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รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริหารโรงเรียน
ในสังกัดองค์ การบริ หารส่ วนตําบล
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครังนีมีวัตถุประสงค์ เพือศึกษาและ
พัฒนารู ปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการ
บริ หารโรงเรี ยนในสังกัด องค์ ก ารบริ หารส่ว นตํ าบล โดย
ศึ ก ษาจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที เป็ นผู้ บริ ห ารสถานศึ ก ษา
เจ้ าหน้ าที สถานศึ ก ษาและครู ของสถานศึ ก ษาใน
สถานศึก ษาในสัง กัด องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บล โดยใช้
แบบสัม ภาษณ์ แ บบกึงโครงสร้ างการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื อการบริ ห ารโรงเรี ย นในสัง กั ด องค์ ก าร
บริ ห ารส่ ว นตํ า บล ใน 4 ประเด็ น สํ า คัญ ได้ แ ก่ 1 )ด้ าน
ประโยชน์ ข องเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ด้ า นการจัด การ
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ 3)การจั ด การระบบ
ฐานข้ อมู ล 4) ด้ านการเปลี ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ งมุ่ ง เน้ นถึ ง ความเป็ นไปได้ ความเป็ น
ประโยชน์ และความเหมาะสมของรู ป แบบการจั ด
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื อการบริ ห ารโรงเรี ย นในสัง กัด
องค์การบริหารส่วนตําบลผลการวิจัย พบว่า รู ปแบบการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริหารโรงเรียนใน

Tussanai Kanuanghead
taotussanai@live.com

สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล มีความเป็ นไปได้ มีความ
เป็ นประโยชน์ และมีความเหมาะสม ทีจะนํารู ปแบบการ
จัดการดังกล่าวไปปฏิบตั ิจริง
คําสําคัญ : รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
การบริหารโรงเรียน
ABSTRACT
This study aimed to study and develop
the information technology management model for
school management in sub-district administrative
organization. Samples consisted 24 persons,
comparing of executives, officers of and school
teachers in school of administrative organization
at Bangbuathong district. The semi-structured
interviews were used for the information technology
management of the school in sub-district
administrative organization in 4 key issues: 1) the
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benefits of information technology, 2) the
management of information technology, 3) the
management of database system, and 4) the
change of information technology which focuses on
the possibilities, helpfulness and the suitability of
the information technology management for the
school management in sub-district administrative
organization. The result of the research found that
the information technology management model for
the management of the school in sub-district
administrative organization is possibility, useful and
suitable for usage in the schools under the jurisdiction
of the Sub-district Administrative Organization.
Keyword : Information Technology Management,
Model for School Management
บทนํา
นับ ตังแต่ปี พ.ศ. 2506 เป็ นต้ นมา เทคโนโลยี
การศึก ษาได้ มี ก ารพั ฒ นาและเปลียนแปลงไปตามยุ ค
สมัย จนถึง ปั จ จุบัน ซึงถือ เป็ นยุคแห่ ง สารสนเทศ ที เปิ ด
กว้ างแบบไร้ พรมแดน หรื อ เรี ย กว่ า ยุ ค “เทคโนโลยี
สารสนเทศ” ประเทศต่าง ๆ ได้ นําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ ประโยชน์ในวงการศึกษาเพิมมากขึน โดยมีการใช้ ในหลาย
มิ ติ ที สํ าคั ญ คื อ เพื อลดความเหลื อมลํ าของโอกาสทาง
การศึ กษา เพื อเป็ นเครื องมื อในการพั ฒนาคุ ณภาพทาง
การศึกษารู ปแบบต่ าง ๆ เพื อช่ วยในการจัดการและบริ การ
การศึกษา รวมทังเพื อพัฒนาอบรมผู้ที มี ส่วนเกี ยวข้ องกั บ
การศึ ก ษาในรู ปแบบกิ จ กรรม การฝึ กอบรม เป็ นต้ น
สถานศึกษาที มี ระบบสารสนเทศที สมบู รณ์ ครบถ้ วน เป็ น
ปั จจุบนั เรียกใช้ ได้ สะดวกและตรงตามความต้ องการ จะช่วย
ให้ สถานศึกษาสามารถดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ เป็ นการสร้ างความมันใจทีตังอยู่บน
รากฐานของหลักวิชา หลักฐานข้ อเท็จจริ งทีสามารถตรวจสอบ

