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บทคัดย่อ 
               การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีขั้นตอน
การวิจ ัย 2 ขั ้นตอน คือ 1) สร้างแนวทางทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารของโรงเร ียน
มาตรฐานสากล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม และ 2) ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยขั้นตอนนี้ คือ โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด
ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 5 โรง โดยมีผู ้ให้ข้อมูล คือ 
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร จ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1.1 ด้านการวางแผน มีแนวปฏิบัติ 7 รายการ 1.2 ด้านการ
ด าเนินการ มีแนวปฏิบัติ 20 รายการ 1.3 ด้านการตรวจสอบ มีแนวปฏิบัติ 8 รายการ และ 1.4 ด้านการปรับปรุงและ
พัฒนา มีแนวปฏิบัติ 5 2) แนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากล       
มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ค าส าคัญ: การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

Abstract 
 The aims of this research were to propose the guidelines for administration of information and 
communication technology for world-class standard schools under primary education service area office 3 
in Phranakhon Si Ayutthaya province. This research was divided into 2 steps: 1) constructing the guidelines 
for administration of information and communication technology for world-class standard schools by 
using 5 experts as samples and the questionnaire as research instrument; and 2) study the suitability and 
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possibility of the guidelines for administration of information and communication technology in world-
class standard schools. The samples were selected from 5 schools under Phranakhon Si Ayutthaya 
primary education service area office 3, of which consisting of 100 school administrators and teachers 
responsible for information and communication technology. The research instrument was five-rating scale 
questionnaire. The statistical tools used for data analysis were mean and standard deviation. The results 
indicated that 1) the guidelines for administration of information and communication technology for 
world-class standard schools consisted of 4 elements, including 1.1 plan, which containing 7 instructions, 
1.2 do, containing 20 instructions, 1.3 check, containing 8 instructions, and 1.4 act and development 
containing 5 instructions; and 2) the overall guidelines for administration of information and 
communication technology were found to have high levels of suitability and possibility. 
Keyword: Information and communication technology, world-class standard schools 
 
วันที่รับบทความ             : 07 มีนาคม พ.ศ. 2561 
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วันที่ตอบรับตีพิมพบ์ทความ : 03 พฤาภาคม พ.ศ.2561 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
 โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นโรงเรียนที่มีการพัฒนา
หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่มุ่งเน้นการพัฒนา
ผู้ เ รียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะ ความรู้  
ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ
เดียวกับมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศช้ันน า
ที่มีคุณภาพการศึกษาสูง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
2551 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพเยาวชนส าหรับยุค
ศตวรรษที่ 21 ตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ  
องค์การยูเนสโก (UNESCO) ทั้ง 4 ด้าน คือ การเรียน
เพื่อให้มีความรู้ในสิ่งต่างๆ (Learning to know)  การ
เรียนเพื่อการปฏิบัติหรือลงมือท า (Learning to do) การ
เรียนรู้เพื่อการด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนอ่ืน (Learning to 
live together) และ การเรียนรู้เพื่อให้รู้จักตัวเองอย่าง
ถ่องแท้ (Learning to be) โดยการด าเนินงานของ
โรงเรียนมาตรฐานสากลจะประสบความส าเร็จได้จะต้องมี
การพัฒนาหลายมิติไปพร้อมกัน โดยจะต้องด าเนินการทั้ง
ระบบ คือ ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน  
และด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน และด้านการ
บริหารจัดการ มิใช่เป็นการจัดการศึกษาเพียงบางส่วน
ของโรงเรียน หรือเพียงจัดเป็นแผนการเรียนมาตรฐาน 
สากล การจัดการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล
จะต้องมีจุดมุ่งหมายและทิศทางที่ชัดเจน [1]  

