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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองในการ

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ได้แก่ ครูและผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561 จำนวน 

300 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t - test 

(Independent Sample) 

ผลการวิจัย พบว่า  1) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารของครูและผู้ปกครองนักเรียนใน

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ภาพรวม

อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับ ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่ือสารอย่างเปิดเผย การมีส่วนร่วมใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร ความไว้วางใจซ่ึงกันและกันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารไปในทิศทางเดียวกัน  และการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดี

สำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร  2) การเปรียบเทียบความคิดของครูและผู้ปกครอง

นักเรียนต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 

คำสำคัญ: การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, การส่ือสาร 
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ABSTRACT 

The research were to study and compare of the opinions of teachers and parents 

in Using Information Technology for Communication at Thammasat Khlong Luang 

Withayakhom School under the Secondary Educational Service Area Office 4 The 

population were teacher and parents total of 300 in academic year 2018.  The instrument 

for collected data was five level rating scales questionnaires. Data were analyzed by 

percentage, mean, standard deviation and t-test. 

 The result of research were found that :  1) The Using Information Technology and 

Communication by teachers at Thammasat Khlongluang Withayakhom School under the 

Secondary Educational Service Area Office 4 the overall level is very high, When 

considering with each  aspect by the use of Information Technology and Communication 

openly, the participation in using Information Technology and Communication, the trust of 

using of Information Technology and Communication, the collaborative goal, and the 

interrelated. 2) Comparison the opinions of teachers and parents by Using Information 

Technology and Communication at Thammasat Khlongluang Withayakhom School under 

the Secondary Educational Service Area Office 4 The overall opinious were not different. 

 

Keywords: Using Information Technology and Communication 

 

บทนำ 

 นโยบายของรัฐบาลด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศได้กล่าวถึงบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

พัฒนาการศึกษาของประเทศกำลังพัฒนา (The Role of ICT in Improving Education in Developing 

Nations) ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทสำคัญท้ังในประเทศท่ีพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา  

ในการเพ่ิมคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมคน ประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญในการเพ่ิมศักยภาพด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ขณะน้ีประเทศไทยเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 

โดยเร่ิมต้ังแต่ปี พ.ศ.2552-2561 และเช่ือว่าจะสามารถประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ เพ่ือให้

ประชาชนชาวไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ในการปฏิรูปการศึกษารอบสองโครงการเหล่าน้ีได้ยึด

แนวทาง 3 เสาหลัก ท่ีเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาส และการมีส่วนร่วมจากทุกภาค

ส่วน รวมท้ังมี นโยบาย 4 ใหม่คือ สร้างคนไทยยุคใหม่ สร้างครูไทยยุคใหม่ สร้างสถานศึกษาและแหล่ง

เรียนรู้ใหม่ และสร้างระบบบริหารจัดการใหม่โดยเน้นธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของ

สังคม ประเทศไทยได้วางแผนงานท่ีจะใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเดินหน้าทางการศึกษา ให้เกิด 
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การพัฒนาอย่างต่อเน่ืองและช่วยลดผลกระทบของโลก ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และวิกฤตทางการเงิน 

รวมท้ังเพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งให้เกิดข้ึนในประเทศไทย (พงษ์ศักด์ิ ผกามาศ, 2553 : 22) 

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือความก้าวหน้า

ทางด้านวิทยาการในโลกยุคไร้พรมแดนมีผลต่อการเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่าง

กว้างขวางและยังต้องมีการแข่งขันในระดับประเทศในด้านการค้า เศรษฐกิจและการเงินเป็นอย่างมาก 

ดังน้ันต้องปรับปรุงคุณภาพของประชากรให้มีทักษะและศักยภาพต่าง ๆ สูงข้ึนเพ่ือให้มีพ้ืนฐานทางการคิด 

มีความสามารถในการจัดการทักษะในการดำเนินชีวิต การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ผู้ศึกษา จึงมีความประสงค์จะทำการศึกษา

ค้นคว้าเร่ืองสภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง

วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เพ่ือเป็นต้นแบบแนวทางการบริหารจัด

การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สำหรับสถานศึกษาท่ัวประเทศต่อไป ดังน้ัน ผู้ศึกษาวิจัยจึงมีความ

สนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการส่ือสารในโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 4  เพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการ

ปรับปรุง พัฒนาการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารไปใช้ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง

วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การส่ือสาร 

  2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง

วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การส่ือสาร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านเน้ือหา มุ่งศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียน 

ในโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร 

  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนและผู้ปกครอง

นักเรียนของโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
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เขต 4 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1,400 คน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี ได้แก่ ครูผู้สอนและผู้ปกครอง 

จำนวน 300 คน ซ่ึงได้มาจากตารางของเครซ่ี และมอร์แกน (Krejcie & Morgan,1970, pp. 607-608  

อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 43) 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะบุคคล ได้แก่ ตำแหน่ง และ วุฒิการศึกษาสูงสุด  

เป็นแบบตรวจคำตอบ (Check list) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของโรงเรียน

ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ซ่ึงประกอบไปด้วย 

5 ด้าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังน้ี 

1) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารอย่างเปิดเผย  

2) ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารอย่างมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน  

3) ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีสำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร 

4) ด้านการมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร 

5) ด้านความไว้วางใจซ่ึงกันและกันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร 

 

สรุปผลการวิจัย 

ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารในโรงเรียน

ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายด้าน เรียบลำดับจากน้อยไปมาก พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การมี

ปฏิสัมพันธ์ท่ีดีสำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร

อย่างเปิดเผย การมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร ความไว้วางใจซ่ึงกันและกันใน 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 

การส่ือสารอย่างมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงมีประเด็นท่ีน่าสนใจ ดังน้ี 

1. ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร อย่างเปิดเผย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ครูและผู้ปกครอง

นักเรียนส่ือสารเข้าใจตรงกัน รองลงมา คือ ครูและผู้ปกครองนักเรียนเปิดเผยข้อมูลนักเรียนอย่าง

ตรงไปตรงมา ครูมีทักษะในการส่ือสารท่ีดี  ผู้ปกครองสามารถโต้ตอบหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ  

และข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ผู้ปกครองได้รับข้อมูลข่าวสารจากครูได้อย่างถูกต้องและท่ัวถึง  

2. ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารอย่างมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 

ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายของการเรียนการสอนโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน
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เข้าใจในเป้าหมายของโรงเรียน ครูเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือส่วนรวม ครูกำหนดเป้าหมายสำหรับการ

เรียนการสอนอย่างชัดเจน  ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ผู้ปกครองนักเรียนสามารถร่วมปฏิบัติตามนโยบาย

ของโรงเรียนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนการสอน  

3. การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีสำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียสูงสุด  

คือ ครูและผู้ปกครองนักเรียนทำกิจกรรมร่วมกันได้อย่างมีความสุขรองลงมา ได้แก่ ครูเป็นแบบอย่างในการ

สร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดี ครูมีความเข้าใจซ่ึงกันและกันต่อผู้ปกครองนักเรียน ครูมีความสัมพันธ์อันดีต่อ

ผู้ปกครองนักเรียน ตามลำดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ  สถานศึกษามีบรรยากาศการเรียนท่ีดี เก้ือกูล

กันระหว่างคณะบริหาร ครู และผู้ปกครองนักเรียน  

4. การมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น

รายข้อพบว่า เรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียสูงสุด ครูมีการปฏิบัติงาน

ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนในทุกกิจกรรมโดยไม่เลือกกลุ่มเลือกบุคคล รองลงมา ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วน

ร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานของโรงเรียน ครูและผู้ปกครองนักเรียนมีการช่วยเหลือกันและกันใน

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนในกิจกรรมต่าง ๆ ของทาง

โรงเรียน ตามลำดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดได้แก่ ครูและผู้ปกครองนักเรียนมีความร่วมมือกันในการ

ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความเต็ม 

5. ความไว้วางใจซ่ึงกันและกันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารอยู่ในระดับมาก   

เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงอันดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย  คือ ผู้ปกครองนักเรียนมีความไว้วางใจ

การการดูแลของครูในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน รองลงมา คือ ครูสามารถเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีให้กับ

ผู้ปกครองนักเรียนได้  ครูและผู้ปกครองนักเรียนสามารถปรึกษาปัญหานอกเหนือจากกิจกรรมของนักเรียน

ได้ ครูสามารถม่ันใจว่าผู้ปกครองนักเรียนสามารถดูแลและช่วยส่งเสริมให้กิจกรรมทางการเรียนสำเร็จไปได้  

ตามลำดับ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ได้แก่ คือ  ผู้ปกครองนักเรียนมีความเช่ือม่ันในความสามารถของครูใน

การพัฒนาการการเรียนการสอน  

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ส่ือสารในโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 4 พบว่า การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีสำหรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการส่ือสารอย่างเปิดเผย การมีส่วนร่วมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร  

ความไว้วางใจซ่ึงกันและกันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร ไม่แตกต่างกัน แต่การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารอย่างมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน  

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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อภิปรายผล 

 1. ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร 

ในโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โดยรวม

อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีสำหรับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารอย่างเปิดเผย  การมีส่วนร่วม

ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร ความไว้วางใจซ่ึงกันและกันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การส่ือสาร  และ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารอย่างมีเป้าหมายในทิศทางเดียวกัน   

ความเปล่ียนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร ซ่ึงสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ บรรจง 

เข่ือนแก้ว (2552) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสารสำหรับ

สถาบันอุดมศึกษาไทย พบว่า โดยภาพรวมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ ส่ือสารทุกแห่ง มีการ

บริหารงานท้ังแบบรวมศูนย์และกระจายศูนย์ ส่วนกระบวนการท่ีใช้ในการ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร ประกอบด้วยกระบวนการท่ีสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ (1) กระบวนการวางแผนเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร เป็นกระบวนการในการจัดทาแผน กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถาบัน (2) กระบวนการจัด องค์การเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

เป็นกระบวนการในการจัดโครงสร้างองค์การให้ ตอบสนองกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ

สถาบัน (3) กระบวนการบูรณาการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นกระบวนการในการสำรวจ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารใหม่ ๆ ท่ีสร้างโอกาสให้กับสถาบันและแก้ไขข้อจากัดเดิมท่ีมีอยู่ และ

สามารถนำมาบูรณาการ เข้ากับระบบงานเดิม (4) กระบวนการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสารเป็นกระบวนการใน การพัฒนาผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสาร และ

นำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ส่วนปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร 6 ตัวแปร ประกอบด้วย (1) เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (2) โครงสร้างองค์การ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (3) บทบาทของบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

(4) กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (5) วัฒนธรรมองค์การ (6) ภาวะผู้นำของผู้บริหาร 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร แต่ท้ังน้ีกระบวนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของ

สถาบันอุดมศึกษาไทย ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อเน่ืองกัน ได้แก่ กระบวนการ

วางแผนเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสาร กระบวนการจัดองค์การเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร กระบวนการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และกระบวนการควบคุม

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และปัจจัยท่ีสนับสนุนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสาร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ปัจจัยหลัก ประกอบด้วย 3 ปัจจัย ได้แก่ กลยุทธ์เทคโนโลยี

สารสนเทศและ การส่ือสาร 2) ปัจจัยรอง ประกอบด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร บทบาทของ

บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และวัฒนธรรมองค์การ 3) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 
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เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ส่ิงท่ีสำคัญท่ีสุดท่ีได้จากการวิจัยน้ี คือ รูปแบบการบริหารเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการส่ือสารสาหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย ช่ือว่า ICTM/THAI-HEI Model 

  2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนในโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง

วิทยาคม  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 พบว่า โดยภาพรวมมีความคิดเห็น 

ไม่แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ สิริชัย ดีเลิศ (2558) ท่ีได้สำรวจสถานภาพและความพร้อมในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพัฒนาการศึกษา พบว่า สถานภาพและความพร้อมในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก ในด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนใหญ่ คือ การติดตามข้อมูลข่าวสาร