ได้ มี กระบวนการวิ เคราะห์ ประมวลผลทีเป็ นวิ ทยาศาสตร์
มีความสมเหตุสมผล เพราะสารสนเทศทังหลายนันนอกจากจะ
ใช้ ในการวางแผนการดําเนินงานและประกอบการตัดสินใจแล้ ว
ยังนําไปสู่การพัฒนาแนวความคิด และสร้ างทางเลือกใหม่ ๆ
ในการดําเนินการต่างๆ ด้ วย
จากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษา
(ฉบับที3) ของประเทศไทย พ.ศ. 2557 – 2561 และรายงานการ
ติ ดตามการจั ดการศึกษา ขององค์ กรปกครองส่ วนทิ งถิ น
ปั ญหาหลักทีพบในสถานศึกษาในการจัดการระบบสารสนเทศ
ส่ วนใหญ่ คื อ ขาดการกํ าหนดวิ สัยทั ศน์ ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศที ชัดเจน แม้ รั ฐบาลจะกํ าหนดมาตรการ โดย
กําหนดวัตถุประสงค์ นโยบายและมาตรฐาน ด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึ ก ษาไว้ แล้ วก็ ต าม หรื อแม้ บาง
สถานศึกษาได้ กําหนดวิสยั ทัศน์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที
ชัดเจนไว้ ในแผนงาน แต่ ก็ พบว่ าขาดการดํ าเนิ นการอย่ าง
จริงจัง และให้ ความสําคัญน้ อยลง ส่งผลให้ ขาดการสนับสนุน
ด้ านงบประมาณ ด้ านความรู้ ช่ องทางการเข้ าถึง รวมถึงการ
สนับสนุนในการปฏิบตั ิงานด้ วยเทคโนโลยีสารสนเทศในทุก ๆ
ด้ าน หน่วยงานทางการศึกษา โดยเฉพาะครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ต้ องร่ วมกันศึกษา วางแผน
นํากรอบนโยบายในระดับกระทรวง(สํานัก) เพือมากําหนด
วิ สัยทั ศน์ วางวั ตถุ ประสงค์ นโยบายและมาตรฐานด้ าน
เทคโนโลยี สารสนเทศของสถานศึกษาที เป็ นรู ปธรรมอย่ าง
ชั ดเจน ทั งในส่ วนการบริ ห าร การจั ด การเรี ย นการสอน
การพั ฒนาองค์ ความรู้ ร่ วมกั น การให้ บริ การ รวมถึ งการ
ปรับปรุงแก้ ไขปั ญหาการดําเนินงานต่าง ๆ ช่องทางการเข้ าถึง
การเชือมโยงเครือข่าย การจัดระบบการเรี ยนรู้ ผ่านเครื อข่ายที
เข้ มแข็ ง โดยวางขันตอนการพัฒนาเป็ นแผนแม่ บท ทังระยะ
ยาว ระยะเร่งด่วน รวมถึงเร่งระดมการให้ ความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทีเกียวข้ องในการจัดการเรียนการสอน กับครู ผ้ สู อน
รวมถึงผู้เรี ยนและบุคลากรทีเกียวข้ องอย่างเร่ งด่วนและต้ อง
กระทํ าอย่ า งต่ อเนื องเพื อให้ เกิ ด ความเข้ มแข็ งทั งระบบ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความสําคัญเป็ น
เครืองมือในการบริ หารงานการศึกษา ให้ มีประสิทธิ ภาพ และ
เป็ นหน้ าที รั บผิ ดชอบของผู้บริ หารสถานศึกษาและองค์ กร
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ปกครองส่ ว นท้ องถิ นที จะต้ องพั ฒ นานวั ต กรรมและ
สารสนเทศ เพือนํามาใช้ ในการตัดสินใจในบริหารจัดการศึกษา
จากปั ญหาดังกล่าวข้ างต้ น จึงจํ าเป็ นจะต้ องพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพือการบริหารโรงเรียนในสังกัดองค์ การบริ หารส่วน
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ตําบล สําหรั บเป็ นต้ นแบบเพือการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สําหรั บโรงเรี ยนในสังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ นอย่ าง
ยังยืนและมีประสิทธิภาพ

กรอบแนวคิดในการวิจยั
สภาพและความต้ องการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หารโรงเรี ยนใน
สังกัดองค์ การบริ หารส่ วนตําบล
1. นโยบายการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. การจัดการระบบฐานข้ อมูล
4. การเปลียนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ

รู ปแบบการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือการบริ หารโรงเรี ยนในสังกัด
องค์ การบริ หารส่ วนตําบล

การประเมินรู ปแบบการจัดเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือการบริ หารโรงเรี ยนในสังกัดองค์ การบริ หาร
ส่ วนตําบล
1. ความเป็ นไปได้
2. ความเป็ นประโยชน์
3. ความเหมาะสม

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื อศึกษาสภาพและความต้ อ งการจัด การ
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื อการบริ ห ารโรงเรี ย นในสัง กัด
องค์การบริหารส่วนตําบลในปั จจุบนั
2 . พั ฒ น า รู ป แ บ บ กา ร จั ด ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพือการบริหารโรงเรี ยนในสังกัดองค์ การบริ หาร
ส่วนตําบล

3. ประเมิ น รู ปแบบการจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือการบริหารโรงเรี ยนในสังกัดองค์ การบริ หาร
ส่วนตําบล
สมมุติฐานการวิจยั
หน่วยงานราชการส่วนท้ องถินทีควบคุมดูแลมีผล
ต่อรู ปแบบการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศเพือการบริ หาร
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทีมีประสิทธิภาพ
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วิธีดําเนินการวิจยั
การวิจัยครังนีเป็ นวิจัยเชิ งพรรณนา (Descriptive
Study) เพือพัฒนารู ปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื อการบริ หารโรงเรี ยนในสังกัดองค์ การบริ หารส่วนตํ าบล
โดยแบ่งการวิจยั ออกเป็ น 4 ขันตอน

4. วิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เป็ นการวิ เ คราะห์ เ นื อหา
(Content analysis) โดยไม่ได้ ใช้ สถิติ ขันตอนที 2 ศึกษา
สภาพและความต้ องการจัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการ
บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล

ขันตอนที 1
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งสํ า หรั บการสั ม ภาษณ์ แบ่ ง
ออกเป็ น 3 กลุ่ม ๆ รวม 24 คน การเลือกกลุ่ม ตัว อย่ า ง
เป็ นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ดังนี
1) กลุม่ ผู้กําหนดนโยบาย ได้ แก่ ผู้บริ หารและ
เจ้ าหน้ าที ที มี ส่ ว นเกี ยวกั บ การบริ ห ารการศึ ก ษาของ
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 4 คน
2) กลุม่ ผู้ควบคุมระบบ ได้ แก่ เจ้ าหน้ าทีควบคุม
ระบบของโรงเรี ย นในสัง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล
จํานวน 6 คน
3) กลุ่ม ผู้ใ ช้ ระบบ ได้ แก่ ครู ข องโรงเรี ย นใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 14 คน

