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กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
วราภรณ์ แป้นแจ้ง1* และ ประเสริฐ อินทร์รกั ษ์2
บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบ 1) องค์ประกอบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา และ 2) กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน
2,361 โรงเรียน การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งประเภท ได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 96 โรงเรียน ผู้ให้
ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จํานวน 1 คน และผู้ที่ทํางานสารสนเทศ จํานวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น จํานวน 288 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) องค์ประกอบการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1.1) การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.2) การจัดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.3) การพัฒนาทรัพยากรขั้นพื้นฐาน 1.4) การบริหารคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1.5) การพัฒนาครู
และบุคลากรที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 1.6) การบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 2) กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้น 14 กลยุทธ์
จําแนกเป็น 1.1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 กลยุทธ์ 1.2) การจัดการ
ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 กลยุทธ์ 1.3) การพัฒนาทรัพยากรขั้นพื้นฐาน 3 กลยุทธ์ 1.4) การบริหาร
คุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 กลยุทธ์ 1.5) การพัฒนาครูและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 2 กลยุทธ์ และ 1.6) การบริการวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 กลยุทธ์
คําสําคัญ: กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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The Strategies of Information and Communication Technology
Administration for Secondary School
Waraporn Paenchaeng1* and Prasert Intarak2
Abstract
The purposes of this research were to determine; 1) the factors and 2) the strategies of
information and communication technology administration for secondary school. The population of this
research were 2,361 secondary schools and stratified random sampling used for selecting 96 samples.
There were totally 288 key informants selected from each school for 3 types composed of 1) school
director 2) head of department of information and communication technology and 3) officer of
information and communication technology. The research instrument was opinionnaire. The
quantitative data were analyzed by frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and
exploratory factor analysis while content analysis was used for the qualitative data analysis. The study
findings were as follows: 1) the factors of information and communication technology administration for
secondary school consisted of six factors: 1.1) promoting participation, 1.2) knowledge management,
1.3) basic resources development, 1.4) quality management, 1.5) teacher and officer development, and
1.6) academic service. 2) There were 14 strategies of information and communication technology
administration for secondary school. These divided into 6 components: 2.1) 3 strategies of promoting
participation, 2.2) 3 strategies of knowledge management, 2.3) 3 strategies of basic resources
development, 2.4) 2 strategies of quality management, 2.5) 2 strategies of teacher and officer
development, and 2.6) 1 strategy of academic service about information and communication
technology.
Keywords: Strategies of Information and Communications Technology
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1. บทนํา
สภาพปั ญ หาและการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมโลก
ส่ ง ผลกระทบต่ อ การบริ ห ารการศึ ก ษาของไทย ซึ่ ง
โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นองค์การทางการศึกษาก็ได้รับ
ผลกระทบ พระราชบั ญญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด
9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาบุคลากรด้านการ
ผลิต รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในโอกาสแรกที่ทําได้ เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอ
