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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) องค์ประกอบการบริหารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนสาธิต  2) ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนสาธิต แบบของการวิจัยและพัฒนาโดยการผสมผสานวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพและวิธีวิจัยเชิงปริมาณใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลัก ผู้ให้ข้อมูลแบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
ดังน้ี กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่ ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ หรือหัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆ ของ
โรงเรียนสาธิต และกลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน
สาธิต รวมทั้งสิ้น จํานวน 224 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เน้ือหา  และเชิงปริมาณ ประชากรคือ
คือ โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษาที่สังกัดในสถาบันการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฎ จํานวน 
28 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างคือ โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษาที่สังกัดในสถาบันการอุดมศึกษาและ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ จํานวน 28 โรงเรียน ได้มาโดยการเปิดตารางของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง และแบบสอบถามความ
คิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ 

ผลการศึกษาพบว่า  
1. องค์ประกอบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนสาธิต                

เป็นพหุองค์ประกอบ มี 5 องค์ประกอบ คือ 1) การจัดโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ซึ่งมี 2 องค์ประกอบย่อย คือ 1.1) ด้านการจัดการทรัพยากร 1.2) ด้านการจัดการระบบ
เครือข่าย 2) การจัดองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมี 2 องค์ประกอบย่อย        
2.1) ด้านการจัดการโครงสร้างหน่วยงาน 2.2) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3) การวางแผน      
กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4) การกําหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 5) การควบคุม ติดตามและการประเมินผลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

                                                 
1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 อาจารย์ที่ปรึกษา 
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2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
โรงเรียนสาธิต ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของโรงเรียนสาธิตมีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ 

 
คําสําคัญ : การบริหาร/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / โรงเรียนสาธิต 
 
Abstract 

The purposes of this research were; 1) To identify the components of the 
Information and communication technology administration in demonstration school, 
and   2) To confirm the components of the information and communication 
technology administration in demonstration school. The population were 28 
demonstration schools under office of the higher education commission and the 
Rajabhat universities. The samples were 28 demonstration schools and the 
respondents were administrative staff and school stakeholders with the total of 224 
respondents. The data collected by using semi-structured interview and 
opinionnaires. The data were analyzed by content analysis, frequency, percentage, 
arithmetic mean, standard deviation and exploratory factor analysis. 

The findings were as follows : 
1. The information and communication technology administration in 

demonstration school development factors were 5 components: 1) Infrastructure of 
information and communications technology, composed of 1.1) Resource 
management, 1.2) Network management, 2) The organizational structure information 
and communications technology, composed of 2.1) Authority management, 2.2) 
Human resource management, 3) Information and communications technology 
strategy planning. 4) Setting the role of administrator and personnel on information 
and communications technology and 5) Controlling, monitoring and evaluating on 
information and communications technology. 

2. The experts confirmed that the components were accuracy, propriety, 
feasibility and utility. 
 
Keywords: Administration, The Information and Communication Technology, 
Demonstration School 
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บทนํา   
ในปัจจุบันสังคมไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นทําให้อัตราการว่างงานสูงก่อให้เกิดปัญหาทาง

สังคมอ่ืนๆ ตามมา เช่น ความยากจน ยาเสพติด อาชญากรรม ครอบครัวแตกแยก ระเบียบใหม่ที่เกิด
จากการรวมตัวกันของประเทศได้สร้างการแข่งขันที่มีความรุนแรงย่ิงขึ้น ดังน้ันเพ่ือให้สามารถแข่งขัน
ได้ในการเปลี่ยนแปลงน้ีจําเป็นจะต้องสร้างฐานความรู้ที่เข้มแข็งแก่ประชาชน โดยเน้นที่การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขยายโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ เป็นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือนําไปสู่การแข่งขัน 
(เพ็ญวรา ชูประวัติ, 2553 : 1) และเพ่ือผลิตผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับสังคมปัจจุบัน สถาบันการศึกษา
ได้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดและการเรียนรู้ระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ยกระดับการศึกษาให้แก่ผู้เรียน โดยการจัดทําหลักสูตรเพ่ือ
บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนการสอน และนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช้ในหน่วยงานต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานอีกด้วย 