ขันตอนที 2
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ม ตัว อย่ า งเป็ นผู้เ ชี ยวชาญ
เป็ นกลุม่ เดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยขันตอน
ที 1 จํ า นวน 24 คน ซึ งเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
sampling) กลุม่ ผู้เชียวชาญ จําแนกเป็ น 3 กลุม่ คือ
1) กลุม่ ผู้กําหนดนโยบาย ได้ แก่ ผู้บริ หารและ
เจ้ าหน้ าที ที มี ส่ ว นเกี ยวกั บ การบริ ห ารการศึ ก ษาของ
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 4 คน
2) กลุม่ ผู้ควบคุมระบบ ได้ แก่เจ้ าหน้ าทีควบคุม
ระบบของโรงเรี ยนในสั งกั ดองค์ ก ารบริ ห าร ส่ ว นตํ า บล
จํานวน 6 คน
3) กลุ่ม ผู้ใ ช้ ระบบ ได้ แก่ ครู ข องโรงเรี ย นใน
สังกัดองค์ การบริ หารส่วนตําบล จํานวน 14 คน รวมทังสิน
24 คน

2. การสร้ างเครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
เครืองมือทีใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบสัมภาษณ์
แบบกึงโครงสร้ าง (Semi structure interview) โดยไม่ได้
ใช้ สถิติ ซึงจะได้ ข้อมูลความคิด เห็นจากผู้เชียวชาญและ
กลุ่ม ตั ว อย่ า งในประเด็ น ที สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุป ระสงค์
งานวิจยั ขันตอนในการสร้ างเครื องมือการสร้ างเครื องมือ
ที เป็ นแบบสัม ภาษณ์ แ บบกึงโครงสร้ างผู้วิ จัย ได้ ย กร่ า ง
แบบสัม ภาษณ์ แ ละส่ง ให้ อาจารย์ ที ปรึ ก ษาตรวจสอบ
ความถูกต้ องทังในด้ านเนือหาและภาษาทีใช้ แล้ วปรับปรุ ง
แก้ ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ทีปรึกษา
วิทยานิพนธ์
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการเดินทางไป
สัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างด้ วยตนเอง ตามวันและเวลาทีได้
นัดหมายไว้ แล้ ว