 จากภารกิจดังกล่าวการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญที่สามารถ
น ามาใช้ในการจัดการศึกษา เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและ
รวดเร็วท่ีสุดในยุคนี้ คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งเข้ามา
เป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกเกือบทุกอย่าง และที่
ส าคัญ คือ การสื่อสาร (Communication) ท าให้มีการ
บริหารจัดการและการตัดสินใจที่ดี คือ การตัดสินใจอยู่
บนฐานข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและเพียงพอซึ่งจะถือ
ว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือเป็นการตัดสินใจที่
ผิดพลาดน้อยที่สุด จึงจ าเป็นที่จะต้องแสวงหาข้อมูลที่
ถูกต้อง เพื่อการตัดสินใจในการพัฒนากระบวนการต่าง ๆ 
ของระบบสื่อสาร (Communication system) เพื่อให้
ได้มาซึ่งอินฟอร์เมช่ัน (Information) มากมาย และมี
ประสิทธิภาพสูง [2]   
 การที่จะได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ จะต้องมา
จากการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
ของโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพเช่นกัน ซึ่ งกิตติพงศ์     
โรจน์จึงประเสริฐ [3] กล่าวว่า การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จะถูกขับเคลื่อนผ่านกลไกใน
การท างานที่เรียกกันว่า วงจร PDCA โดยวงจร PDCA 
ส าหรับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จะประกอบด้วย 1) การวางแผน (plan) 2) การลงมือท า 
(do) จะเป็นการด าเนินงานของแต่ละกระบวนการตามที่
ได้ก าหนดขึ้นมา 3) การตรวจสอบ (check) และ 4) การ
ปรับปรุง (act) ซึ่งกระบวนการท างานเชิงระบบ (PDCA) 
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ถือเป็นวงจรบริหารงานคุณภาพ ซึ่งในการบริหารได้น า
วงจรการท างานเชิงระบบ (PDCA) นี้มาประยุกต์ใช้เพื่อ
การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่วงจรหมุน
ครบรอบก็จะเป็นแรงส่งให้หมุนในรอบต่อไป วิธีการใหม่ 
ๆที่ท าให้เกิดการปรับปรุงก็จะถูกจัดท าเป็นมาตรฐานการ
ท างานซึ่งจะท าให้การท างานมีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด [4]  
 จากความส าคัญของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังกล่าว
มาแล้ว ถ้ามีการน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการ
บริหารจะท าให้ เกิดการปรับปรุ งและพัฒนาจนได้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
ส าหรับการน าไปใช้ในการด าเนินงานของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ซึ่งยังไม่มีแนวทางที่มีความเหมาะสม 
ผู้วิจัยถึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของโรงเรยีนมาตรฐานสากลใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นแนวทางในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
มาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 เพื่ อน า เ สนอแนวทางการบริ ห าร เทคโน โลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของโรงเรยีนมาตรฐานสากลใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย
ดังต่อไปนี้ 
     2.1 เพื่อสร้างแนวทางการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของโรงเรยีนมาตรฐานสากลใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
     2.2 เพื่อศึกษาความเหมาะสม และความเป็นไปได้
ของแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดส านักงานเขต
พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  เ ข ต  3 จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา   
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 การวิจัยครั้ งนี้ผู้ วิจั ยก าหนดวิธีด า เนินการวิจัย 
แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน โดยมีประชากรและกลุ่มตัวอย่างใน
แต่ละขั้นตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 สร้างแนวทางการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญที่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาทาง
การศึกษา และมีประสบการณ์ในหน่วยงานทางการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ด้วยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling)    
 ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของแนวทางแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล จ านวน 5 โรงเรียน โดยผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 5 คน จ านวน  
25 คน ผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารเป็น
ผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 15 คน จ านวน 75 คน รวม  
100 คน 
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
     3.2.1 แนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดส านักงาน
เขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษามั ธยมศึ กษา  เ ขต  3 จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา  
     3.2.2 ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
แนวทางแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดส านักงาน
เขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษามั ธยมศึ กษา  เ ขต  3 จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
     ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วย 1) 
การวางแผน (plan) 2) การด าเนินการ (do) 3) การ
ตรวจสอบและประเมินผล (check) และ 4) การปรับปรุง
และพัฒนา (act) จากแนวคิดของ มานะ  ทองรักษ์ [5]   
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ธีระ รุญเจริญ [6] และ กิตติพงศ์ โรจน์จึงประเสริฐ [3] 
แสดงดังรูปที่ 1 

 