ที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต [1] การบริหาร
จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบันภายใต้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนด
ให้สถานศึกษามีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการ
จัดการศึกษาให้มีความเป็นเอกภาพในด้านนโยบายและมี
ความหลากหลายในการปฏิบัติทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวและมีอิสระในการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งเป็นการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับสถานศึกษาที่จะสามารถบริหารการศึกษา
ได้ อย่ างมี คุ ณภาพได้ มาตรฐานและสามารถพั ฒนาได้
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนแต่ในสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา
ในประเทศไทยยังพบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
การศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเห็น
ได้ จ าก ข้ อ มู ล ของสํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ พบว่ า
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อการในสถานศึ กษา
ขั้นพื้นฐานมีจํานวนเพียงร้อยละ 24.10 เท่านั้นที่มีการใช้
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management
Information System: MIS) [2] นอกจากนี้จากการศึกษา
สารสนเทศเพื่อการปฏิรูปการศึกษาของสํานักเลขาธิการ
สภาการศึกษา ได้กล่าวถึงความผิดพลาดที่ควรเรียนรู้ใน
การพั ฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อ
การศึกษา พบว่า มีการตัดสินใจนําเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด
มาใช้งาน โดยไม่ได้คํานึงว่าผ่านการรับรองมาตรฐานสากล
ในยุคปัจจุบันนี้การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปค่อนข้างเร็วมาก
โดยเฉพาะด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ และมีวิสัยทัศน์ในการเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ เป็นอย่างดี ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญมากในการขับเคลื่อน
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การพั ฒนาในทุ กด้ านของสถานศึ กษา [3] ฉะนั้ นจึ งมี
ความจําเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาในประเทศไทยจะต้อง
พั ฒ นากลยุ ท ธ์ ห รื อ การนํ า กลยุ ท ธ์ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ มี
ประสิทธิภาพมาใช้ เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต มุ่ ง สู่ ก ารพั ฒ นาการบริ ห ารการศึ ก ษาด้ า น
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารให้ เกิ ดคุ ณภาพ
สูงสุด อีกทั้งบริหารจัดการให้สอดคล้องกับแผนแม่บท
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (พ.ศ.
2554-2563) ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสําคัญ
กั บการส่ งเสริ มและสนั บสนุ นการผลิ ต การวิ จั ย การ
พัฒนาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาภายใต้กรอบ
นโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารระยะ
พ.ศ. 2554 – 2563 ของประเทศไทย
จากปัญหาดังกล่าว การที่จะบริหารสถานศึกษาให้
ประสบความสํ า เร็ จ มี ค วามโดดเด่ น และสามารถจั ด
การศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ต้องสามารถ
ดํ าเนิ นการสร้ างความพร้ อมในทุ กด้ านให้ สอดรั บกั บ
สภาพปัญหาของสังคมโลกที่ส่งผลกระทบต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ และแนวโน้มของการบริหารด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารสามารถบริ ห ารจั ด การให้
สถานศึกษามีความพร้อมในการเข้าสู่กระบวนการปฏิรูป
การศึกษาโดยใช้ ICT เป็นเครื่องมือสําคัญ (ICT-enabled
education reform) อย่างแท้จริง ผู้บริหารสถานศึกษา
จําเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารรู้ จั กนํ าเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
มาเป็นเครื่องมือสําคัญในการดําเนินงานในสถานศึกษา
โดยมี ก ารบริ ห ารจั ด การที่ ดี มี ก ารวางแผนกลยุ ท ธ์
ล่ ว งหน้ า สร้ า งความเข้ า ใจและผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงในสถานศึ ก ษา ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การ
ปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางเชิงกลยุทธ์ สร้างเป้าหมาย
ชั ด เจนและเกิ ด จากการมี ส่ ว นร่ ว มในการปฏิ บั ติ ง าน
อันจะขับเคลื่อนการพัฒนาผู้เรียนและสร้างบรรยากาศใน
การเรียนรู้ในสถานศึกษา ให้ความสําคัญกับการมีส่วน
ร่วมสู่การระดมสรรพกําลังและทรัพยากรทั้งหมดที่มีให้
เข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารจัดการศึกษา โดยกําหนด