จากการวิเคราะห์การศึกษาไทยในปัจจุบันพบว่าเกิดวิกฤตทางปัญญาการเข้ารับการศึกษาไม่
กว้างขวาง ไม่ทั่วถึง และไม่เป็นธรรม เกิดความเหลื่อมล้ําในโอกาสการเข้ารับการศึกษา และคุณภาพ
การศึกษาที่ได้รับไม่ดีเท่าทีควร รวมถึงการเรียนการสอนไม่ได้เน้นความสามารถสากล ขาดการอบรม
บ่มนิสัย ไม่ได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและภูมิปัญญาไทยอย่างเพียงพอ หลักสูตรการเรียนการสอน
และการประเมินผลผู้เรียน เน้นวิชาและครูเป็นตัวต้ัง ไม่ได้ให้ความสําคัญแก่ผู้เรียนการเรียนการสอน
ไม่เช่ือมโยงกับชีวิตจริง เน้นการท่องจํา แต่ไม่เน้นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ทําให้เด็กนักเรียนสมัยใหม่คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ไม่เป็น ส่งผลให้การศึกษาของไทยไม่
สามารถพัฒนาตัวเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกับต่างประเทศได้ ดังน้ัน หากเรานํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและการสื่อสารมาใช้เป็นเคร่ืองมือ จะช่วยการแก้ไขปัญหาและ
สร้างโอกาสแก่องค์การ รวมทั้งเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้อีกด้วย (Turban Efraim, 
McLean Ephraim, & Wetherbe James., 1999 : 259) 

เป็นที่รู้กันว่าการจัดการเรียนรู้โดยโรงเรียนสาธิต หรือโรงเรียนห้องปฏิบัติการ (laboratory 
school) ของคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ในประเทศไทยน้ัน ควรเป็นต้นแบบสําหรับการจัดการ
เรียนรู้และการบริหารจัดการให้กับโรงเรียนอ่ืนๆ ที่จัดการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐาน (เฉลิมลาภ ทอง
อาจ, 2553 : 70) ซึ่งจากวิกฤตทางปัญญาที่กล่าวมาแล้วน้ัน ย่ิงทําให้โรงเรียนสาธิตจําเป็นต้องพัฒนา
ตัวเอง และค้นหาแนวทางในการบริหารจัดการแนวใหม่และปรับรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษา 
เพ่ือให้เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน (บรรจง เขื่อนแก้ว, 2552 : 4) 
โรงเรียนสาธิต ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพ่ือพัฒนาและยกระดับศักยภาพการ
ทํางานของโรงเรียน แต่ยังไม่ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย หรือเต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร จากการ
สัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน และศึกษาจากงานวิจัยเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื่อสารในโรงเรียนสาธิต พบว่า การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ประสบอุปสรรคและ
ปัญหาหลายด้าน เช่น การขาดงบประมาณสนับสนุน ปัญหาด้านซอฟต์แวร์ ปัญหาด้านโครงสร้าง ไม่มี
ผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ชัดเจน ขาดความเป็นเอกภาพ ลักษณะ
ต่างคนต่างทํา โรงเรียนหลายแห่งยังไม่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการขาดการวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสมกับองค์การ ขาดการวิเคราะห์เพ่ือบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อย่างจริงจัง ดังน้ัน เพ่ือพัฒนาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในโรงเรียนสาธิตให้มี
ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น จึงควรทําการศึกษาเก่ียวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใน
โรงเรียนสาธิต ทั้งในด้านการบริหาร ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และอ่ืนๆ เพ่ือ
ผู้บริหารนําไปใช้ในการวางแผน ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในโรงเรียนสาธิตต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือทราบองค์ประกอบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน
สาธิต 

2.  เพ่ือทราบผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของโรงเรียนสาธิต 
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (mixed methodology research) ประกอบด้วย
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษาที่สังกัดในสถาบันการอุดมศึกษาและ

มหาวิทยาลัยราชภัฎ จํานวน 28 โรงเรียน  
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนสาธิตระดับมัธยมศึกษาที่สังกัดในสถาบันการอุดมศึกษาและ

มหาวิทยาลัยราชภัฎ จํานวน 28 โรงเรียน ได้มาจากการเปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie  
and Morgan, 1970: 608 – 609) 