2. การสร้ างเครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมื อ ทีใช้ ใ นการวิ จัย ได้ แ ก่ ประเด็ นเพื อ
การวิเคราะห์ การจัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หาร
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล ใน 4 ด้ าน คือ
1) จุดแข็ง (Strength) ซึงมีป ระเด็นวิ เคราะห์
4 ด้ าน คือ
(1) ครูหรืออาจารย์หรือนักเรียน
(2) กระบวนการภายใน
(3) การเรียนรู้และการพัฒนา
(4) การประเมิน
2) จุดอ่อน (Weaknesses) ประเด็นที
วิเคราะห์ คือ
(1) ครูหรืออาจารย์หรือนักเรียน
(2) กระบวนการภายใน
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(3) การเรียนรู้และการพัฒนา
(4) การประเมิน
3) โอกาส (Opportunity) ประเด็นทีวิเคราะห์
เพือดูว่า มีปัจจัยหรือตัวแปรอะไรทีสนับสนุนหรื อส่งผลให้
การจัด เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หารในโรงเรี ย น
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
4) อุปสรรค (Threat) ประเด็นทีวิเคราะห์ เพือดู
ว่า มีปัจ จัยหรื อ ตัวแปรอะไรทีเป็ นข้ อจํา กัด หรื อ ส่งผลใน
ด้ านลบในการจัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หารใน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการเดินทางไป
สัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างด้ วยตนเอง ตามวันและเวลาทีได้
นัดหมายไว้ แล้ ว
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทําข้ อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลทีได้
จากการวิ เ คราะห์ SWOT ของผู้ เชี ยวชาญ ผู้ วิ จั ย ได้
ดําเนินการ ดังนี
1) การวิ เคราะห์ ความคิ ดเห็ นที ได้ จากการจัด
สัม ภาษณ์ ผ้ ู เชี ยวชาญ ด้ ว ยวิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื อหา
(Content Analysis)
2) สรุปความคิดเห็นของผู้เชียวชาญ
3)นํ า ผลการวิ เ คราะห์ จากการสั ม ภาษณ์
ผู้ เชี ยวชาญมาปรั บ ปรุ ง ร่ า งรู ป แบบการจั ด เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื อการบริ ห ารโรงเรี ย นในสัง กั ด องค์ ก าร
บริหารส่วนตําบล
ขันตอนที 3
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ม ตัว อย่ า งเป็ นผู้เ ชี ยวชาญ
กลุม่ เดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยขันตอนที 1
และขันตอนที 2 จํ า นวน 24 คน ซึงเลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive sampling) กลุ่มผู้เชียวชาญ 24 คน จําแนก
เป็ น 3 กลุม่ คือ
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1. กลุ่มผู้กําหนดนโยบาย ได้ แก่ ผู้บริ หารและ
เจ้ าหน้ าที ที มี ส่ ว นเกี ยวกั บ การบริ ห ารการศึ ก ษาของ
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 4 คน
2. กลุม่ ผู้ควบคุมระบบ ได้ แก่ เจ้ าหน้ าทีควบคุม
ระบบของโรงเรี ยนในสัง กั ด องค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํ า บล
จํานวน 6 คน
3. กลุ่ม ผู้ ใช้ ระบบ ได้ แก่ ครู ข องโรงเรี ย นใน
สังกัดองค์ การบริ หารส่วนตํ าบล จํ านวน 14 คน รวมทังสิน
24 คน
2. การสร้ างเครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมื อ ทีใช้ ใ นการวิ จัย ได้ แ ก่ ประเด็ นเพื อ
การสัมภาษณ์ เกียวกับ การจัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
การบริ ห ารโรงเรี ย นในสัง กัด องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บล
ใน 4 ด้ านหลัก คือ
1)ด้ านประโยชน์ ของการจั ด เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื อการบริ ห ารโรงเรี ย นในสัง กั ด องค์ ก าร
บริหารส่วนตําบล
2) ด้ านการประยุ ก ต์ ใ ช้ การจั ด เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื อการบริ ห ารโรงเรี ย นในสัง กั ด องค์ ก าร
บริหารส่วนตําบล
3) นโยบายของการจัดเทคโนโลยี สารสนเทศ
เพื อการบริ ห ารโรงเรี ย น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บล
และโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
4) การเปลียนแปลงของการจัด เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื อการบริ ห ารโรงเรี ย นในสัง กั ด องค์ ก าร
บริหารส่วนตําบล
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการเดินทางไป
สัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างด้ วยตนเองตามวันและเวลาทีได้
นัด หมายไว้ แล้ ว และทํ า การสัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึก
รายบุคคล (Depth interview) ต่อผู้เชียวชาญ เป็ นการ
ซัก ถามพูด คุ ย ระหว่ า งผู้ สัม ภาษณ์ แ ละผู้ ให้ สัม ภาษณ์
เป็ นการถามเจาะลึก เพื อให้ ได้ คํ า ตอบอย่ า งละเอี ย ด
ซึงนอกจากจะให้ ผ้ เู ชียวชาญอธิ บายแล้ ว จะต้ องขอทราบ
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ถึงเหตุผลของคํ าตอบ เพือให้ ผ้ ูเชียวชาญได้ แสดงความ
คิด เห็ น เกี ยวกับ รายละเอีย ดวิธี ก าร/การปฏิ บัติง านของ
แต่ละด้ าน ทัง 4 ด้ าน
4. วิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทําข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูลทีได้
จากการสั ม ภาษณ์ แบ บเจาะลึ ก รายบุ ค คล (Depth
interview) ต่อผู้เชียวชาญ โดยผลทีได้ จะนํามาสังเคราะห์
เป็ นรู ป แบบ เพือกํ าหนดโครงสร้ างและการปฏิ บัติแต่ละ
ด้ า น ผลจากการสัง เคราะห์ รูป แบบของผู้เ ชี ยวชาญ จะ
นํามาศึกษาถึงประสิทธิ ผลของรู ปแบบการบริ หารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพือหาข้ อสรุ ปของ
รู ป แบบการจั ด เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื อการบริ ห าร
โรงเรี ย น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ าบลและโรงเรี ยนใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ขันตอนที 4
กลุม่ ผู้ใช้ ระบบ ได้ แก่ ครู ของโรงเรี ยนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 14 คน รวม 24 คน
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่ม ตัว อย่ า งเป็ นผู้เ ชี ยวชาญ
กลุม่ เดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัยขันตอนที 1
และขันตอนที 2 จํ า นวน 24 คน ซึงเลือ กแบบเจาะจง
(Purposive sampling) จําแนกเป็ น 3 กลุม่ คือ
1) กลุม่ ผู้กําหนดนโยบาย ได้ แก่ ผู้บริ หารและ
เจ้ าหน้ าที ที มี ส่ ว นเกี ยวกั บ การบริ ห ารการศึ ก ษา ของ
องค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 4 คน
2) กลุม่ ผู้ควบคุมระบบ ได้ แก่ เจ้ าหน้ าทีควบคุม
ระบบของโรงเรี ย นในสัง กัด องค์ ก าร บริ ห ารส่ว นตํ า บล
จํานวน 6 คน
3) กลุ่ม ผู้ใ ช้ ระบบ ได้ แก่ ครู ข องโรงเรี ย นใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 14 คน
2. การสร้ างเครืองมือทีใช้ ในการวิจยั
เครื องมื อ ทีใช้ ใ นการวิ จัย ได้ แ ก่ ประเด็ นเพื อ
การประเมินรูปแบบการจัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการ

บริ ห ารโรงเรี ย นในสัง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลใน
3 ด้ านหลัก คือ
1) ด้ านเป็ นไปได้ ของรูปแบบการจัดเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื อการบริ ห ารโรงเรี ย นในสัง กั ด องค์ ก าร
บริหารส่วนตําบล
2) ด้ านความเป็ นประโยชน์ ของรู ปแบบการจัด
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื อการบริ ห ารโรงเรี ย นในสัง กัด
องค์การบริหารส่วนตําบล
3) ควา มเ หมาะ สมข องรู ป แบ บการจั ด
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื อการบริ ห ารโรงเรี ย น ของ
องค์ ก ารบริ หารส่วนตํา บลและโรงเรี ยนในสัง กัดองค์ การ
บริหารส่วนตําบล
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ เก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการเดินทางไป
สัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างด้ วยตนเองตามวันและเวลาทีได้
นั ด หมายไว้ แล้ ว และทํ า การสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก
รายบุค คล (Depth interview) ต่อ ผู้เชี ยวชาญ จํ านวน
24 คน ประกอบด้ วย 1. กลุ่ม ผู้กํ าหนดนโยบาย ได้ แ ก่
ผู้ บริ ห าร และเจ้ าหน้ าที ที มี ส่ ว นเกี ยวกั บ การบริ ห าร
การศึก ษาขององค์ ก ารบริ หารส่ว นตํา บล จํ านวน 4 คน
2. กลุม่ ผู้ควบคุมระบบ ได้ แก่ เจ้ าหน้ าทีควบคุมระบบของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริ หารส่วนตําบล จํานวน 6 คน
3. กลุม่ ผู้ใช้ ระบบ ได้ แก่ ครู ของโรงเรี ยนในสังกัดองค์ การ
บริหารส่วนตําบล จํานวน 14 คน รวม 24 คน
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดกระทําข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูลทีได้
จากการสั ม ภาษณ์ แบ บเจาะลึ ก รายบุ ค คล (Depth
interview) ต่อผู้เชียวชาญ โดย
1) นํ า ผลความคิ ดเห็ น และข้ อ เสนอแนะของ
ผู้เ ชี ยวชาญจากการประเมิ น รู ป แบบการจัด เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื อการบริ ห ารโรงเรี ย นในสัง กั ด องค์ ก าร
บริหารส่วนตําบล มาสังเคราะห์ให้ สมบูรณ์
2 ) นํ า เ สน อ รู ป แ บ บ กา รจั ดเ ท คโ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื อการบริ ห ารโรงเรี ย นในสัง กั ด องค์ ก าร
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บริ ห ารส่ ว นตํ า บลที สัง เคราะห์ ส มบู ร ณ์ แ ล้ ว เสนอต่ อ
อาจารย์ทีปรึกษาพิจารณาตรวจสอบให้ ข้อเสนอแนะ
3) ปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะของอาจารย์
ทีปรึกษา
4) เขียนรายงานการวิจยั
สรุ ปผลการวิจยั
ผลการประเมิ น รู ป แบบการจั ด เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื อการบริ ห ารโรงเรี ย นในสัง กั ด องค์ ก าร
บริหารส่วนตําบล เพือพิจารณาถึงความเป็ นไปได้ ความ
เป็ นประโยชน์ และความเหมาะสม
ผู้ วิ จั ย ได้ รวบรวมความคิ ด เห็ น จากกลุ่ ม
ตัวอย่ างที มีการนํา รู ปแบบนี ไปใช้ เนื องจากเป็ นแนวคิ ด
หลักของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิน พบว่า มีความ
เป็ นไปได้ ความเป็ นประโยชน์และความเหมาะสมทีจะนํา
รู ป แบบการจัด การดัง กล่าวไปปฏิ บัติ จ ริ ง เป็ นส่ว นใหญ่
แต่มีประเด็นข้ อสังเกต ดังนี
1. ปั ญหาความเหลีอมลําในการเข้ าถึง ระบบ
สารสนเทศของโรงเรี ยนยังมี ช่องว่า งมากในแต่ ละระดับ
ของส่วนงานต่างๆ ทําให้ การพัฒนาด้ านสารสนเทศด้ าน
การบริหารการศึกษาขาดความสมบูรณ์
2. การเรี ย นการสอนวิ ช าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ยังมุ่งเน้ นการใช้ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ต
ทียึดรูปแบบเดิม คือ เพือสามารถใช้ งานได้ เท่านัน แต่ขาด
การสร้ างทักษะและตรรกะการคิดเชิงสร้ างสรรค์ หรื อการ
คิดนอกกรอบของนักเรียนในการประยุกต์ เข้ ากับการเรี ยน
การสอนของครู
3. หลั ก สู ต รที เกี ยวกั บ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือการศึก ษา ยัง คงยึดติ ดกับระบบราชการ
ทํา ให้ ขาดโอกาสในการพัฒ นาในทิ ศทางที มุ่ง ไปในการ
รองรับความต้ องการทีแท้ จริงของแต่ละชุมชนในพืนทีของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถินนันๆ
4. สถานศึกษาในท้ องถินขาดแคลนซอฟต์ แวร์
และโปรแกรมทีใช้ สนับสนุนการเรี ยนการสอนทีเทียบเท่า
หรื อ มี ค วามสามารถได้ เ ท่ า กับ โรงเรี ย นในเมื อ ง ทํ า ให้
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การศึ ก ษาอาจไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ ตามมาตรฐานที
ต้ องการ ทีสอดคล้ องกับนโยบายจากส่วนกลางได้
ทั งนี แนวคิ ด เกี ยวกั บ รู ปแบบการจั ด การ
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื อการบริ ห ารโรงเรี ย นในสัง กัด
องค์ ก ารบริ หารส่ว นตํา บล ทีเน้ น ทัง 4 ด้ า น ผู้วิจัย พบว่ า
เป็ นแนวทางในการจัด ทํา รู ปแบบการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื อการบริ ห ารโรงเรี ย นในสัง กั ด องค์ ก าร
บริ ห ารส่ ว นตํ า บล ที เป็ นไปได้ เป็ นประโยชน์ และ
เหมาะสม ตามผลสรุ ป ของกลุ่ม ตั ว อย่ า ง ซึ งสามารถ
นําเสนอเป็ นรูปแบบของการจัดเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
การบริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล
อภิปรายผล
รู ปแบบการจัด การเทคโนโลยีสารสนเทศเพื อ
การบริ ห ารโรงเรี ย นในสัง กัด องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บล
มุ่งเน้ นศึกษาสภาพและความต้ องการรู ปแบบการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยค้ นหาและพัฒนารู ปแบบเพือ
การบริ ห ารโรงเรี ย นในสัง กัด องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บล
โดยอาศัยปั จจัย 4 ด้ าน ประกอบด้ วย 1) ด้ านประโยชน์ ของ
เทคโนโลยี สารสนเทศ 2) ด้ านการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 3) ด้ านนโยบายของผู้บริหารองค์การบริ หารส่วน
ตําบลและผู้บริหารของโรงเรียนในสังกัดองค์ การบริ หารส่วน
ตํ า บล และ 4) ด้ านการเปลี ยนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ จากผลการวิ จั ย สามารถอภิ ป รายผลตาม
วัตถุประสงค์และเพิมเติมในส่วนของข้ อเสนอแนะทีเกียวข้ อง
ได้ ดังนี
1. รูปแบบจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการ
บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในปั จจุบัน
มีรูปแบบการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศเพือการบริ หาร
โรงเรี ยนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การ ประกอบ
กับแนวทางการบริ หารของกรมส่งเสริ มการปกครองส่วน
ท้ องถิน และนโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบล ส่งผล
ให้ ก ารกํา หนดรู ปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือการบริ ห ารโรงเรี ย นมี ลกั ษณะมุ่ง เน้ นด้ านประโยชน์
ของเทคโนโลยี สารสนเทศเฉพาะ ด้ านการประยุกต์ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังขาดการเทคโนโลยีสารสนเทศไป
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ประยุก ต์ ใ นชี วิ ต ประจํ า วัน ทังในแง่ ข องการทํ า งานหรื อ
ดํ า รงชี วิ ต ส่ ว นด้ านนโยบายขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตําบลและผู้บริหารโรงเรียนเกียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในทางปฏิบตั ิกลับยังไม่สําเร็ จตามวัตถุประสงค์ เท่าทีควร
รู ปแบบการจัด การเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หาร
โรงเรี ยนในสัง กัดองค์ การบริ หารส่วนตํ าบล ควรมุ่งเน้ น
การใช้ สารสนเทศเพื อการบริ ห ารจั ด การให้ มากขึ น
นอกเหนือจากการใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนเป็ นหลัก
รวมทังสํานักงานส่งเสริ มการปกครองส่วนท้ องถินจังหวัด
ควรเป็ นหน่วยงานให้ คําปรึกษา แนะนํา และติดตามการ
กรอกหรือบันทึกข้ อมูลของโรงเรียนให้ เป็ นปั จจุบันทันสมัย
อยู่เสมอเป็ นประจําทุกไตรมาส เพือให้ ข้อมูลเป็ นประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการ และเน้ นการสือสารและประสานทุก
ภาคส่วน และทุกหน่วยงานภายในสถานศึกษาใช้ ได้ ทังงาน
วิช าการ กิ จการนัก เรี ยน งานบุค ลากร งานธุรการ งาน
อาคารสถานที และงานในชุมชน
2.พั ฒ นารู ปแบบการจั ด การเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื อการบริ ห ารโรงเรี ย นในสัง กั ด องค์ ก าร
บริ ห ารส่ ว นตํ า บล โดยมี ปั จจั ย 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ าน
ประโยชน์ ของเทคโนโลยี สารสนเทศ ด้ านการประยุกต์ ใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ ด้ านนโยบายของผู้บริ หารองค์ การ
บริหารส่วนตําบลและผู้บริหารของโรงเรี ยนในสังกัดองค์ การ
บริหารส่วนตําบล และด้ านการเปลียนแปลงของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมุ่งเน้ นในเรื องความเป็ นไปได้ ความเป็ น
ประโยชน์ และความเหมาะสม ของรู ป แบบการจัด การ
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื อการบริ ห ารโรงเรี ย นในสัง กัด
องค์การบริหารส่วนตําบล สามารถสรุปได้ ดังนี
1) การบูรณาการข้ อมูลและระบบสารสนเทศ
เพือการให้ บริการข้ อมูลสารสนเทศด้ านการศึกษาเป็ นไป
อย่างมีคุณภาพ เพือมุ่งเน้ นการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในสถานศึกษาในรู ปแบบการสนับสนุนการทํางาน ด้ า น
บริ หาร (Directing) การประสานงาน (Co – ordination)
การรายงาน (Reporting) และการจั ด ทํ า งบประมาณ
(Budgeting) ของทุกระดับ ได้ แก่