 
                        ตัวแปรต้น                                                                      ตัวแปรตาม                                                                               
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
5.  วิธีด าเนินการวิจัย  
 ผู้วิจัยก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน  
คือการสร้างแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยการ
สังเคราะห์แนวทางจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากนั้นน าไปให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้อง 
และการประเมินแนวทางโดยศึกษาความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
     5.1 ขั้ น ตอนที่  1 ส ร้ า ง แนวทา งกา รบริ ห า ร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
          5.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้เช่ียวชาญที่
มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาทาง
การศึกษา และมีประสบการณ์ในหน่วยงานทางการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
           ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย  ไ ด้ แ ก่ 
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่าง
โดยไม่อาศัยทฤษฎีความน่าจะเป็น ด้วยการเลือกแบบ
เจาะจงจากผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกที่มี
ประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
          5.1.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
           เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่  
แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็น

ของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับความตรงเชิงเนื้อหา โครงสร้าง
และหลักวิชาของแนวทางการบริหาร เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ซึ่งเป็นแบบสอบถาม 
          5.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน า
แบบสอบถาม และหนังสือแจ้งความประสงค์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลให้กับผู้เช่ียวชาญพิจารณาแสดงความ
คิดเห็นความตรงเชิงเนื้อหา และโครงสร้าง ด้วยตนเอง
และรอรับกลับ 5 ฉบับ คิดเป็นร้อยละร้อย 
          5.1.4 วิเคราะห์ข้อมูล 
           น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาจ านวน 5 ฉบับ 
ตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วนตามเนื้อหา และน าผล
การพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) พบว่า ค่า IOC มีค่า
เท่ากับ 1 ทุกข้อค าถาม พร้อมทั้งปรับปรุงตามค าแนะน า
ของผู้เช่ียวชาญ  ซึ่งได้แนวทางการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากล
จ านวน 4 องค์ประกอบ 40 รายการปฏิบัติ  
5.2 ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของแนวทางแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
          5.2.1 ประชากร  
           ป ร ะ ช า ก ร ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  คื อ 
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประกอบด้วย  
1.  การวางแผน (plan)  
2.  การด าเนินการ (do)  
3.  การตรวจสอบและประเมินผล (check)  
4.  การปรับปรุงและพัฒนา (act)  
จากการสังเคราะห์แนวคิดของ มานะ  ทองรักษ์ [5]       
ธีระ  รุญเจริญ [6] และ กิตติพงศ์  โรจน์จึงประเสริฐ [3]  

แนวทางการบริหาร เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน
มาตรฐานสากลในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้  
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มัธยมศึกษา เขต 3  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เข้าร่วม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 5 โรงเรียน 
โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 5 
คน จ านวน  25 คน ผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีและการ
สื่อสารเป็นผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 15 คน จ านวน 75 
คน รวม  100  คน 
          5.2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
           เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  คื อ 
แบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อศึกษาความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางแนวทางการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน
มาตรฐานสากล ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 40
รายการปฏิบัติ ซึ่งมีลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ 
          5.2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
           ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน า
แบบสอบถาม และหนังสือแจ้งความประสงค์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จนครบ 100 ฉบับคิดเป็น   
ร้อยละ 100.00 
          5.2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล  
           วิเคราะห์ระดับความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของแนวทางแนวทางการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) โดยผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินไว้ว่าระดับความเหมาะสมและความเป็นไปได้
ของแนวทางแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของโรงเรยีนมาตรฐานสากล ที่สามารถน า
แนวปฏิบัติไปใช้ได้ต้องมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.50 หรืออยู่ใน
ระดับมากข้ึนไป 
   
6. สรุปผลการวิจัย  
     6.1 แนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดส านักงาน
เขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษามั ธยมศึ กษา  เ ขต  3 จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา มีความตรงเชิงเนื้อหา และโครงสร้าง 
เท่ากับ 1 ทุกแนวปฏิบัติ 40 รายการ ดังนี้  
          6.1.1 การวางแผน มีแนวปฏิบัติ 7รายการ ดังนี้ 
1) สถานศึกษามีการวิเคราะห์ความต้องการเกี่ยวกับการ
บริ ห าร เทค โน โลยี ส า รสน เทศและการสื่ อส ารสู่