เป็นกลยุทธ์การดําเนินงานร่วมกันของสถานศึกษาที่มา
จากมาตรฐานการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยใช้ ร ะบบ
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาเป็นเครื่องมือ
สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาเพื่ อ ให้ บ รรลุ ผ ลของยุ ท ธศาสตร์
พั ฒนา ดั งนั้ นจึ งมี ความจํ าเป็ นอย่ างยิ่ งที่ สถานศึ กษา
จะต้ อ งศึ ก ษาและพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารด้ า น
เทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ เพื่ อการบริ หารการศึ กษา
พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารให้ แ ก่ ส ถานศึ ก ษา และหน่ ว ยงานการศึ ก ษา
ในสังกัดเพื่อการเรียนรู้ และการบริหารจัดการสอดคล้อง
กั บกลยุ ทธ์ ตั วชี้ วั ด หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง และกรอบ
ระยะเวลาในการดํ า เนิ น การ [4] แล้ ว ดํ า เนิ น การให้
สอดรับกับนโยบาย สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
2.2 เพื่อทราบกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนมัธยม
ศึกษา จํานวน 2,361 โรงเรียน ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดย
คํ านวณสั ดส่ วน จากตารางของทาโร ยามาเน่ (Taro
Yamane) ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ขนาดความคลาดเคลื่อน
± 10 % ได้กลุ่มตัวอย่าง 96 โรงเรียน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยแบ่ง
พื้นที่ในประเทศไทยเป็นรายภูมิภาค 4 ภาค ดังนี้ ภาค
กลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
แล้วจึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple
Random
Sampling) แบบเทียบสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างกับประชากร
ในแต่ละภาค โดยผู้ให้ข้อมูลแต่ละโรงเรียน 3 คน ได้แก่
1) ผู้บริหารสถานศึกษา 2) หัวหน้างานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ 3) ผู้ที่ทํางานสารสนเทศ
โรงเรียน ได้จํานวนผู้ให้ข้อมูลรวมทั้งสิ้น 288 คน
4. วิธีดําเนินการวิจยั มี 3 ขั้นตอนดังนี้
4.1 ขั้ น ตอนที่ 1 ทํ า การศึ ก ษา แนวคิ ด ทฤษฎี
เอกสาร หนังสือ งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อนํามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย
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4.2 ขั้ นตอนที่ 2 การดํ าเนิ นการวิ จั ย ได้ กํ าหนด
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้
4.2.1 ศึกษาค้นคว้าตัวแปรเกี่ยวกับการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา
4.2.2 นําบทสรุปตัวแปร จากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ (Content synthesis) เพื่อนําไปสร้าง
ข้อคําถามของแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)
4.2.3 นําตัวแปรมาพัฒนาเป็นเครื่องมือการ
วิจัยในลักษณะแบบสอบถามความคิดเห็น (Opinionnaire)
4.2.4 ตรวจสอบคุ ณภาพเครื่ องมื อการวิ จั ย
โดยการตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา (Content
Validity) ของแบบสอบถามความคิดเห็นด้วยดัชนีความ
สอดคล้องที่เรียกว่า IOC (Index of Item-Objective
Congruence) ซึ่งพิจารณาค่า IOC ที่มากกว่า 0.5 ขึ้นไป
โดยผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน โดยนําแบบสอบถามความ
คิดเห็นไปทดลองใช้ (Try Out) นํามาวิเคราะห์หาความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความคิดเห็น
ทั้ ง ฉบั บ โดยหาค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟา (Coefficient)
ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach,
Alpha Coefficient) ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) มีค่าเท่ากับ 0.984
4.2.5 นํ า แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ฉบั บ
สมบู รณ์ ไปเก็ บข้ อมู ลจากกลุ่ มตั วอย่ าง คื อ โรงเรี ย น
มัธยมศึ กษา จํ านวน 96 โรงเรียน ผู้ให้ ข้ อมู ล จํานวน
288 คน ได้ รั บแบบสอบถามกลั บคื นมา 78 โรงเรี ยน
จํานวนแบบสอบถาม 234 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 81.25
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย1) ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
2) หัวหน้างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และ 3) ผู้ที่ทํางานสารสนเทศโรงเรียน รวบรวมข้อมูล
นํามาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ (Exploratory Factor
Analysis: EFA)
4.2.6 กําหนดกลยุทธ์ โดยนําองค์ประกอบมา
อภิปรายกลุ่ม (Focus Group Discussion) เพื่อกําหนด
กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยเลือกผู้เชี่ยวชาญด้วย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Method) จํานวน
9 คน