(1 ) ระ ดั บ ผู้ บ ริ ห า ร คว รนํ า กา รจั ด กา ร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริหาร ไปใช้ ในการวางแผน
กลยุท ธ์ โดยอาศัยข้ อ มูลจากระบบงานที เชื อมโยงจาก
หลายฝ่ ายงานมาใช้ ระบบงานนีจะเรี ยกว่า ระบบ Expert
System (ES) ซึงจะช่วยสร้ างตัวเลือกการตัดสินใจจาก
ข้ อมูลทีซับซ้ อน รวมทังอาจนําระบบ Executive Support
System (ESS) ซึงเป็ นโปรแกรมทีช่วยสร้ างรายงานสรุ ป
โดยใช้ ข้ อมู ล จากหลาย ๆ ส่ ว นงาน มาประกอบการ
กําหนดกลยุทธ์ และนโยบายในการบริ หารตามสถานการ
ต่าง ๆ ได้ อย่างเหมาะสม
(2) ระดับหัวหน้ างาน เป็ นผู้ใช้ งานระดับกลาง
ลักษณะงานเป็ นการตัด สิน ใจงานของผู้ใต้ บัง คับบัญชา
เป็ นหลัก ดังนัน ข้ อมูลทีต้ องการใช้ ประกอบการตัดสินใจ
จะต้ องมีลกั ษณะของระบบ Decision Support System
(DSS) ซึงสามารถช่ ว งสร้ างรายงานสรุ ป โดยใช้ ข้ อ มู ล
ภายในฝ่ ายงานของตนเองได้ อย่างรวดเร็วและถูกต้ อง
(3) ระดับปฏิ บัติ ก าร เป็ นผู้ใ ช้ ง านระดับ
ล่า งสุด ต้ องการใช้ งานประจํ า วัน ข้ อมูล ที เกิ ด จะเป็ น
ข้ อมูลทีซํา ๆ กัน ดังนัน เทคโนโลยีสารสนเทศทีเหมาะสม
คือระบบ Transaction Processing System (TPS) ซึงจะ
ช่วยบันทึกข้ อมูลในงาน เพือเป็ นฐานข้ อมูลประกอบการ
ตัดสินใจของระดับหัวหน้ างานและระดับผู้บริหารต่อไป
2) เพิมประสิทธิ ภาพการบริ หารงานด้ าน
การศึ ก ษาด้ ว ยเทคโนโลยี ส ารสนเทศที เหมาะสมและ
ทัน สมั ย เพื อมุ่ ง หวั ง ให้ การบริ ห ารงานด้ านการศึ ก ษา
พัฒนาทังระบบ (Whole School Approach: WSA) โดย
ผู้บ ริ ห ารสถานศึก ษาต้ อ งเป็ นผู้นํ า และผู้ป ระสานความ
ร่ ว มมื อ จากทุ ก ฝ่ ายที มี ค วามสามารถทํ า ให้ เกิ ด การ
เปลี ยนแปลงใน การนํ า เทคโนโ ลยี ส ารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้ เรืองการเรียน การสอน และการเรี ยนรู้ รวมทัง
ส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพิมประสิทธิ ภาพการ
บริ ห ารจัด การ และให้ บ ริ ก ารทางการศึกษา ด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ทีสอดคล้ องกับแผนงานหรื อนโยบายของ
สถานศึกษา แต่จํา เป็ นต้ องกําหนดรู ปแบบและแนวทาง
ปฏิ บั ติ ที ชั ด เจน ตั ว อย่ า งเช่ น การพั ฒ นาระบบงาน
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คอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้ อมูลเพือการบริ หารจัดการ และ
พั ฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ที เกี ยวข้ อง โดยควรมี ก าร
เชือมโยงแลกเปลียนข้ อมูลระดับชาติและระดับกระทรวง
เป็ นต้ น
3) พั ฒ นาโครงสร้ างพื นที ให้ สามารถ
รองรั บ ระบบงานได้ อย่ า งมั นคงปลอดภั ย เพื อสร้ าง
โครงสร้ างพื นฐานด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศที เป็ น
อิ น เตอร์ เน็ ต หรื อ การสื อสารรู ป แบบอื นที ผ่ า นระบบ
สารสนเทศให้ มี ความทันสมัย มีการกระจายอย่างทัวถึง
และมีความมันคงปลอดภัยสามารถรองรับความต้ องการ
ของภาคส่ว นต่ า ง ๆ ได้ โดยยึด หลัก ประชาชนทุก กลุ่ม
สามารถเข้ าถึ ง อิ น เตอร์ เ น็ ต หรื อ การสือสารผ่ า นระบบ
สารสนเทศได้ อย่างทัวถึง สะดวก รวดเร็ว ด้ วยความมันใจ
ในความมันคงปลอดภั ย ซึงโครงสร้ างพื นฐานที รองรั บ
ประกอบด้ ว ย ระบบโทรทัศน์ ดิ จิ ทัล โทรทัศ น์ ด าวเที ย ม
เคเบิลที วี อิ นเตอร์ เ น็ตที วี และวิ ทยุอ อนไลน์ นอกจากนี
ต้ องให้ ความรู้ด้านเทคโนโลยีแก่ผ้ บู ริหาร ผู้ใช้ งาน ในเรื อง
การรั ก ษาความมันคงปลอดภั ย ด้ า นสารสนเทศ รวมถึง
ความสําคัญในการดําเนินการตามมาตรฐานความมันคง
ปลอดภั ย ในการประกอบธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ตลอดจนข้ อมูลเกียวกับผลกระทบทีอาจเกิ ดขึนจากการ
ใช้ ระบบสารสนเทศ
4) พัฒนาศัก ยภาพและทัก ษะบุค ลากร
ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือผลิตและพัฒนาบุคลากร
สํา หรั บ รองรั บ ความต้ อ งการกํ า ลัง คนด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยจัด ให้ มี ก ารพัฒ นาหลัก สูต รเทคโนโลยี
สารสนเทศในทุกระดับกรศึกษา พัฒนาผู้สอนและนักวิจัย
ส่งเสริมการวิจยั และนําผลการวิจัยไปประยุกต์ ใช้ รวมทัง
ประสานความร่วมมือกับองค์ กรของรัฐและเอกชนในการ
พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื อการ
พัฒนาการศึกษาในด้ านต่าง ๆ ในรู ปแบบของการกําหนด