ความรู้จากส่ิงพิมพ์ในห้องสมุดโรงเรียน ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ของครู ส่วนใหญ่ใช้เพ่ือจัดเก็บ

ประมวลผล ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักเรียนส่วนใหญ่ใช้เพ่ือการเรียนคอมพิวเตอร์ ด้านการใช้

ระบบอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของโครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพ่ือโรงเรียนไทย (School Net) 

โดยครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะใช้เพ่ือค้นคว้าข้อมูล ส่วนนักเรียนจะใช้ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์

ด้านการบำรุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เช่ือมต่อของโรงเรียนคือเม่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ชำรุด

ส่วนใหญ่แก้ปัญหาโดยติดต่อร้านซ่อมส่วนด้านความพร้อมของการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ต ด้านความพร้อมของครูผู้สอน พบว่า ครูส่วนใหญ่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์

เบ้ืองต้นมีการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ในช้ันเรียน ส่วนใหญ่สอนไมโครซอฟต์ออฟฟิศ นอกจากวิชา

คอมพิวเตอร์แล้ววิชาท่ีกำหนดให้ใช้คอมพิวเตอร์มากท่ีสุดคือ ภาษาอังกฤษ ไม่แตกต่างกัน อีกท้ังยัง

สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ พรรณี สวนเพลง (2552) และ กัมพล โพธ์ิระดก (2553) การประเมิน

ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษา

สถานภาพปัจจุบัน ประเมินประสิทธิภาพและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการเพ่ือส่งเสริมและ

พัฒนาการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือผู้ท่ี

มีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องท้ังทางตรงและทางอ้อมกับสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน ท้ังในระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พบว่า การนำนโยบายการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์เพ่ือ

การศึกษาไปปฏิบัติข้ันตอนการปฏิบัติท่ีสำคัญ ได้แก่ การแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ การสำรวจความต้องการของ

บุคลากรการกำหนดนโยบายและแผนการใช้อิเล็กทรอนิกส์ การฝึกอบรมบุคลากร การอธิบายข้ันตอน 

การปฏิบัติ ปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลตามแผนเป็นระยะ ๆ ปัญหาและอุปสรรคเก่ียวกับ 

การบริหารจัดการการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ คือคอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ล้าสมัย  

มีความเร็วต่ำเกือบหมดสภาพ ขาดครูผู้สอนท่ีมีความเช่ียวชาญเก่ียวกับส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยตรงและ

งบประมาณมีไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการการวางแผนเชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และแผนการ

แก้ปัญหาไอซีทีของสถานศึกษา ได้แก่ ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และความเช่ียวชาญ โดยส่งเข้ารับ

การฝึกอบรม เสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
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ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1. ครูและผู้ปกครองนักเรียนควรมีการกำหนดเป้าหมายสำหรับการเรียนการสอนอย่างชัดเจนและ

เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือให้การเรียนการสอนดำเนินการไปได้อย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์ 

2. สถานศึกษา ครูและผู้ปกครองนักเรียนควรจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ เพ่ือให้ครูและ

ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วม เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารเพ่ือการบริหาร  

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร เช่น การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ

จัดซ้ือ การจัดหาเทคโนโลยีจากชุมชนและหน่วยงานในท้องถ่ิน และควรคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถ

ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารในโรงเรียน นอกจากน้ีโรงเรียนควรส่งเสริมและสนับสนุน

ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารดำเนินการ เก่ียวกับการวางแผนและการรับนักเรียนเข้าเรียน  

หรือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรวิจัยเก่ียวกับสภาพความร่วมมือของชุมชนหรือภาคเอกชนท่ีมีส่วนสนับสนุนโรงเรียน

มัธยมศึกษาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

2. ควรวิจัยเก่ียวกับลักษณะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การส่ือสารของครูผู้สอน 

3. ควรวิจัยรูปแบบของการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสารในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

4. ควรศึกษาประสิทธิภาพของบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือการ

จัดการเรียนการสอน 
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