เครื่องมือที่ใช้ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ี ได้แก่  
1. แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured interview) 
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaires) 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
ผู้วิจัยได้ดําเนินการสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือในการวิจัย ดังน้ี 
ขั้นที่ 1 นําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และ

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง และจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย และ
นํามาสร้างเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ
สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม จํานวน 122 ข้อ 

ขั้นที่ 2 การหาคุณภาพเครื่องมือ โดยตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) 
โดยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective Congruence : IOC) และหาค่า
ความเที่ ยง (reliability) โดยใช้ วิ ธีสัมประสิท ธ์ิแอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s alpha 
coefficients) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ 0.98 

ขั้นที่ 3 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 28 
โรงเรียน จากผู้ให้ข้อมูล จํานวน 224 คน  

การวิเคราะห์ข้อมูล  
สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าความถ่ี (frequencies)  ค่าร้อยละ (percentage : %)  ค่ามัชฌิม

เลขคณิต (Arithmetic mean : x )  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย   

1. องค์ประกอบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนสาธิตผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ ทําให้ได้องค์ประกอบที่สําคัญ รวมท้ังสิ้น 5 องค์ประกอบ ดังน้ี 

 1)  โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  1.1) ด้านการจัดการทรัพยากร 
  1.2) ด้านการจัดการระบบเครือข่าย 
 2)  การจัดองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
   2.1) ด้านการจัดการโครงสร้างหน่วยงาน 
   2.2) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 3)  การวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 4)  การกําหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร  
 5)  การควบคุม ติดตามและการประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
องค์ประกอบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนสาธิต จึงเป็นเป็น

พหุองค์ประกอบตามสมมติฐานการวิจัย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังแผนภาพ 
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 2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน
สาธิต พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ ส่วนใหญ่เห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนสาธิตมีความถูกต้อง (accuracy standards) เหมาะสม 
(propriety standards) เป็นไปได้ (feasibility standards) และเป็นประโยชน์ (utility standards)  
องค์ประกอบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนสาธิต จึงมีความถูกต้อง 
เหมาะสม เป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ ตามสมมติฐานการวิจัย 
 
อภิปรายผลการวิจัย  

องค์ประกอบที่ 1 การจัดโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในยุคปัจจุบันถือได้ว่าเป็นยุคของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม รวมถึงระบบเครือข่าย รวมถึง
การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน โดยไม่มีขอบเขตในเรื่องของ
เวลาและสถานที่ ทําให้รูปแบบการทํางานในองค์การต่างๆ เปลี่ยนแปลงไป และใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากย่ิงขึ้น O’Brien ได้กล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารภายในหน่วยงาน สามารถนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เป็น 

องค์ประกอบ 
การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร
ของโรงเรียนสาธิต 

2.1 ด้านการจัดการ
โครงสร้างหน่วยงาน 

2.2 ด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1.1 ด้านการจัดการ
ทรัพยากร 

1.2 ด้านการจัดการระบบ
เครือข่าย
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เครื่องมือที่ช่วยในการบริหารจัดการองค์การและช่วยในการตัดสินใจ การที่ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ันต้องมีส่วนประกอบที่จําเป็น เช่น 
ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องพิมพ์ จอมอนิเตอร์ และ
คีย์บอร์ด เป็นต้น ส่วนซอฟต์แวร์ ได้แก่ โปรแกรมซึ่งเป็นชุดคําสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทํางานและ
ควบคุมระบบ และการจัดการฐานข้อมูล หมายถึง การบริหารทรัพยารและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลต่างๆ สอดคล้องกับ ศักดา 
พันธ์ุเพ็ง ที่กล่าวว่า องค์ประกอบท่ีสําคัญที่สุดของการบริหารโรงเรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ องค์ประกอบด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นสิ่งจําเป็นขั้นพ้ืนฐานที่ต้องพร้อมที่สุด
สอดคล้องกับ ศิริลักษณ์ นาทัน กล่าวว่า โครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรที่จําเป็นประกอบด้วย 
ระบบสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นส่วนสําคัญที่สุด รองลงมาคือการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และให้ความสําคัญเก่ียวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในโรงเรียน สอดคล้องกับ 
เพ็ญวรา ชูประวัติ ได้เสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนไว้ว่า 
โรงเรียนจะต้องมีแผนรองรับความเจริญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเลือกที่จะ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในแต่ละด้านให้เหมาะสมกับความต้องการของโรงเรียน 
และควรมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และกล่าวถึงกล
ยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ว่าโรงเรียนต้องมีความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง
คุ้มค่า และควรจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ นันท์ภรณ์ ชุมนวล 
พบว่า ปัจจัยด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มีความสําคัญกับความสําเร็จในการนํานโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไปปฎิบัติมากที่สุด  