เป็ นนโยบายส่งเสริ มการพัฒนาบุคลากรด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศไว้ ในหน่ วยงานที เกี ยวข้ องทังหมด เน้ นเพิ ม
ปริ มาณและคุ ณ ภาพของบุ ค ลากรด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทังส่งเสริ มให้ มีหลักสูตรการเรี ยนการสอน
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ด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีเน้ นทักษะในการปฏิ บัติงาน
จริ งควบคู่ไปกับความรู้ ทางทฤษฎี เพื อเตรี ยมความพร้ อม
ให้ บคุ ลากรทีจบใหม่มีความพร้ อมทีจะปฏิ บัติงานจริ ง โดย
กําหนดเป็ นข้ อบังคับในทุกหลักสูตร
3. การศึ ก ษารู ป แบบการจัด การเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื อการบริ ห ารโรงเรี ย นในสัง กั ด องค์ ก าร
บริ ห ารส่วนตํา บล ผู้วิ จัยได้ นํ าปั จจัย 4 ด้ าน ประกอบด้ วย
1) ด้ านประโยชน์ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ด้ านการ
ประยุ กต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศ 3) ด้ านนโยบายของ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลและผู้บริ หารของโรงเรี ยน
ในสัง กั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล และ 4) ด้ านการ
เปลียนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็ นประยุกต์ เป็ น
กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยปั จจัยทัง 4 ด้ านได้ ส่งผลให้ เกิด
ประสิท ธิ ภ าพการจัด การเทคโนโลยี สารสนเทศเพื อการ
บริ ห ารโรงเรี ย นในสัง กัด องค์ ก ารบริ หารส่ว นตํา บล และ
จากผลการวิ จั ย กลุ่มตัวอย่ างระบุว่ า รู ป แบบการจัด การ
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื อการบริ ห ารโรงเรี ย นในสัง กัด
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลมี ลัก ษณะตามโครงสร้ าง
พืนฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามปั จจัย ทัง 4
ด้ านในขั นต้ น แต่ ยั ง ไม่ มี ก ารจั ด การที ชั ด เจนจาก
ผู้ เกี ยวข้ อง ซึ งหากมี ก ารนํ า มาประยุ ก ต์ ร่ ว มกั บ การ
ประเมิ น รู ป แบบในเรื อง ความเป็ นไปได้ ความเป็ น
ประโยชน์ และความเหมาะสม จะทํ า ให้ ไ ด้ รูป แบบการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หารโรงเรี ย นใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทีมีประสิทธิภาพ
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทัวไป
1. กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั นพื นฐาน และหน่ ว ยงานที เกี ยวข้ อง ควร
ดําเนินการเกียวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
การบริ ห ารโรงเรี ย นในภาพรวมโดยเฉพาะกระทรวง
ศึกษาธิ การควรมีการสร้ างระบบสารสนเทศทีทันสมัยและ
เหมาะสม เพือรองรับในการบริ หารการศึกษา อาทิ ระบบ
ฐานข้ อมูลนักเรี ยนในภาพรวม ระบบสารสนเทศทรัพยากร
บุคลากรในระบบการศึกษา ระบบเงินเดือน ระบบสารบรรณ
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ระบบงบประมาณ ระบบทะเบียนทรั พย์ สิน เป็ นต้ น ด้ วย
วิธีการจัดซือจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ (Mainframe)
ทีมีศกั ยภาพสูงในการจัดเก็บข้ อมูลและการประมวลผลไว้ ที
ศูนย์สารสนเทศ เพือใช้ ในการประมวลข้ อมูล บริ หารจัดการ
การกําหนดนโยบาย การเปิ ดช่องทางรับรู้ สภาพปั ญหาและ
ความต้ องการเร่ งด่วน การวางแผนพัฒนาการศึกษาการ
จัดสรรงบประมาณ และการติดตามผลการทํางาน
2. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ น (อบจ.) และ
หน่วยงานทีเกียวข้ อง ควรดําเนินการเกียวกับรู ปแบบการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการบริ หารโรงเรี ย นใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบล โดยมีการกําหนดขันตอน
การดําเนินงานเกียวกับการบริ หารการจัดการศึกษาในด้ าน
นโยบายและแผนการพัฒนาการศึกษาทีชัดเจน ต่อเนือง ใน
รู ปแบบยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มการจัดการศึกษาขององค์ กร
ปกครองส่วนท้ องถิน โดยเฉพาะกฎ ระเบียบทีเกียวข้ องกับ
การนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื อบริ หารโรงเรี ยนในสังกัด
องค์ ก ารบริ หารส่ว นตํ าบลให้ มี ค วามคล่อ งตัว เช่ น การ
กําหนดให้ มีการพัฒนาทักษะด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บุคลากรอย่างต่อเนือง เป็ นต้ น
3. องค์การบริ หารส่วนตําบล (อบต.) ควรมีความ
ร่ วมมื อกันระหว่ างองค์ การบริ หารส่วนตํ าบลกับผู้บริ หาร

