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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั� งนี� มีว ัตถุประสงค์เพื�อศึกษาการบริหารและเปรียบเทียบสื� อและเทคโนโลยี 

การจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครโดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 

กลุ่มตวัอยา่งโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนจ�านวน 48 โรงเรียน ผูใ้ห้ขอ้มูลไดแ้ก่ ผูอ้ �านวยการ  รองผูอ้�านวยการ

ฝ่ายวิชาการและหัวหน้ากลุ่มสาระของโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน เครื� องมือวิจ ัยเป็นแบบสอบถาม ที�ผูว้ิจัย

สร้างขึ�น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปและสถิติ ที�ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบน

มาตรฐานและวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) โดยทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี�ย

รายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Sheffe’ Method) ผลการวิจยั พบว่า 1). ระดับการบริหารสื� อและเทคโนโลยี 

การจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื�อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ ด้านนโยบายและแผน รองลงมาคือ ด้านบุคลากร  

ดา้นงบประมาณ ดา้นการประเมินผล และดา้นส่งเสริมวิชาการ ตามล�าดบั 2). การเปรียบเทียบการบริหารงาน

สื�อและเทคโนโลยีการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานครจ�าแนกตามขนาดของ

โรงเรียนพบว่าโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และเมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบวา่  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติทุกด้าน กล่าวคือ ด้านนโยบายและแผน ด้านงบประมาณ 

และด้านบุคลากร มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที�ระดับ .05 ส่วนด้านวิชาการ และด้าน 

การประเมินผล มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

 

ค�าส�าคัญ : การบริหารสื�อและเทคโนโลยี , การจดัการเรียนรู้  , โรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนกรุงเทพมหานคร 

                                                        
1 นักศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการศึกษาวิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
2 อาจารยที์�ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

210197214214215



Abstract 

This research aims to investigate and compare the administration of media and learning management 

technology of private secondary schools located in Bangkok. The data was collected from school directors, 

deputy directors of academic affairs and department heads of 48 private secondary schools selected as samples 

of this study. The instrument used in this study was the questionnaire and the data gained from the 

questionnaire was analyzed using percentage, mean and standard deviation. Additionally, one-way ANOVA 

was employed to analyze the data and test pair-wise differences by means of Scheffe’s Method.    

The results of this research showed as follows. 

1. The results regarding the administration of media and learning management technology of 

Bangkok’s private secondary schools revealed a high level in general. With respect to each aspects of study, 

the highest average score was put on “policy and planning” followed by “personnel management”, “budget 

administration”, “evaluation” and “academic support”, respectively.  

2. In comparing the administration of media and learning management technology of Bangkok’s 

private secondary schools, as classifled by the school size, the overall results showed statistically significant 

difference level of .01. Regarding individual aspects of study, the results were different in all aspects. The 

aspects of policy and planning, budget administration and personnel management showed statistically 

significant difference level of .05 while the aspects of academic support and evaluation were statistically 

significantly different at the .01 level.  

Keyword :  Media And Technology Management / Learning Management / Private School 

 

บทน�า 

ในศตวรรษที� 21โลกเทคโนโลยี (Technologicalization) จะมีบทบาทและความส�าคญัมากขึ�น คน

จะอยู่ก ับเทคโนโลยีเป็นหลัก เทคโนโลยีจะเข้าไปมีส่วนในการท�างานของมนุษย์อย่างมาก เด็กรุ่นใหม่ 

จะเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีข่าวสารและการโทรคมนาคม (Information and 

communication technology) ทักษะส�าหรับเทคโนโลยี จึงหลักเลี� ยงไม่ได้ในศตวรรษที�  �� คนที�ท �างาน 

ในอนาคตจะท�างานในเชิงของเทคโนโลยี (Technological work) ในเชิงความรู้ (Knowledge worker) มากขึ�นและ

ท�างานความรู้ในลักษณะของการคิดและพัฒนาผลผลิต ( Products and service)ใหม่ๆ มากขึ� น (ไพฑูรย์           

สินรารัตน์.���� ,น.5–9) ทักษะทางด้านเทคโนโลยี (Computing and ICT Literacy) เป็นทักษะที� เกี�ยวกับ

เทคโนโลยีสมยัใหม่ ซึ� งผูเ้รียนและคนในยุคใหม่ โดยเฉพาะยุคศตวรรษที�  �� ตอ้งเรียนรู้และสามารถใช้ได้อย่าง 
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มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทกัษะที�เกี�ยวเนื�องกบัขอ้มูลข่าวสารเพราะการสื�อสารมีการพฒันาอยา่งรวดเร็วและ

