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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเสนอ
แนวทางพัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในฝัน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 ในปีการศึกษา 2556 จ านวน 8 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น  
140 คน เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการบรรยาย 
 ผลการวิจัย พบว่า การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสรุปได้ดังนี้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการวางแผน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการควบคุม ซึ่งผู้ตอบ
แบบสอบถาม และผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ได้เสนอแนวทางพัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ของโรงเรียนในฝัน ด้านการควบคุม ไว้ดังนี้สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้มีการตรวจสอบ และประเมินผล การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัด และผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง ควร
แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความช านาญมาประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ ควรก าหนดนโยบาย
และเป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน ครอบคลุม และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานที่วาง
ไว้ นอกจากนี้สถานศึกษาควรประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และจากการสัมภาษณ์พบว่า ควรเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือการติดต่อสื่อสาร บนเครือข่ายสังคม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในชีวิตประจ าวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพ่ือให้เกิด  การเรียนรู้ตามศักยภาพ
ของผู้เรียนแต่ละคน และควรให้บุคลากรได้อบรม และฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เบื้องต้นโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ช านาญด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาให้ความรู้ และต้อง
สามารถใช้งานได้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผลการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้บุคลากรที่ขาด
ความช านาญ น าความรู้ที่ได้ไปฝึกใช้ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ และ
ด าเนินการนิเทศ ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง และแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรตามที่ก าหนดไว้ 
 
ค าส าคัญ 
 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝัน   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาล าปาง เขต 2 
 
Abstract 
The research aimed to investigate the conditions of information and communication technology 
administration of Lab Schools Project, Lampang Primary Education Service Area Office2. The 
population used in this research was the educational personnel of Lab Schools Project, 
Lampang Primary Education Service Area Office2 in the academic year 2013. The number was 
140 persons from 8 schools. The tools used for collecting the data were questionnaires and in-
depth interviews. The data were analyzed through frequency, percentage, mean, standard 
deviation and description. 
 The results of the overall information and communication technology administration 
were at high level. The aspect with the highest mean was planning.  The aspect with the lowest 
mean was controlling. The respondents as well as the interviewees proposed some guidelines 
for developing the information and communication technology administration of Lab Schools 
Project about controlling as follows. The schools should support the project by monitoring, 
evaluating the use of information technology and reporting the results of operation to  
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the agency as well as the administrators continuously. The committee as experts should be 
appointed to evaluate the schools based on the criteria as defined.  Both the policies and the 
goals of performance evaluation should clear, comprehensive and consistent with the action 
plan.   In addition, the schools should evaluate the students’ desirable characteristics based on 
the primary education curriculum to instill the students both knowledge and morality.  
According to the interviews, it was found that the schools should focus on the learners by 
letting them search knowledge from learning resources through internet networks or 
communicate with others through social networks, make maximum use of information 
technology and communication in everyday life and take action by themselves to learn 
according to the potential of each student. The personnel should be trained to practice how to 
use information technology and basic communication by inviting some guest speakers being 
expert at the use of information technology and communication to provide knowledge to them 
in order that they were be able to use it systematically. Moreover, the applications should be 
monitored and the evaluated regularly in order that the personnel without skills were able to 
apply their knowledge to practice developing their potential according to their responsibilities. 
The implementation of information technology and communication should be supervised, 
monitored and evaluated periodically as well as consistently to achieve the organizational goals 
as defined. 
 
Keywords 
 Information and Communication Technology Administration, Lab Schools Project, 
Lampang Primary Education Service Area Office2 
 
บทน า 

การศึกษาเป็นรากฐานที่ส าคัญประการหนึ่งในการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ในสังคมอย่างยั่งยืน เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เริ่มจากการ
วางรากฐานพัฒนาการของชีวิตตั้งแต่แรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและความสามารถต่าง ๆ ในการด ารงชีพและการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงเป็นสถาบันหลักที่มี 
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ความส าคัญต่อทุกส่วนของชุมชนในการจัดการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งอาจเป็นก้าวแรกและก้าวสุดท้ายในการศึกษา
ของประชาชน การจัดการศึกษาจึงถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจ 
สติปัญญา คุณธรรม ค่านิยม ความคิด โดยมีความคาดหวังว่า คนที่มีคุณภาพเหล่านี้จะท าให้สังคมมีความสุข  
อยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์ ดังนั้นการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพดังกล่าวจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2549, 1)   