สถานศึกษา ศึ กษานิ เทศก์ ครู ผ้ ูสอนและหน่ วยงานด้ า น
การศึกษาต่าง ๆ ทีเกียวข้ องในการพัฒนาการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิ ภาพมากขึน
รวมทังควรมีการจัดหาเครื องคอมพิวเตอร์ ให้ เพียงพอ กับ
ความต้ องการของเด็กอนุบาลเพือสร้ างเสริ ม ประสบการณ์
การเรียนรู้ให้ แก่เด็ก สอดแทรกเรื องคุณธรรม จริ ยธรรมของ
การค้ นหาข้ อมูลเพือนําไปสูท่ กั ษะการรู้ สารสนเทศ เป็ นการ
เตรียมความพร้ อมให้ เด็กเรียนรู้ถงึ ผลกระทบเชิงลบจากการ
ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. งานวิจัยนี เป็ นการวิ เคราะห์ เชิ งเนือหา โดย
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (Depth interview)
จากกลุ่ม ผู้เชี ย วชาญ และผู้เ กี ยวข้ อ ง เกี ยวกับ การจัด
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื อการบริ ห ารโรงเรี ย นในสัง กัด
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล เพื อเป็ นงานวิ จั ย ต้ นแบบ
สํ า หรั บ การจั ด เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื อการบริ ห าร
โรงเรี ยนในสังกัดองค์ การบริ หารส่วนตําบล โดยสามารถ
นําไปต่อยอดโดยการนําตัวเลขสถิติมาวิเคราะห์ ถึงความ
เป็ นไปได้ ความเป็ นประโยชน์ และความเหมาะสมต่อไป
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