ความส าเร็จ 2) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติ
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3) จัด
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกที่แต่งตั้งมา 4) จัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี 5) วางแผนจัดการทรัพยากร
สารสนเทศและเทคโนโลยี 6) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการ
จัดท าระบบข้อมูลของแต่ละกลุ่มงานตามแผนปฏิบัติการ 
และ 7) จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน    
          6.1.2 ด้านการด าเนินการ มีแนวปฏิบัติ  20 
รายการ ดังนี้ 1) จัดประชุมช้ีแจง ให้ความรู้ เกี่ยวกับ
วิธีการด าเนินงาน การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศกับ
ผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงาน 2) มอบหมายครูที่มี
ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีดูแลรักษาอุปกรณ์ 
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย 3) จัดหา
อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน 
4) สนับสนุนการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่มีลิขสิทธิ์และ
สามารถประยุกต์ใช้กับโปรแกรมอื่น ๆ ได้ 5) ครูแต่กลุ่ม
งานจัดท าเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศของแต่
ละกลุ่มงาน 6) ก าหนดให้กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
รับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศของ
นักเรียนรายบุคคล (DMC) 7) ก าหนดให้กลุ่มงาน
บริหารงานบุคคลรับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและ
สารสนเทศเกี่ยวกับครูและบุคลากรทางการศึกษา  
(EMIS) 8) ก าหนดให้กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
รับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศ
เกี่ยวกับการคัดกรองนักเรียนยากจน (CCT) 9) 
ก าหนดให้กลุ่มงานบริหารงานวิชาการผู้รับผิดชอบ
รวบรวม รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับผลการ
เรียนนักเรียนรายบุคคล  (SGS) 10) ก าหนดให้กลุ่มงาน
บริหารงานวิชาการผู้รับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูล
และสารสนเทศโรงเรียนเรียนรวม (SET) 11) ก าหนดให้
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการผู้รับผิดชอบรวบรวม รายงาน 
ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับแบบสอบถามการศึกษา
เพื่อปวงชน  (EFA) 12) ก าหนดให้กลุ่มงานบริหารงาน
วิชาการผู้รับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและ
สารสนเทศด้านผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก 13) ก าหนดให้กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
ผู้รับผิดชอบรวบรวม รายงาน การท า Benchmarking 
และการศึกษา Best Practices จากโรงเรียน/สถาบันคู่ 
เทียบเคียง 14) ก าหนดให้กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศ
เกี่ยวกับอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) 15) 
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ก าหนดให้กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปรับผิดชอบรวบรวม  
รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการ 
จากผู้รับบริการ 16) ก าหนดให้กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบรวบรวม รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศ 
เกี่ยวกับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ 17) ก าหนดให้
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไปรับผิดชอบรวบรวม รายงาน 
ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ ยวกับการร้ องเรี ยนจาก
ผู้รับบริการ 18) ก าหนดให้กลุ่มงานบริหารงานด้าน
งบประมาณ รายงาน ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับ
ครุภัณฑ์สถานศึกษา (M-OBEC) 19) ก าหนดให้กลุ่มงาน
บริหารงานด้านงบประมาณ รายงานข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับผลการใช้งบประมาณ และ 20) มอบหมายครูที่มี
ความเช่ียวชาญการประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผา่นระบบเครอืข่าย  
          6.1.3 ด้านการตรวจสอบและประเมินผลมีแนว
ปฏิบัติ 8 รายการ ดังนี้ 1) สถานศึกษาตรวจสอบ ติดตาม 
และประเมินผลการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) สถานศึกษา
ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เครื่องมือในการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมู ลสารสนเทศของแต่ละกลุ่ มงาน 3) 
สถานศึกษาตรวจสอบ และประเมินผลวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลให้ทันต่อระบบการวัดผลการด าเนินการ 4) 
สถานศึกษาตรวจสอบ และประเมินผลระยะเวลาในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นไปตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 5) 