ส าหรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 
9 ว่าด้วยเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาก าหนดให้รัฐต้องจัดโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางและ  
สื่อโทรคมนาคมเพ่ือการศึกษา และต้องจัดให้มีโครงสร้างและหน่วยงานเฉพาะเพ่ือรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษานอกจากนี้ยังต้องส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาตลอดทั้งประชาชนให้มีขีดความสามารถในการผลิตการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ ในยุคสังคมข่าวสารเพ่ือการแสวงหาความรู้และการศึกษา
ตลอดชีวิต ลักษณะของการศึกษาตามเจตนารมณ์ดังกล่าวจะเป็นการศึกษาตลอดชีวิต ที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการความจ าเป็นและความสนใจของปัจเจกบุคคลโดยเป็นการศึกษาแบบไม่เผชิญหน้าผ่าน
ทางเครือข่ายโทรคมนาคมซ่ึงเชื่อมโยงทั่วถึงทุกมุมโลก (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545,  37)  

โครงการโรงเรียนในฝัน เป็นเป้าหมายของการจุดประกายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในมิติของการ
สร้างโอกาสทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กไทย ที่จะน าไปสู่การขยายผลไปยังชุมชนทั่วประเทศ
ในอนาคต ทั้งนี้โรงเรียนในฝันมีการบริหารจัดการแนวใหม่ที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนทุกด้านทั้งด้านวิชาการ กระบวนการ
เรียนรู้ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน โดยเฉพาะการน าเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้และการบริหารจัดการ การมุ่งมั่นด าเนินงานตามเจตนารมณ์และทิศทางแผนหลักของ
โครงการ “หนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน” ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม นอกจากต้องอาศัยการวางแผนกลยุทธ์  
การก ากับติดตามและการประเมินผลที่ชัดเจนแล้ว สิ่งที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในการร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ  ร่วมพัฒนา ร่วมสนับสนุนและร่วมรับผิดชอบ เพ่ือสร้างโอกาสและสานฝัน
ให้เด็กและเยาวชนไทยในยุคปัจจุบัน และแก้ไขปัญหาการศึกษาของไทยที่เด็กได้รับการศึกษาแล้ว ไม่สามารถคิด
วิเคราะห์ได้ ไม่รักการอ่าน อ่านหนังสือหรืออ่านข่าวแล้วคิดวิเคราะห์ไม่ได้จึงจ าเป็นต้องฝึกการอ่านตั้งแต่ปฐมวัย
เพ่ือปูพ้ืนฐานให้เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดเวลา และคิดให้เท่าทันคนอ่ืนได้ในโลกอนาคตที่จะเกิดขึ้น  
ส่วนการจัดการเรียนการสอนต้องท าให้เด็กเจริญเติบโตด้วยความเชื่อมั่น มีระบบที่ท าให้สามารถพัฒนาด้วยตนเอง
ตลอดเวลาและพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพสูงสุดเพ่ิมมูลค่าความเป็นมนุษย์ให้สูงขึ้น โดยมีการบูรณาการหลักสูตร
เกิดขึ้นทุกปีที่จะท าให้เด็กรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือใน  การเรียนรู้ที่ต้อง  
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ปลูกฝังให้  “ใช้เป็น” เพ่ือไว้ใช้ในการค้นคว้าหาความรู้ตลอดชีวิต ท าให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง สามารถ
แสดงออกและน าเสนอในเชิงสร้างสรรค์ได้ เจตนารมณ์ดังกล่าวจะบรรลุผลได้ เด็กต้องได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 
เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูง แต่โรงเรียนดังกล่าวมักจะอยู่เฉพาะในกรุงเทพมหานคร 
หรืออยู่ในเขตอ าเภอเมืองและมีอยู่จ านวนจ ากัดไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ โดยเฉพาะอ าเภอในชนบทห่างไกลซึ่งคน
ยากจนต้องเรียนในเขตพ้ืนที่และส่วนมากยังเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีความขาดแคลนในทุก ๆ ด้านท าให้ไม่สามารถ 
จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ต้องการสภาพดังกล่าวก่อให้เกิดสภาพดังกล่าวก่อให้เกิด
ช่องว่างทางสังคม (Social Divided) และเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้  (Learning Social and Knowledge - Based Economy) ดังนั้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2546 
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้ความเห็นชอบ ในหลักการของ “โครงการ หนึ่งอ าเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน”  (Lab 
School Project) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาแนวคิดและด าเนินโครงการต่อเนื่องเรื่อยมา โดยมีหลักการและ
ความเชื่อว่า การศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพคนจากคนจนไปเป็นคนรวยได้ หากได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ มีพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดี ที่สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดชีวิต สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นแรงงาน
ที่มีคุณภาพ เป็นแรงงานที่มีฝีมือ  มีรายได้และมีคุณภาพชีวิตสูงขึ้น สามารถหลุดพ้นวงจรความยากจนได้อันเป็น
ความมุ่งม่ันของรัฐบาล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546,  1) 

ปัจจุบันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปางเขต 2 มีโรงเรียนในฝัน จ านวน 8 โรงเรียน 
โรงเรียนต้นสังกัดของผู้วิจัยเป็นโรงเรียนหนึ่งในโครงการโรงเรียนในฝัน และจากผลการตรวจรับรองการประเมิน
โรงเรียนในฝันส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปางเขต 2 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2556) พบว่าปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญมีสาเหตุมาจากปัจจัยเบื้องต้นได้แก่ การขาดแคลนงบประมาณ
ในการจัดซื้อและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การขาดซอฟต์แวร์ในการใช้งานที่
เหมาะสม การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ไม่คุ้มค่า ไม่มีการพัฒนาระบบเครือข่ายให้เป็นปัจจุบัน การนิเทศติ ดตามการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนไม่ต่อเนื่อง เพราะทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝันต้องมี
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้นเรียน รวมทั้งส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปางเขต 2  ได้เน้นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร
และส่ ง เสริมความสามารถทางเทคโนโลยี เ พ่ือการเรี ยนรู้  ดั งนั้ นผู้ วิ จั ยจึ ง ได้ วิ จั ยสภาพการบริหาร  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของโรงเรียนในฝัน ให้มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ในโครงการโรงเรียนในฝันและส่งผลต่อกลยุทธ์ในการ
ส่งเสริมความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป 
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วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของโรงเรียนในฝัน   สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2  

2. เพ่ือเสนอแนวทางพัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝัน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2  
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในฝันสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปางเขต 2 ในปีการศึกษา 2556 จ านวน 8 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 140 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยาและ
โรงเรียนอนุบาลสบปราบ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุด จ านวน 8 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบสอบถาม 
 แบบสอบถามการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งเป็น 3 ตอน คือ  
ตอนที่  1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ตอนที่  2 การบริหาร  

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้กรอบกระบวนการบริหาร POLC ได้แก่ (1)การวางแผน Planning  
(2) การจัดองค์การ Organizing (3) การน า Leading (4) การควบคุม Controlling เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ และตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เท่ากับ .67 ขึ้นไป และน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับครูโรงเรียนไผ่งามวิทยา และโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม อ าเภอแจ้ห่ม     จังหวัดล าปาง จ านวน 30  คน
ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .9676 

2. การสัมภาษณ์ 
 แบบสัมภาษณ์แนวทางพัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก 

ก าหนดประเด็นค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยเกี่ยวกับข้อเสนอแนวทางพัฒนาการบริหาร  
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง 
เขต 2 ที่มีประเด็นเนื้อหามาจากผลการวิจัยในข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารแต่ละด้าน  

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบประเด็นค าถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัยและตรงตามประเด็นเนื้อหาที่ต้องการศึกษา  และให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมใน
การใช้ภาษาของข้อค าถาม โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. แบบสอบถาม 
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน 131 ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ 

93.57 จากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูลที่ ได้ทั้ งหมดมาตรวจสอบพบว่าแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ ทุกฉบับ  
และน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพ่ือน ามาแปลผล  

2. การสัมภาษณ์ 
  ผู้วิจัยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง จ านวน 8 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ข้อเสนอแนวทางพัฒนาการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝัน       
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่ และร้อยละน าเสนอข้อมูลเป็นตาราง
ประกอบการบรรยาย 
  ตอนที่ 2 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝัน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
  ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ความถ่ีประกอบการบรรยาย 
 2. การสัมภาษณ์แนวทางพัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
สรุปประเด็นเสนอผลเป็นการบรรยาย 
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ผลการวิจัย 
 1. สภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2  
 

ตารางท่ี 1  การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยภาพรวมและรายด้าน 
 