องค์ประกอบที่ 2 ด้านการจัดองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ปัจจุบันการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในองค์การจําเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การเพ่ือให้สอดคล้องกับสิ่งใหม่ที่ เข้ามา และใช้ประโยชน์ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งถือเป็นความท้าทายของผู้บริหารในการจัดการให้องค์การประสบความสําเร็จ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังน้ัน ผู้บริหารจึงจําเป็นต้องออกแบบระบบงานใหม่
เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารสามารถเช่ือมโยงกันอย่างทั่วถึง โดยบุคลากรทุกคนจําเป็นต้องมีส่วนร่วมในการ
วางแผนเพ่ือปรับระบบโครงสร้างองค์การให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อม
ให้กับบุคลากรทุกคน สอดคล้องกับ ลูกัส (Lucas)ฮาโรลด์ (Harold)มิเชล (Michael)และอีแฟรม 
(Efraim) ได้เสนอกรอบงานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารว่า การจัดองค์การด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นองค์ประกอบที่สําคัญ เพราะเมื่อมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในองค์การ การ
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บริหารองค์การที่จะบรรลุผลสัมฤทธ์ิจะต้องมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบที่มีความเก่ียวเน่ืองสัมพันธ์
กัน ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีผลกระทบต่อโครงสร้างองค์การ มีผลต่อการทํางานของ
คนในองค์การ ในการแข่งขันหรือความร่วมมือกัน และหากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญกับ
สภาพแวดล้อมภายนอก  ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม จะทําให้เกิดภาวะ
เสียสมดุลและจําเป็นจะต้องปรับองค์ประกอบภายในท้ังหมด สอดคล้องกับ นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา 
ได้สรุปรูปแบบหน้าที่งานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารควรสอดคล้องกับความ
ต้องการขององค์กรถ้าไม่มีความสอดคล้องกันแล้วจะทําให้เกิดความขัดแย้งของพนักงาน สอดคล้อง
กับ ครรชิต  มาลัยวงศ์ กล่าวว่า องค์การสารสนเทศขนาดใหญ่อาจจัดแบ่งความรับผิดชอบงานการ
จัดการและการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฝ่ายหรือหน่วยงานย่อยได้หลายลักษณะ การจัด
องค์การจะมีลักษณะอย่างไรขึ้นอยู่กับขนาดของหน่วยงานหลัก และงานที่เก่ียวข้องกับสารสนเทศและ
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การสารสนเทศ
โดยท่ัวไป สามารถจําแนกได้ 4 รูปแบบ คือ แบบควบคุมจากส่วนกลาง และเป็นอิสระจากส่วนกลาง 
แบบกระจายอํานาจ และแบบจัดจ้างหน่วยงานภายนอกดําเนินการหรือให้บริการ 

องค์ประกอบที่ 3 ด้านการวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ปัจจุบันการดําเนินงานทุกประเภทล้วนมีอัตราการแข่งขันที่สูงขึ้น ดังน้ัน ผู้บริหารจึง

