒันาการบรหิารการศกึษาใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อไป 

ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รบัความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี ้

       ขอแสดงความนบัถือ 

นางสาวปัณฑิตา อ่อนกล ่าผล 

    นิสิตปรญิญาโท สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา 

     คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ตอนที ่1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ ์

1. ชื่อผูใ้หส้มัภาษณ ์................................................................................................................ 

2. ต าแหน่งปัจจบุนั ................................................................................................................ 

3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ    

 ปรญิญาตรี สาขาวิชา…………………………………………………………….…… 

 ปรญิญาโท สาขาวิชา…………………………………………………… ……….….. 

 ปรญิญาเอก สาขาวิชา…………………………………………………………….…… 

4. ประสบการณใ์นการท างาน ............................................................ ปี 

5. สถานที่สมัภาษณ ์ ...................................................................................................  

6. วนั เดือน ปีที่สมัภาษณ ์................................................................................................... 

7. เวลาที่สมัภาษณ ์ ................................................................................................... 
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ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณเ์กี่ยวกับการวิเคราะหส์าเหตุของความต้องการจ าเป็นการจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการและแนวทางการจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี   เขต 1 

1. ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

ที ่ ความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ 

1 ปรมิาณเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของครู

และนกัเรียน 

สาเหตขุองความต้องการจ าเป็น ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ ……..……… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2 ขาดเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่มีคณุภาพเพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
สาเหตขุองความต้องการจ าเป็น ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ ………...…… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

3 ขาดการใชอิ้นเทอรเ์น็ต โปรแกรม แอพพลิเคชนั หรือ Social Media เช่น Google Classroom, 
Zoom, Facebook, Line เป็นเครื่องมือในการจดัการเรียนการสอน 
สาเหตขุองความต้องการจ าเป็น ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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ที ่ ความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ 

แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ ………...…… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ที ่ ความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ 

1 ขาดการใชซ้อฟแวร ์หรือโปรแกรมเป็นเครื่องมือในการวิจยัในชัน้เรียน 

สาเหตขุองความต้องการจ าเป็น ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ ……...……… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2 ขาดการจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกตใ์ชใ้นการวิจยัใน

ชัน้เรียน 

สาเหตขุองความต้องการจ าเป็น ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ ………...…… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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3. ด้านการพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

ที ่ ความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ 

1 ขาดการจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อ และนวตักรรม

ทางการศกึษา 

สาเหตขุองความต้องการจ าเป็น ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ ……...……… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

ที ่ ความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ 

1 ขาดระบบอินเทอรเ์น็ตประสิทธิภาพสงูเพื่อใชใ้นแหลง่เรียนรูข้องสถานศึกษา เช่น หอ้งสมดุ 

หอ้งคอมพิวเตอร ์ฯลฯ 

สาเหตขุองความต้องการจ าเป็น ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ ……...……… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2 ขาดเครื่องคอมพิวเตอรใ์ชใ้นแหลง่เรียนรูข้องสถานศึกษา เช่น หอ้งสมดุ หอ้งคอมพิวเตอร ์ฯลฯ  

สาเหตขุองความต้องการจ าเป็น ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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ที ่ ความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ 

แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ ………...…… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

3 ขาดการใชร้ะบบคอมพิวเตอรใ์นการบรหิารจดัการแหล่งเรียนรู ้เช่น ระบบยืม-คืนหนงัสือใน

หอ้งสมดุ 

สาเหตขุองความต้องการจ าเป็น ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ ………...…… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

4 ขาดการจดัอบรมหรือพฒันาบุคลากรที่เก่ียวขอ้งกบัแหลง่เรียนรูด้า้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาเหตขุองความต้องการจ าเป็น ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ ………...…… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

5 ขาดการสง่เสรมิใหน้กัเรียนเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศในแหลง่เรียนรูข้องสถานศึกษา เช่น 

การใชค้อมพิวเตอรส์ืบคน้ขอ้มลู การจดัท าแหลง่เรียนรูอ้อนไลน ์

สาเหตขุองความต้องการจ าเป็น ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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ที ่ ความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ 

แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ ………...…… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. ด้านการแนะแนวการศึกษา 

ที ่ ความต้องการจ าเป็นการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ 

1 ขาดการสง่เสรมิการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในงานแนะแนว เช่น การใหค้ าปรกึษาแบบ

ออนไลน ์

สาเหตขุองความต้องการจ าเป็น ……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

แนวทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการ ……...……… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญและขอความร่วมมือเพือ่การวิจัย 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ปัณฑิตา อ่อนกล ่าผล 
วัน เดือน ปี เกิด 22 กมุภาพนัธ ์2537 
สถานทีเ่กิด จงัหวดัสพุรรณบรุี 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2552 มธัยมศกึษาตอนปลาย  

                 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั สพุรรณบรุี  
พ.ศ. 2555 อกัษรศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
                 มหาวิทยาลยัศิลปากร  
พ.ศ. 2562 การศึกษามหาบณัฑิต  
                 สาขาวิชาการบริหารและการจดัการการศกึษา  
                 มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 85/2 หมู่ 12 ต าบลโคกคราม อ าเภอบางปลามา้   
จงัหวดัสพุรรณบรุี  72150   
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