ข้อ รายการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

1 การวางแผน (Planning)  3.88 0.63 มาก 

2 การจัดองค์การ (Organizing)  3.77 0.58 มาก 

3 การน า (Leading)  3.68 0.69 มาก 

4 การควบคุม (Controlling)  3.58 0.71 มาก 

เฉลี่ยรวม 3.73 0.58 มาก 

n=131 
 

 จากตารางที่  1  พบว่า การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝัน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ เมื่อพิจารณา รายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านการวางแผน (Planning) รองลงมา คือ ด้านการจัดองค์การ (Organizing)  
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้านการควบคุม (Controlling) ผู้วิจัยจึงเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  ด้านการวางแผน (Planning) โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ล าดับแรกคือ การก าหนดคุณลักษณะของนักเรียนเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การก าหนด
แผนพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารระยะกลาง (3 – 5 ปี) 
  ส่วนด้านการจัดองค์การ (Organizing) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดล าดับแรกคือ การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างชัดเจน ส่วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การจัดระบบเครือข่ายภายนอกในโรงเรียน (Extranet) 
  อีกท้ังด้านการน า (Leading) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ล าดับแรกคือ การอ านวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือกิจกรรมการเรียนการ
สอน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะท างานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในระดับชั้นเรียนและระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้  
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  รวมถึงด้านการควบคุม (Controlling) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดล าดับแรกคือ การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การนิเทศติดตามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ  

2. แนวทางพัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2 

 ผู้วิจัยได้สรุปประเด็นส าคัญของข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ โดยเสนอผลการวิจัย
เป็นรายด้าน ดังนี้ 

 ด้านการวางแผน (Planning) จากข้อเสนอแนะได้ให้ความคิดเห็นว่าควรให้มีการประชุมวางแผน
ก าหนดมาตรฐานให้ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ และให้ทุกคนในองค์การเกิดความเข้าใจตรงกัน หน่วยงานต้นสังกัด
ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรและนักเรียน มีการก าหนดวิ สัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายชัดเจน ควรแต่งตั้งคณะท างานฝ่ายแผนงานให้เพ่ิมการก าหนดเป้าหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างเป็นระบบ และจากการสัมภาษณ์เห็นว่า ควรมีการวางแผนเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาด้านเทคโนโลยี
และการสื่อสารให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมรวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน รวมทั้งการบริหารจัดการทั่วไปควรยึดหลักใน
การบริหารจัดการคือ หลัก 4M’s  

 ส าหรับด้านการจัดองค์การ (Organizing) จากข้อเสนอแนะได้ให้ความคิดเห็นว่า ผู้บริหารควรสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรท างานร่วมกันอย่างมีความสุข ควรสานสัมพันธ์กับหน่วยงานอ่ืนๆโดยการประชาสัมพันธ์ให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมกับสถานศึกษา ควรแต่งตั้งบุคลากรที่มีความรู้มารับผิดชอบงานสารสนเทศเพ่ือ
ความก้าวหน้าในงานระบบข้อมูล และจากการสัมภาษณ์เห็นว่า ควรประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดตั้งเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือให้สามารถใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการให้บริการแก่ชุมชน นอกจากนี้ การ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหม่ ๆ ในอนาคต ควรเน้นการพัฒนา
องค์ประกอบทั้ง 3 ด้านประกอบด้วย Hardware, Software และ People ware 

 ส่วนด้านการน า (Leading) จากข้อเสนอแนะได้ให้ความคิดเห็นว่า ผู้บริหารควรกระตุ้นให้บุคลากรมี
ความตระหนักถึงความส าคัญในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการในโรงเรียน นอกจากนี้ควร
สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากร ส่งเสริมบุคลากรให้ได้มีการพัฒนาตนเอง   อยู่เสมอ  และจากการสัมภาษณ์
เห็นว่า ควรแต่งตั้ง บุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญในการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้
คลอบคลุมทุกชั้นเรียน ควรมอบหมายให้บุคลากรด าเนินงานให้เหมาะสมกับตัวบุคคลและหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดย 
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ก าหนดหน้าที่การปฏิบัติงานให้ชัดเจน พร้อมทั้งควรสนับสนุนให้ครูในแต่ละชั้นเรียน และทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ได้ฝึกฝนทักษะตนเองให้มีความรู้ ความช านาญในการสร้างสื่อการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ซึ่งด้านการควบคุม (Controlling) จากข้อเสนอแนะได้ให้ความคิดเห็นว่า สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมให้มีการ
ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง ควรแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ความช านาญมาประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ได้ก าหนดไว้ ควรก าหนดนโยบายและเป้าหมายในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน ครอบคลุม และ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ และจากการสัมภาษณ์เห็นว่า ควรเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และควรติดตาม ประเมินผลการใช้งานอย่างสม่ าเสมอ และควรมีการนิเทศ ติดตาม
ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และแก้ไขปัญหาให้
ตรงจุด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

สภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยดังนี้ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านการวางแผน รองลงมาคือ  ด้านการจัดองค์การ ด้านการน า และด้านการควบคุมมีค่าเฉลี่ยเป็นล าดับ
สุดท้าย จากผลการวิจัยนี้ด้านการวางแผนมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับชฎาภรณ์ สงวนแก้ว (2549, 70)  
ได้ศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนต้นแบบ  การพัฒนาการใช้ไอซีทีเพ่ือการ
เรียนรู้ พบว่า ระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการใช้ไอซีที
เพ่ือการเรียนรู้ โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ในระดับดีและเมื่อพิจารณารายด้าน   อยู่ในระดับดีทั้ง 4 ด้านคือ การ
วางแผน การน า การจัดองค์การและการควบคุมตามล าดับ และยังมีงานวิจัยที่ใกล้เคียงของ กัมพล โพธิ์ระดก 
(2553, 122) ได้ศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาใน
ภาพรวมอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการจัดองค์การ ด้านการ
วางแผน ด้านการน า และด้านการควบคุม ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงได้น าประเด็นส าคัญมาอภิปรายผลเป็นรายด้าน
ดังนี้ 

1. ด้านการวางแผน (Planning) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดล าดับแรกคือ การก าหนด
คุณลักษณะของนักเรียนเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ รองลงมาคือ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ 
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ในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การก าหนดแผนพัฒนาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะกลาง (3 – 5 ปี) จากผลการวิจัยนี้ การที่มีการก าหนดคุณลักษณะของ
นักเรียนเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนรู้เป็นล าดับแรกเนื่องจาก การก าหนดคุณลักษณะของผู้เรียนนั้นไม่ได้เน้นให้นักเรียนมี
ความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องให้นักเรียนนั้นมีความรู้คู่คุณธรรมไปด้วย กระบวนการเรียนรู้ต้องบูรณาการเรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการต่างๆ และกิจวัตรประจ าวัน ดังที่กระทรวงศึกษาธิการ (2553 , 1)ได้ก าหนดแผน
แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาเพ่ือการศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการใช้สารสนเทศท่ีสามารถบรรลุภารกิจด้านต่างๆได้ ด้วย
ความพร้อมที่จะรองรับการบริหารจัดการและการเรียนการสอน รวมทั้งปรับเปลี่ยน การด าเนินงานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือที่จะประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆได้เป็นอย่างดี การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการให้มีเอกภาพและบูรณาการสารสนเทศเพ่ือการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ที่เหมาะสม 4 ประการ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 
สร้างก าลังคนให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร อย่างสร้างสรรค์  มีธรรมาภิบาล 
คุณธรรม จริยธรรมวิจารณญาณ และรู้เท่าทัน รวมทั้งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สนับสนุนการเรียนการสอน ด้วยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการศึกษาของประเทศไทย ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการศึกษาของประเทศไทยและยุทธศาสตร์ที่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ และการบริการด้านการศึกษา ซึ่งจะเอ้ือต่อการสร้างธรรมาภิบาลของสังคม 

2. ด้านการจัดองค์การ (Organizing) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดล าดับแรกคือ  
การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างชัดเจน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  
การจัดระบบเครือข่ายภายนอกในโรงเรียน(Extranet) จากผลการวิจัยนี้ การที่มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างชัดเจนเป็นล าดับแรกเนื่องจาก บุคลากรทางด้านนี้จะต้องมีความช านาญ 
และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือดูแลงานระบบต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารโดยตรง เพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เป็นไปตามที่ ณัฐวุฒิ ธีรปรเมศวร์ (2549 , 89-90) ได้ศึกษา สภาพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในโครงการ1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝัน ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นเขต 1 พบว่าสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในการจัดการศึกษาโรงเรียน โดยภาพรวม มีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ทั้งด้าน
การบริหารทั่วไป และด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ มีการปฏิบัติในระดับมากส่วนสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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และการสื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูโดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณา  
เป็นรายด้าน ทั้งด้านความรู้และทักษะในการผลิตสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการใช้  
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารในการสอนมีการปฏิบัติในระดับมาก และสภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ในการเรียนรู้ของผู้เรียน   โดยภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก เมื่อพิจารณา  
เป็นรายด้าน ทั้งด้านการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านการน าเสนอผลงานโดยใช้
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการปฏิบัติในระดับมาก  

3. ด้านการน า (Leading)  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดล าดับแรกคือ การอ านวย 
ความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด
คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ / คณะท างานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับชั้นเรียนและ
ระดับกลุ่มสาระการเรียนรู้ จากผลการวิจัยนี้ การที่มีการอ านวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นล าดับแรก เนื่องจาก ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ จิรวรรณ เล่งพานิชย์ (2551 , 99-100) ได้ศึกษา 
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในจังหวัดขอนแก่น พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในจังหวัดขอนแก่น มีพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่ในระดับมาก ส่วนปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหาร ได้แก่ ทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ ทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สภาพแวดล้อมในองค์กรขนาดโรงเรียน 
ระยะเวลาในการใช้คอมพิวเตอร์ และการศึกษาหรืออบรมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่
สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขณะที่ผู้บริหารก็ต้องมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือ
จะท าให้เกิดความช านาญ และทัศนคติที่ดีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือที่จะเห็นถึงประโยชน์และ
คุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 4. ด้านการควบคุม (Controlling) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดล าดับแรกคือ การ
ประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การ
นิเทศติดตามการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ จากผลการวิจัยนี้ 
การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นล าดับแรก เนื่องจากการ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นั้นการที่จะทราบว่าสัมฤทธิ์ผลหรือไม่นั้นส่วนหนึ่งต้องประเมินจากผู้เรียนว่ามี
คุณลักษณะตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือไม่ ซึ่งใกล้เคียงกับ เขมจิรา บริภารักษ์ (2554 , 64-67) 
การศึกษาการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียน 
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ในฝัน จังหวัดล าพูน พบว่าภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การประเมิน
คุณภาพการศึกษา โดยสถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไว้ อย่างชัดเจน
แต่ปัญหาส าคัญที่พบคือการประเมินคุณภาพการศึกษายังไม่สามารถสะท้อนความสามารถของนักเรียนได้อย่าง
แท้จริง และขาดรูปแบบการประเมินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการประเมินคุณลักษณะของนักเรียนด้วย
แนวทางแก้ปัญหาคือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องควรจัดประชุมเพ่ือก าหนดรูปแบบและเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสม
ตามสภาพจริง  ส าหรับด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ โดยสถานศึกษามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา แต่ปัญหาส าคัญที่พบคือ สารสนเทศยังไม่เป็นปัจจุบัน
ไม่ได้จัดหมวดหมู่ที่ดี จึงไม่สามารถน าข้อมูลสารสนเทศมาเป็นทรัพยากรได้ รวมถึงการมอบหมายงานให้บุคลากร
ด าเนินงานไม่เหมาะสมกับความสามารถของ แนวทางแก้ปัญหาคือ สถานศึกษาควรแต่งตั้งทีมงานสารสนเทศให้
ครอบคลุมทุกฝ่าย เพื่อท าหน้าที่รวบรวมและบันทึกข้อมูล โดยส่งเสริมให้มีการจัดเก็บข้อมูลในฝ่ายให้เป็นหมวดหมู่ 
ก าหนดฟอร์มการเก็บให้เป็นรูปแบบหรือเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 
สรุป 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2  พบว่า การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสารโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการควบคุม (Controlling) ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะ
แนวทางพัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 2  ควรมีการด าเนินงานโดยผู้เกี่ยวข้อง และผู้บริหาร 
ดังนี้ 
 1. ควรก าหนดมาตรฐานในการด าเนินงานนิเทศก ากับติดตาม ประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ  
 2. ควรจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในฝันทุกโรงมีห้องเรียนอัจฉริยะ (e-Classroom) เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนที่มีสื่อประกอบการเรียนที่หลากหลาย มีอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยประจ าห้อง  
 3. ควรส่งเสริมการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือพัฒนาตนเอง และมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง
สม่ าเสมอ 
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 ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยครั้งต่อไปมีดังนี้ 
 1. ควรวิจัยการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือในอ าเภออ่ืน ๆ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
โรงเรียนในฝัน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปางเขต 2 
 2. ควรมีการสัมภาษณ์แบบกลุ่มย่อย (focus group) เพ่ือระดมความคิดเห็นที่มากขึ้นเนื่องจากเป็นการ
พูดคุยกันสองทาง สามารถช่วยกันคิดและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ เกิดความคิดเห็นต่อยอด 
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