12/11/61 BE 2:11 PM

วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 2 พฤษภาคม – สิ ง หาคม 2561

4.3 ขั้ น ตอนที่ 3 การรายงานผลการวิ จั ย
รวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อค้นพบที่ได้จาก
การวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5. ผลการวิจยั
5.1 องค์ ป ระกอบของการบริ ห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
รายละเอียดดังนี้

6.
การบริการวิชาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

5.
การพัฒนาครูและ
บุคลากรที่รับผิดชอบ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

1.
การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

องค์ประกอบการ
บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารสําหรับ
โรงเรียน

มัธยมศึกษา

2.
การจัดการความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

3.
การพัฒนาทรัพยากร
ขั้นพื้นฐาน

4.
การบริหารคุณภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

รูปที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
จากรูปที่ 1 พบว่าประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ
1) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 2) การจัดการความรู้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) การพัฒนา
ทรัพยากรขั้นพื้นฐาน 4) การบริหารคุณภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 5) การพัฒนาครูและ
บุคลากรที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และ 6)
การบริ ก ารวิช าการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
5.2 ผลการวิเคราะห์กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยผู้เชี่ยวชาญ มีรายละเอียดดังนี้
5.2.1 กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 21 แนวทาง
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5.2.2 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการความรูเ้ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 19
แนวทาง
5.2.3 กลยุ ทธ์ ที่ 3 การพั ฒนาทรั พยากรขั้ น
พื้นฐาน 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 16 แนวทาง
5.2.4 กลยุ ท ธ์ ที่ 4 การบริ ห ารคุ ณ ภาพ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร 2 กลยุ ท ธ์
ประกอบด้วย 13 แนวทาง
5.2.5 กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาครูและบุคลากร
ที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2
กลยุทธ์ ประกอบด้วย 15 แนวทาง
5.2.6 กลยุทธ์ที่ 6 การบริการวิชาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 1 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 7
แนวทาง
6. สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
การวิจั ยในครั้งนี้มี ข้อค้นพบจากองค์ ประกอบการ
บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา ซึ่งนํามาอภิปรายได้ ดังนี้
6.1 องค์ ป ระกอบการบริ ห ารด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ประกอบด้วย 6
องค์ประกอบ ลําดับน้ําหนักของ
องค์ประกอบที่ได้จากมากไปน้อย คือ 1) การส่งเสริมการ
มี ส่ ว นร่ ว มการพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสาร 2) การจัดการความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 3) การพัฒนาทรัพยากรขั้นพื้นฐาน 4) การ
บริ หารคุ ณภาพเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร
5) การพัฒนาครูและบุคลากรที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และ 6) การบริการวิชาการ
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร มี ลั กษณะเป็ น
พหุ องค์ ประกอบซึ่ งสอดคล้ องกั บสมมุ ติ ฐานการวิ จั ย
เพราะว่า องค์การการศึกษาในยุคดิจิตอลที่จะประสบ
ความสําเร็จได้นั้นจําเป็นต้ องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
บริ ห ารจั ด การให้ ส ามารถรองรั บ การศึ ก ษาสมั ย ใหม่
มีกลยุทธ์การบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สารที่ ทั น สมั ย จะเป็ น แนวทางที่ ทํ า ให้ อ งค์ ก าร
การศึกษาดําเนินการได้อย่างมีทิศทางคือมุ่งสู่ความสําเร็จ
ขององค์ การได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ
การศึกษาในระดับมัธยมของประเทศไทยต้องดําเนินการ
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ภายใต้สภาวะความกดดันและความเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมวัฒนธรรมและปัญญา ซึ่งโลกใน
ยุคปัจจุบันได้หมุนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของ
เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based-Economy)
ที่ ปั จ จั ย ในการผลิ ต และแข่ ง ขั น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
มีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา ผลกระทบดังกล่าวส่งผล
ให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นการเปลี่ ย นแปลงการบริ ห าร
สถานศึกษา ก่อให้เกิดการปรับตัวขององค์การ มีการปรับ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกให้เอื้อต่อการ
พัฒนาไปสู่ศักยภาพสูงสุด ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่าง
ยิ่ ง ที่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจะต้ อ งอาศั ย ชั้ น เชิ ง ในการ
บริ ห ารด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารที่
ก้าวกระโดด แนวทางที่ต้องปรับให้ทันต่อความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รวดเร็ว ช่วย
ขับเคลื่อนให้การดําเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาด้าน
การศึกษาเข้าสู่โลกดิจิตอล มีการสร้างจุดยืนที่เข้มแข็ง
โดยมีเป้าหมายเพื่อความอยู่รอดการเจริญเติบโตและการ
สร้างสมรรถนะในการแข่งขัน ซึ่งจะทําให้เป็นสถานศึกษา
ที่ มี ค วามพร้ อ ม สามารถรองรั บ ความเปลี่ ย นแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและของ
สังคมโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากผลการวิจัยพบว่า
สอดคล้ อ งกั บ กรอบทิ ศ ทางแผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 - 2563 ของประเทศไทย
หรือ กรอบนโยบาย ICT2020 และกรอบนโยบายแผน
ยุทธศาสตร์ประเทศไทยและปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องใน
ปัจจุบันและอนาคตสู่ปี 2563 นอกจากนี้สอดคล้องกับ
ยุ ทธศาสตร์ ของแผนแม่ บท ICT
เพื่ อการศึ กษา
กระทรวงศึกษาธิการ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผน
แม่บท ICT เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ที่ว่าด้วย
การสร้างกําลังคนให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์
และใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารในการ
ประกอบอาชีพ สนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาโครงสร้าง
พื้ น ฐานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการบริการด้านการศึกษา สอดคล้อง