จําเป็นต้องมีการวางแผนอย่างมีขั้นตอนเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในองค์การควรจะได้รับการจัดการที่เหมาะสมกับความต้องการ
ขององค์กร รวมถึงความคุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไป ซึ่งการวางแผนกลยุทธ์จะช่วยให้การดําเนินงาน
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น สอดคล้องกับ 
แสงรวี สูงรัมย์ และบรรจง เขื่อนแก้ว ได้กล่าวว่า กระบวนการที่สําคัญที่สุดของการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร คือ การวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสอดคล้องกับ 
ครรชิต มาลัยวงศ์ ได้กล่าวไว้ว่า การวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นการ
วางแผนการดําเนินงานเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศขององค์การ เช่น การจัดทําแผนแม่บทหรือแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การ แผนปฏิบัติการประจําปีหรือแผนงบประมาณประจําปี แผนปรับปรุง สมรรถนะของอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนการจัดการความม่ันคงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
สอดคล้องกับ เทอร์บาน (Turban) และคณะ กล่าวว่า การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร คือ การวางแผนโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารและใช้งานในทุกระดับของ
องค์กร ซึ่งการวางแผนจะช่วยบอกว่าโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์การ
จะเป็นไปในทิศทางใด ทุกส่วนในองค์การจะได้รับผลกระทบจากการวางแผน ดังน้ัน ทุกคนในองค์การ
ควรมีส่วนร่วมในการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและต้องนําไปวางแผนในแต่ละส่วน
ต่อไป โดยมีการสํารวจผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบว่า ผู้บริหารเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารจะให้ความสําคัญในการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เชิงกลยุทธ์มากที่สุด เพราะจะช่วยให้การทํางานขององค์การมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น สอดคล้องกับ 
ทินกร พูลพุฒ ได้วิเคราะห์องค์ประกอบในการสร้างรูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พบว่า การวางแผนบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นด้านที่สําคัญที่สุด โดยมี
องค์ประกอบย่อย คือ กําหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กําหนด
พันธกิจในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กําหนดวัตถุประสงค์ในการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กําหนดไว้ การ
มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ มีการสํารวจสภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
วางแผนส่งเสริม พัฒนา ปรับปรุง และแก้ไข วางระบบ และการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีการวางแผนติดตาม มีการจัดต้ังคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้เพ่ือให้บริการ และในการวางแผน สอดคล้องกับ นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา กล่าวว่า ผู้บริหาร
ระดับสูงมีหน้าที่ในการจัดทําแผนแม่บทสําหรับงานด้านระบบสารสนเทศแผนงานดังกล่าวอาจอยู่ใน
รูปของแผนงานระยะยาว หรือแผนงานระยะสั้น ในการจัดทําแผนน้ันผู้จัดทําแผนจะต้องทราบถึง
โอกาสและปัญหาที่องค์การประสบอยู่ กําหนดทรัพยากรท่ีต้องนํามาใช้ในการจัดทําระบบสารสนเทศ
จัดทํากลยุทธ์ในรายละเอียดเพ่ือจัดหาทรัพยากรผู้บริหารระดับสูงขององค์กรมักจัดทําแผนสําหรับ
ระบบสารสนเทศ 2 ประเภทด้วยกันคือ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน โดยแผนกลยุทธ์เป็นแผน
ระยะยาวสําหรับระยะเวลา 3 ปี จนถึง 5 ปี โดยแผนกลยุทธ์ประกอบด้วยข้อมูลที่เก่ียวกับ   1) การ
ประเมินสารสนเทศในปัจจุบัน 2) ทิศทางของกลยุทธ์ 3) การพัฒนากลยุทธ์ ส่วนแผนปฏิบัติงาน เป็น
แผนระยะสั้นสําหรับระยะเวลา 1 ปี จนถึง 3 ปี โดยแผนปฏิบัติงานประกอบด้วยข้อมูลเก่ียวกับ 1) 
รายงานความก้าวหน้า 2) สิ่งที่ต้องเริ่มจัดทํา 3) ตารางการติดต้ังระบบ สอดคล้องกับ Laudon and 
Laudonได้กล่าวถึงองค์ประกอบของแผนการสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
แบ่งเป็นขั้นตอน ดังน้ี 1) วัตถุประสงค์ของแผน 2) แผนกลยุทธ์ 3) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในปัจจุบัน เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบการติดต่อสื่อสาร 4) ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศที่ทันสมัย 5) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ 6) แผนการนําไปสู่การปฏิบัติ และ 7) การ
จัดทําแผนงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านการกําหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