กวา้งขวาง (ไพฑูรย ์สินลารัตน์. 2557, น. 14 – 18)  

เทคโนโลยีการศึกษา  (Educational Technology) เป็นศาสตร์ที�ประยุกต์เครื�องมือ วสัดุและวิธีการ 

ไปส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้รวมถึงการจดัสภาพแวดลอ้มใหม่เพื�อการเรียนรู้โดยอาศยัการสื�อสารเป็น

กระบวนการถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสารจากผูส่้งไปยงัผูรั้บให้เกิดความเขา้ใจและเป็น แบบปฏิสัมพนัธ์ให้ผูเ้รียน

สามารถเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี.2559) 

เนื�องจากเทคโนโลยีการศึกษามีความจ�าเป็นต่อการจดัการเรียนรู้และการศึกษา รัฐบาลไดต้ราพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติโดยก�าหนดวตัถุประสงค์และแนวนโยบาย การพฒันาเทคโนโลยีเพื�อการศึกษาเพื�อพฒันา

คุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการการศึกษาอย่างทั�วถึงและทดัเทียม มีการเชื�อมโยงกนัเป็นเครือข่าย

อยา่งมีระบบ ให้ทุกคนเห็นความส�าคญัและประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีเพื�อการศึกษาและสามารถที�จะใช้

เทคโนโลยดีงักล่าวในการเพิ�มพูนความรู้และการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง (แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559) 

 ดังนั�นการบริหารงานสื�อและเทคโนโลยีการศึกษาในสถานศึกษา จึงถือเป็นงานที�มีความส�าคญัที� 

มีความจ�าเป็นในการส่งเสริม สนบัสนุนกระบวนการจดัการเรียนรู้เพื�อให้ผูเ้รียนรู้ลึกรู้จริง การเรียนน่าสนใจ 

เรียนอยา่งมีความสุข จึงควรไดรั้บการปรับปรุงพฒันาอยา่งสม��าเสมอ ใหเ้ป็นหน่วยงานที�สามารถด�าเนินกิจการ

ง า น เ พื� อ ตอ บ ส น อ ง ก า ร จัด ก า ร เ รี ย น รู้ ไ ด้อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ไ ด้ รั บ ก า ร ส นับ ส นุ น ปั จ จัย ใ น 

การด�าเนินงานทุกด้านอย่างจริงจังและต่อเนื�อง ให้เป็นหน่วยงานสื�อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้  

ที�สามารถให้บริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอยา่งแทจ้ริง ซึ�งสื�อและเทคโนโลยีการศึกษามีส่วนสนบัสนุนและ

ส่งผลต่อพฒันาการของผูเ้รียนในการจดัการเรียนรู้ การบริหารสื�อและเทคโนโลยีการศึกษาของผูบ้ริหารผูส้อน

และผูเ้รียน มีความจ�าเป็นและส�าคญัต่อการจดัการเรียนรู้เป็นอย่างมาก จ�าเป็นจะต้องมีการบริหารจดัการอย่าง

เป็นระบบ ในองค์ประกอบ 5 ด้านคือ  1) ด้านนโยบายและแผน 2) ด้านงบประมาณ  3) ด้านบุคลากร  

4) ดา้นส่งเสริมวชิาการ และ 5) ด้านบริหารจดัการ (บญัชา โพธิพิทกัษ ,์2555) 

แต่ในปัจจุบนัพบวา่ปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้ ยงัขาดการจดัการ

หรือการสนับสนุนจากผูบ้ริหารสถานศึกษาระดับสูง งบประมาณสนบัสนุนไม่เพียงพอ (สุวฒัน์ ธรรมสุนทร

,2555) นอกจากนั�นยงัพบปัญหาครูผูส้อนยงัขาดความพร้อมในการใช้สื� อการเรียนการสอนด้ว ยเทคโนโลยี 

ครูผูส้อนไม่เห็นความส�าคญัของนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูผูส้อนขาดความรู้ขาดประ สบการณ์

และความช�านาญในการใช้สื�อสร้างสื�อนวตักรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือองค์ประกอบต่างๆ เพื�อ

จัดการเรียนรู้ ปัญหาด้านวสัดุ อุปกรณ์ งบประมาณ ยงัขาดงบประมาณในการพฒันานวตักรรม ปัญหาด้าน

สภาพการเรียนการสอนผูเ้รียนมีความแตกต่างกนัดา้นสติปัญญา ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ (จนัทวรรณ ปิยะวฒัน์, 