_18-1128(209-216)23.indd 214

กับนโยบายมุ่งสู่การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้เกิดคุณภาพสูงสุด สอดคล้องกับกลยุทธ์
การบริ หารเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารของ
โรงเรียนในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ของผู้บริหารที่
พบว่า โรงเรียนในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ [5] มีความ
โดดเด่ น ในด้ านการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่ อสาร (ICT) ในการจั ดการเรี ยนรู้ ด้ านกระบวนการ
เรียนรู้แบบ Project Based Learning โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ ด้านการพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ที่มีความทันสมัยแบบ Modern School ทั้งวัสดุ
ครุภัณฑ์ และสถานที่ เป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศในการใช้
ICT บูรณาการลงสู่ การจัดการเรียนการสอน และการ
บริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นที่ มี บ ริ บ ทแตกต่ า งกั น มี ก าร
กําหนดแนวทางพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้าน ICT 4 ด้าน
คือ (1) ด้านระบบบริหารจัดการ การใช้ ICT (2) ด้านการ
จั ดการเรี ยนการสอน/การเรี ยนรู้ รายกลุ่ มสาระฯ (3)
ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (4) ด้านการมีส่วน
ร่วมของชุมชน โดยข้อค้นพบด้านการบริหารจัดการใช้
ICT ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับเพ็ญวรา [6] ที่ศึกษาการ
พัฒนากลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในโรงเรียนสั งกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุ งเทพมหานคร ข้ อค้ นพบได้ แก่ กลยุ ทธ์ การพั ฒนา
ระบบและการบริหารระบบให้สนับสนุนการใช้ ICT จาก
ข้อค้นพบดังกล่าว ควรให้ความสําคัญกับเรื่องการจัดให้มี
การใช้ ร ะบบการเรี ย นรู้ ท างไกลผ่ า นระบบ ICT
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และการบริ การวิ ชาการ มี การวาง
เงื่ อนไขในการบริ หารจั ดการอย่ างทั่ วถึ ง การบริ หาร
จัดการแบบมีส่วนร่วมในการกําหนดมาตรฐาน เพื่อให้
เกิดการบริหารคุณภาพและมี การสร้ างแนวปฏิบั ติที่ ดี
รวมถึ ง แนวทางพั ฒ นาตามมาตรฐานของ Web
accessibility standard
6.2 กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารสํ าหรั บโรงเรี ยนมั ธยมศึ กษา มี 6 กลยุ ทธ์
ประกอบด้วย ดังนี้
6.2.1 กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 กลยุทธ์
ประกอบด้วย 21 แนวทาง เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสี ย เช่ น สํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา โรงเรี ยนและ
หน่วยงานด้านการศึกษาในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ
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ร่วมทําการวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย และวิธีการแก้ปัญหา
สนั บสนุ นให้ ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาร่ วมแสดง
ความคิดเห็นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยคํานึงถึงความจําเป็นในการใช้งาน ตลอดจนความ
เป็ นไปได้ในการปฏิ บัติ โดยพิจารณาจากผลดี ผลเสี ย
ที่ได้รับ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร โดยข้ อ ค้ น พบดั ง กล่ า วนี้
สอดคล้องกับ ธัญเทพ [7] พบว่า มีกระบวนการบริหาร
4
กระบวนการ ได้แก่ 1) การวางแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 2) การจัดองค์การเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 3) การบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร และ 4) การควบคุ ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6.2.2 กลยุทธ์ที่ 2 การจัดการความรูเ้ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 19
แนวทาง สอดคล้องกับสุริโยทัย [8] ศึกษาพบว่า การ