ผู้บริหารและบุคลากรถือเป็นส่วนสําคัญต่อองค์การในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก หากบุคลากร
ภายในองค์การมีพ้ืนฐานความรู้หรือมีความพร้อมที่จะใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้
เกิดประสิทธิภาพ จะทําให้องค์การน้ันกลายเป็นผู้นําและแข่งขันกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ผู้บริหาร
จําเป็นต้องมีความเข้าใจและเห็นความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้
ภายในองค์การ เพ่ือให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือส่งเสริม
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การฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลากรในองค์การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้
เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับ ณัฐกรณ์ หิรัญชาติ ที่กล่าวว่า การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร จําเป็นต้องจัดเตรียมความพร้อมด้านสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง โดยแบ่งบุคลากรออกเป็น 3 กลุ่ม ตามบทบาทหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับ
การควบคุม ดูแลและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือความเหมาะสม ดังน้ี 
กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค เป็นผู้อยู่ประจําศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กลุ่มที่ 2 
ผู้ใช้งานทั่วไป หมายถึงผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมถึงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ต่างๆ กลุ่มที่ 3 ผู้ใช้งานก่ึงเทคนิค หมายถึง ผู้ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมทั้ง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ และมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลงานด้านเทคนิคตามสถานการณ์และความ
จําเป็นบางประการ และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ของแผนการแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสารของประเทศไทยฉบับที่ 2 ที่มีเป้าหมายให้บุคลากรภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 สามารถ
เข้ าถึ งและ นํ าเทค โน โล ยีส ารสน เทศมาใช้ป ระ โยช น์ ในการทํ างาน  และการเรี ยน รู้ ไ ด้ 
กระทรวงศึกษาธิการจึงควรนํามาตรการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้และพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอน 
ดังน้ี คือ1) จัดทําพจนานุกรมสมรรถนะและระดับความคาดหวังขององค์กร 2) ประเมินสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน 3) การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นสาเหตุหลักที่
ทําให้สมรรถนะของบุคลากรอาจมีผลการประเมินตํ่ากว่าเกณฑ์ที่ต้องการ โดยมีแนวทางเบ้ืองต้นใน
การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาเพ่ิมสมรรถนะ ดังน้ีคือ1) ฝึกอบรมให้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ เก่ียวกับ
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมทั้งการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา2) อบรมแนะนําวิธีการเรียนรู้ เพ่ือประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
การศึกษา สอดคล้องกับ ศักดา พันธ์เพ็ง ได้ศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน 
พบว่า ในด้านบุคลากร จะต้องมีระบบการสรรหาผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความเหมาะสมและให้ได้ผู้ที่
มีความสามารถในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นที่ยอมรับและสามารถ
ทํางานเป็นทีมได้  ครูและบุคลากรจะต้องได้รับการคัดเลือก พัฒนาให้เป็นต้นแบบ โดยมีการพัฒนา
บุคลากร ส่งเสริมครูและบุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีการคัดเลือกครูผู้สอนและบุคลากรใน
โรงเรียนเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ เป็นผู้บริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต รวมถึงการซ่อม
บํารุง สอดคล้องกับ สุธาสินี สว่างศรี, ฐานิตา นพฤทธ์ิ, สมศักด์ิ จีวัฒนา และสุริโยทัย สุปัญญาพงศ์ ที่
ศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และมีข้อค้นพบไปในแนวทางเดียวกัน
ว่าผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนสําคัญในองค์ประกอบของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ผู้บริหารต้องมีความเป็นผู้นําเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และทํางานเป็นทีม 
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องค์ประกอบที่ 5 ด้านการควบคุม ติดตาม และการประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