สถานศึกษาตรวจสอบ และประเมินผลเกี่ยวกับข้อมูล
สารสนเทศให้ ถูกต้อง  เป็นปัจจุบัน  เ ช่ือถื อได้  6) 
สถานศึกษาตรวจสอบ และประเมินผลการเผยแพร่ข้อมูล
สารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย 7) สถานศึกษาตรวจสอบ 
และประเมินผลการใช้งบประมาณในการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ และ 8) สถานศึกษาก ากับ นิเทศ ติดตาม
และตรวจสอบแผนการวัดผลการด า เนินงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
      6.1.4 ด้านการปรับปรุงและพัฒนา มีแนวปฏิบัติ 
5 รายการ ดังนี้ 1) สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินงาน 2) สถานศึกษาจัดล าดับความส าคัญของ
สภาพปัญหา  อุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนา 3) 
สถานศึกษาน าผลการจัดล าดับความส าคัญของสภาพ
ปัญหา อุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนา มาจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีต่อไป 4) สถานศึกษาด าเนินการ
ปรับปรุ งและพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ  และ 5) 
สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปี  
     6.2 แนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดส านักงาน
เขตพื้ นที่ ก า ร ศึ กษามั ธยมศึ กษา  เ ขต  3 จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 
แสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยรวม   

องค์ประกอบ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้

µ  แปลผล µ  แปลผล 
1.  ด้านการวางแผน     4.44 0.37 มาก 4.41 0.31 มาก 
2.  ด้านการด าเนินงาน 4.47 0.33 มาก 4.44 0.30 มาก 
3.  ด้านการตรวจสอบ 4.48 0.35 มาก 4.48 0.35 มาก 
4.  ด้านการปรับปรุงและพัฒนา 4.52 0.40 มากที่สุด 4.51 0.39 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า แนวทางการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของโรงเรยีนมาตรฐานสากลใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ สูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.50 ที่ตั้งไว้ทั้ง 4 ด้าน  

โดยมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการปรับปรุงและพัฒนา รองลงมา 
คือ ด้านการตรวจสอบ ด้านการด าเนินการ และด้านการ
วางแผน ตามล าดับ ส่วนความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
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สูงสุด คือ ด้านการปรับปรุงและพัฒนา รองลงมา คือ 
ด้านการตรวจสอบ ด้านการด าเนินการ และด้านการ
วางแผน ตามล าดับ  
 
7. อภิปรายผล   
     7.1 แนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดส านักงาน
เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษามั ธยมศึ กษา  เ ขต  3  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ มีแนว
ปฏิบัติ 40 รายการ สอดคล้องกับแนวคิดของ กิตติพงศ์  
โรจน์จึงประเสริฐ (2551) ซึ่ งกล่าวว่า  วงจร PDCA 
ส าหรับการบริหารงานบริการ IT จะประกอบด้วย 1) การ
วางแผน (plan) จะเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ และ
กระบวนการที่จ าเป็น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในการส่งมอบ
งานบริการทางด้าน IT มีความสอดคล้องตามความ
ต้องการทั้งของลูกค้า และนโยบายขององค์การ 2) การ
ลงมือท า (do) จะเป็นการด าเนินงานของแต่ละ
กระบวนการตามที่ได้ก าหนดขึ้นมา 3) การตรวจสอบ 
(check) จะเป็นการด าเนินการติดตาม และวัด
กระบวนการต่าง ๆ รวมถึงท าการวัดเทียบกับนโยบาย 
วัตถุประสงค์และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ รวมถึง
การรายงานผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นด้วย และ 4) การ
ปรับปรุง (act) จะเป็นการด าเนินการเพื่อปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักทดสอบทางการศึกษา 
[4] ที่กล่าวว่า กระบวนการท างานเชิงระบบ (PDCA) ถือ
เป็นวงจรบริหารงานคุณภาพ ซึ่งในการบริหารได้น าวงจร
การท างานเชิงระบบ (PDCA) นี้มาประยุกต์ใช้เพื่อการ
ปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่วงจรหมุนครบรอบก็
จะเป็นแรงส่งให้หมุนในรอบต่อไป วิธีการใหม่ ๆ ที่ท าให้
เกิดการปรับปรุงก็จะถูกจัดท าเป็นมาตรฐานการท างานซึ่ง
จะท าให้การท างานมีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด ทั้งนี้อาจ
เริ่มด้วยการปรับปรุงเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อนท่ีจะก้าวไปสู่การ
ปรับปรุงที่มีความซับซ้อนมากยิ่งข้ึน  
 ทั้ งนี้ อ าจ เนื่ อ งมาจากการบริ หาร เทค โน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ควรมีแนวทางที่มีความเหมาะสม และสามารถน าไปใช้ได้
จริง ซึ่งการด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลจะ
ประสบความส าเร็จได้จะต้องมีการพัฒนาหลายมิติไป
พร้อมกัน  โดยจะต้องด าเนินการทั้งระบบ คือ ด้าน

หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการ
บริหารจัดการเรียนการสอน  และด้านการบริหารจัดการ  
มิใช่เป็นการจัดการศึกษาเพียงบางส่วนของโรงเรียน หรือ
เพียงจัดเป็นแผนการเรียนมาตรฐานสากล การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลจะต้องมีจุดมุ่งหมาย
และทิศทางที่ชัดเจน  ดังนี้ 1) เพื่อยกระดับการจัดการ
เรียนการสอนให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลหรือมาตรฐาน
ของประเทศช้ันน าที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ได้แก่ 
ประเทศที่ประสบความส าเร็จสูงในการเข้าร่วมโครงการ 
PISA หรือ TIMSS โดยค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน
ทางด้านสติปัญญา  ความสามารถ และความถนัด มีการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมในการเพิ่มพูนศักยภาพของ
ผู้เรียน  ส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียน บนพื้นฐานของ
ความเข้าใจและรู้ใจ  มีการใช้กระบวนการคัดกรองใน
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้ เรียนเป็นรายบุคคล  เพื่อให้
สามารถพัฒนาไปสู่จุดสูงสุดแห่งศักยภาพ และ 2) เพื่อ
ยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนให้มีการบริหาร
ด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  
(Thailand Quality  Award : TQA) ทั้งนี้เพื่อให้การ
พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง โ ร ง เ รี ย น ด า เ นิ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศช้ันน าที่มี
คุณภาพการศึกษาสูงทั้งหลาย จากการด าเนินงาน
ดังกล่าวถ้ามีแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่มีความเหมาะสม จะช่วยสนับสนุนการ
ด าเนินงานในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
     7.2 แนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดส านักงาน
เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษามั ธยมศึ กษา  เ ขต  3  จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 
สูงกว่าเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 3.50 ที่ตั้งไว้ท้ัง 4 ด้าน  โดยมีความ
เหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านการปรับปรุงและพัฒนา รองลงมา คือ ด้านการ
ตรวจสอบ ด้านการด าเนินการ และด้านการวางแผน 
ตามล าดับ ส่วนความเป็นไปได้โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ด้านการปรับปรุงและพัฒนา รองลงมา คือ ด้านการ
ตรวจสอบ ด้านการด าเนินการ และด้านการวางแผน 
ตามล าดับ ทั้ งนี้ เนื่องมาจาก แนวทางการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน
มาตรฐานสากลในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการสร้าง
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ตามขั้นตอนตามหลักวิชาการโดยมีการตรวจสอบความ
สอดคล้องจากผู้ เ ช่ียวชาญ ซึ่งมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่มีประสบการณ์ในการบริหารการศึกษา 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาแล้วเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป 
และไม่รับการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้
จากผู้ให้ข้อมูลจากสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า  เ ข ต  3   จั ง ห วั ด
พระนครศรี อยุ ธยาที่ เ ข้ า ร่ วม โคร งการ โ ร ง เ รี ยน
มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของโรงเรยีนมาตรฐานสากลใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตรง   
 
9. ข้อเสนอแนะ  
9.1  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
 จากการศึกษาซึ่งพบว่าแนวทางการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของโรงเรยีนมาตรฐานสากลใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
มีแนวปฏิบัติ 40 รายการ มีความเหมาะสม และความ
เป็นไป ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ควรน าแนวทางการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของโรงเรยีนมาตรฐานสากลใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้ง 4 องค์ประกอบ 40 
รายการ ไปปฏิบัติจริงในโรงเรียน และปรับให้เหมาะสม
กับโรงเรียนแต่ละแห่ง 
9.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารของโรงเรยีนมาตรฐานสากลใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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