พั ฒ นารู ป แบบการจั ด การความรู้ การมี เ ครื่ อ งมื อ /
อุปกรณ์ และระบบเครือข่าย ที่เป็นพื้นฐานและระบบ
สนับสนุนการจัดการความรู้ เทคโนโลยีการสื่อสาร การ
สื่อสารภายในและภายนอกองค์กร
6.2.3 กลยุ ทธ์ ที่ 3 การพั ฒนาทรั พยากรขั้ น
พื้นฐาน 3 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 16 แนวทาง สอดคล้อง
กับทรงชัย [9] พบว่า โครงสร้างพื้นฐาน ด้าน ICT ให้มี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด
คือ 1) มีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 2) มีการพัฒนา
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ 3) มีการพัฒนาระบบความ
ปลอดภัย 4) มีการพัฒนามาตรฐานเว็บไซต์ของสถานศึกษา
ให้มีข้อมูลที่เหมาะสม 5) มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สนับสนุนด้านการบริหารจัดการ และ ด้าน
วิชาการ 6) มีการพัฒนาระบบบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน
6.2.4 กลยุทธ์ที่ 4 การบริหารคุณภาพเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 2 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 13
แนวทาง สอดคล้องกับการศึกษาของสุริยา [10] ผลการ
วิ จั ยพบว่ า ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒนาสมรรถนะด้ าน ICT
ของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 1) จัดให้ผู้บริหารโรงเรียนมีสมรรถนะ
ด้านการใช้ ICT ขั้นพื้นฐาน 2) ส่งเสริมให้ผู้บริหาร
โรงเรียนมีสมรรถนะด้านการใช้ ICT เพื่อการบริหาร
จั ด การโรงเรี ยน 3) สนั บสนุ นให้ โรงเรี ยนมี โครงข่ า ย
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อินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพและมีคอมพิวเตอร์อย่าง
เพียงพอ 4) จัดให้มีการวางแผนและการพัฒนาการใช้
ICT อย่างต่อเนื่อง และ 5) จัดให้มีการใช้ ICT เพื่อความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานตามภารกิจ ดังนั้นการมุ่งเน้น
การใช้แนวทาง/กลยุทธ์ดังกล่าว ผู้บริหารควรให้ความ
สําคัญเพื่อให้เกิดการบริหารคุณภาพทั้งระบบอย่างแท้จริง
และมีการสร้างแนวปฏิบัติที่ดีที่ทําให้เกิดผลลัพธ์ต่อผู้เรียน
6.2.5 กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาครูและบุคลากร
ที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 15 แนวทาง สอดคล้องกับฐิตารีย์
[11] พบว่าควรฝึกอบรมครูให้มีความรู้ ความสามารถทาง
ICT ให้มาก สามารถนําไปใช้ได้จริง ควรจัดครูผู้สอน ICT
และจั ดงบประมาณให้ เพี ยงพอ และให้ มี การประเมิ น
มาตรฐานความรู้ความสามารถเพื่อนําไปสู่ความก้าวหน้า
ในวิชาชีพด้วย
6.2.6 กลยุทธ์ที่ 6 การบริการวิชาการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 1 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 7
แนวทาง สอดคล้ อ งกั บ พิ ช ยา [12] พบว่ า รู ป แบบ
โครงข่ายเพื่อการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ มี
องค์ ประกอบที่ สํ าคั ญ 5 องค์ ประกอบหลั ก ได้ แก่ 1)
โครงสร้างพื้นฐาน ICT 2) แหล่งสาระการเรียนรู้ 3)
โครงข่ายการเรียนรู้ 4) การจัดการและบริการการเรียน
และ 5) การติดตามประเมินผล
จากข้อค้นพบดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรจัดทําหรือพัฒนาคู่มือการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนมัธยม
ศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีการบรรจุเนื้อหา
กลยุทธ์โดยรวมและกลยุทธ์เฉพาะด้าน เพื่อให้ผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา มีการวางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ สามารถรองรั บปั ญหาสภาพแวดล้ อมที่
เปลี่ ย นแปลงในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ กั น และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
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