โดยส่วนใหญ่เมื่อมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในองค์การ ผู้บริหาร
จําเป็นต้องพิจารณาผลที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าประสบ
ความสําเร็จ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้หรือไม่ กิจกรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี
ส่วนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข ซึ่งบางครั้งผู้ใช้อาจจะพบปัญหาระหว่างการใช้งาน จากน้ันต้องรักษา
ระบบให้สามารถทํางานได้อย่างย่ังยืนและมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา 
กล่าวถึงการควบคุม ติดตาม และประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ไว้ว่า ผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์การควรกําหนดนโยบายและมาตรฐาน เพ่ือควบคุมกิจกรรมของพนักงานด้านระบบ
สารสนเทศ โดยผู้บริหารจะต้องจะทําเอกสารของทั้งนโยบายและมาตรฐานที่เหมาะสมและมีการ
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ ต้องมีการสื่อสารเก่ียวกับนโยบายและมาตรฐานดังกล่าวให้ทั้งพนักงาน
ใหม่และพนักงานเดิมเพ่ือให้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรฐานท่ีกําหนดไว้อย่าง
สม่ําเสมอโดยสรุปผู้บริหารควรจัดทํา 1) มาตรฐานเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ 2) มาตรฐานผลของการปฏิบัติ 
3) มาตรฐานเอกสาร 4) มาตรฐานควบคุมโครงการ 5) มาตรฐานตรวจติดตาม นอกจากน้ียังต้องมีการ
ควบคุมการใช้บริการสารสนเทศของผู้ใช้งานโดยผู้บริหารระดับสูงพัฒนานโยบายและติดต้ังวิธีการท่ี
จะทําให้ผู้ใช้งานใช้บริการสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ
ควรพิจารณาสิ่งเหล่าน้ี1) องค์กรต้องการกระตุ้นการนําระบบสารสนเทศใหม่ๆ มาใช้ หรือต้องการ
จํากัดการบริโภคบริการ ถ้าวัตถุประสงค์คือการนําสิ่งใหม่ๆ มาใช้แล้ว ดังน้ัน การควบคุมจะไม่
เหมาะสม2) ระดับของความสามารถในการอธิบายถึงการใช้บริการระบบสารสนเทศที่กําหนดให้กับ
ผู้ใช้งาน 3) ระดับของการเติบโตขององค์กรเมื่อนําบริการระบบสารสนเทศมาใช้ สอดคล้องกับ จรัส 
อติวิทยาภรณ์ ที่กล่าวถึงแนวทางกํากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ซึ่งถือเป็นเรื่อง
สําคัญที่ผู้บริหารควรมีนโยบายที่จะกํากับดูแลและตรวจสอบเก่ียวกับการบริหารจัดการและการ
ควบคุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การอย่างจริงจัง โดยให้ความสําคัญกับการ
บริหารจัดการและการควบคุมความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับระบบปฏิบัติงานในเร่ืองของโครงสร้าง
หน่วยงานและการบริหารจัดการ หากหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศมิได้มีการจัดโครงสร้างและ
บริหารจัดการที่ดีเพียงพอ ก็อาจก่อให้เกิดความเส่ียงเก่ียวกับการที่องค์การมิได้จัดให้มีการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สะท้อนระบบควบคุมภายในที่ดีซึ่งผู้บริหารควรให้ความสําคัญใน
เรื่องของการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ การกําหนดนโยบาย แผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
กํากับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานเป็นหลัก การกํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรระดับปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดโดยผู้บังคับบัญชา จะทําให้การปฏิบัติงานโดยรวมมีความถูก
ต้องและละเอียดรอบคอบมากขึ้น และโดยทั่วไประบบงานคอมพิวเตอร์ มักมีการพัฒนา แก้ไขหรือ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยเหตุน้ีจึงเป็นเรื่องที่สํานักงานให้ความสําคัญ โดยหากมิได้มีวิธีการ
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จัดการและการควบคุมที่รอบคอบและรัดกุมเพียงพอ อาจทําให้ระบบงานคอมพิวเตอร์มีการ
ประมวลผลที่ไม่ถูกต้อง หรืออาจไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งานได้ ในส่วนของการสํารอง
ข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์ และการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉิน ในการปฏิบัติงาน มีหลายกรณีที่
อาจทําให้ข้อมูลหรือระบบงานคอมพิวเตอร์เสียหาย เช่น การติดไวรัสสภาวะแวดล้อมหรือภัยพิบัติ
ต่างๆ หรืออาจเกิดจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของผู้ใช้งาน เป็นต้น ผู้บริหารจึงควรให้ความสําคัญ
กับการสํารองข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการเตรียมพร้อมกรณีฉุกเฉินต่างๆ สอดคล้อง
กับ ฐิตารีย์  วิลัยเลิศ ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
โรงเรียนในฝัน จังหวัดกาฬสินธ์ุ ประกอบด้วยการจัดการโดยผ่านกระบวนการจัดการ 4 ประการ คือ 
การวางแผน การจัดองค์กร การเป็นผู้นํา และการควบคุม 
 
ข้อเสนอแนะ   

ข้อเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช้ 
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงองค์ประกอบของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ

โรงเรียนสาธิต 5 องค์ประกอบที่โรงเรียนสาธิตควรให้ความสําคัญ เพราะถือว่าเป็นองค์ประกอบหลัก
ในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของโรงเรียนสาธิต ตามลําดับ ได้แก่ การจัดโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสาร การจัดองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การ
วางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การกําหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและ
บุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การควบคุม ติดตามและการประเมินผลเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารดังน้ัน ในการนําไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนสาธิตผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วน
เก่ียวข้องควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมองค์ประกอบดังกล่าว คือ 

1. การจัดโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของโรงเรียนสาธิต จากงานวิจัย
พบว่า โรงเรียนสาธิตให้ความสําคัญกับโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ
โรงเรียนสาธิต เป็นลําดับแรก โดยควรให้ความสําคัญในการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการบริหารงานสํานักงานให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์การพัฒนาโครงข่ายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารทุกหน่วยงานให้สามารถเช่ือมโยงถึงกันได้รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือซื้อลิขสิทธ์ิและพัฒนาโปรแกรมเพ่ือการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ อีกทั้งการสร้าง
บรรยากาศในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการทํางานและการ
เรียนการสอน ผู้บริหารต้องสร้างโอกาสการเข้าถึงสารสนเทศของบุคลากร จัดสรรคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทั่วถึง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของโรงเรียน
สาธิต 

2. การจัดองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียนสาธิต จากงานวิจัย
พบว่า ควรมีการแบ่งงานและจัดตําแหน่งหน้าที่การทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
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ของโรงเรียนอย่างชัดเจนมีการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมี
การกระตุ้นแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือประสิทธิภาพในการทําทํางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนที่
ดีขึ้น 

3. การวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนสาธิต ควรมีการ
จัดทําแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประเมินความพร้อมและความสามารถของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่มีการกําหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
จัดทําแผนการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและทุกคน
ในองค์การควรมีส่วนร่วมในการวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพราะต้องนําไปวางแผน
ในแต่ละส่วนของตนต่อไป 

4. การกําหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้บริหารจําเป็นต้องมีความเข้าใจและเห็นความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
เข้ามาใช้ภายในองค์การ เพ่ือให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาหลักสูตรเพื่อ
ส่งเสริมการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลากรในองค์การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

5. การควบคุม ติดตามและการประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ผู้บริหาร
ควรจัดทํา 1) มาตรฐานเก่ียวกับวิธีปฏิบัติ 2) มาตรฐานผลของการปฏิบัติ 3) มาตรฐานเอกสาร 4) 
มาตรฐานควบคุมโครงการ 5) มาตรฐานตรวจติดตาม นอกจากน้ียังต้องมีการควบคุมการใช้บริการ
สารสนเทศของผู้ใช้งานโดยผู้บริหารระดับสูงอาจมีการพัฒนานโยบายและติดต้ังวิธีการที่จะทําให้
ผู้ใช้งานใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
1. งานวิจัยน้ีได้ศึกษาถึงองค์ประกอบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ

โรงเรียนสาธิต โดยอาศัยแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านมาเป็นกรอบในการศึกษา อย่างไรก็ตามยัง
มีแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่อาจ
มีมุมมองที่แตกต่าง และอาจจะไม่ได้นํามาใช้ในงานวิจัยครั้งน้ี ดังน้ัน หากมีการวิจัยการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถที่จะนําแนวคิดที่ต่างจากน้ีมาศึกษาเพ่ิมเติมได้ต่อไปอีก 

2. งานวิจัยน้ีศึกษาเฉพาะองค์ประกอบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ
โรงเรียนสาธิต ดังน้ัน หากสถาบันการศึกษา หรือโรงเรียนอ่ืนๆ ต้องการพัฒนาในด้านการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สามารถศึกษาวิจัยการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่เหมาะสมกับแต่ละสถาบัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ
สถาบันต่อไป 
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