2555)  

จากที�กล่าวมาขา้งตน้ผูว้ิจยัมีความสนใจและเห็นความส�าคัญของการจัดการเรียนรู้โดยการใช้สื�อ
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และเทคโนโลยีสนับสนุนการจดัการเรียนรู้ เพื�อศึกษาหาแนวทางการปรับปรุง การบริหารสื�อและเทคโนโลยี  

การจัดการเรียนรู้ เพื�อเพิ�มคุณภาพการจดัการเรียนรู้และสนใจศึกษาการบริหารสื�อและเทคโนโลยีการจดั 

การเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศึกษาที�เปิดสอนระดับมธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร การวิจยั

ครั� งนี� เป็นการศึกษาเกี�ยวกบัสภาพการบริหารและความแตกต่างของการบริหารงานในด้านนโยบายและ

แผนการปฏิบติังาน ด้านอาคารและสถานที� ด้านบุคลากร ด้านวิชาการและ ด้านการประเมินผลการบริหารสื�อและ

เทคโนโลยีการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเพื�อหาข้อเสนอแนะ

และขอ้มูลสารสนเทศในการพฒันาการบริหารงานเพื�อปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียน

มธัยมเอกชนให้พฒันาผลสัมฤทธิ� ของผูเ้รียน และน�าข้อมูลไปใช้ในการพ ัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้

บรรลุเป้าหมายของการจดัการศึกษาต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ 

�. เพื�อศึกษาการบริหารสื� อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ใน

กรุงเทพมหานคร 

�. เพื�อเปรียบเทียบการบริหารสื�อและเทคโนโลยีการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน

ในกรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามขนาดของโรงเรียน 

 

วิธีด�าเนินการวิจัย 

ไดด้�าเนินการวิจยัตามล�าดบัขั�นตอนดงันี�   

1. การก�าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรที�ใช้ในการวิจัยคือโรงเรียนเอกชนประเภท 

สามญัศึกษาที�เปิดสอนระดบัมธัยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร จากเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษาเขต �(สพม.�) 

ที�มีการจดัการศึกษาขั�นพื�นฐานภายใตก้ารควบคุมดูแลของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

จ�านวนโรงเรียน �� โรงเรียน สุ่มไดต้วัอยา่งโรงเรียน จ�านวน 48 โรงเรียน โดยก�าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลโรงเรียนละ 

�� คน รวมเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล 480 คน   

2. เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบ่งเนื�อหาออกเป็น 2 ตอน  

ตอนที� 1 เกี�ยวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูใ้ห้ขอ้มูล เป็นขอ้ค �าถามแบบเลือกรายการ (Check List) 

ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต�าแหน่งงาน และประสบการณ์การท�างาน  

ตอนที� 2 เกี�ยวกับการบริหารสื� อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ ก�าหนดขอบเขตไว้ 5 ด้าน 

ด้านนโยบายและแผน  ด้านงบประม าณ  ด้านบุคลากร ด้านส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ  และด้าน 

การประเมินผล จ�านวน 25 ขอ้ เป็นค�าถามแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) 

โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
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3. วิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื�องมือ  โดยศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวกบัการบริหารสื�อ

และเทคโนโลยีการจดัการเรียนรู้ แนวทางการบริหารงานเทคโนโลยีการศึกษา น�าข้อมูลจากการศึกษามาสร้าง

แบบสอบถามเพื�อการวิจยั น�าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามที�ผูเ้ชี�ยวชาญเสนอแนะเสนอต่ออาจารยที์�

ปรึกษาพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out)กบักลุ่มทดลอง จ�านวน 30 คนจาก

สามโรงเรียนๆละ ๑๐ ฉบบั โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ โรงเรียนนักบุญเปโตร โรงเรียนสกลวิทยา เป็นโรงเรียนที� 

มีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอยา่ง เพื�อน�าขอ้มูลมาวเิคราะห์หาค่าความเที�ยง (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ�

อลัฟา (Coefficient Alpha) ของ Cronbach ซึ� งไดค่้าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.942 จึงไดจ้ดัพิมพ์เป็น

แบบสอบถามเพื�อการวจิยัฉบบัสมบูรณ์เพื�อใชเ้ป็นเครื�องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย  ส่งแบบสอบถามเพื�อการวิจัยเรื� อง “การบริหารสื� อและ

เทคโนโลยีการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร” ให้กลุ่มตวัอยา่งดว้ยตวัเอง  

ผูท้�ารวบรวมแบบสอบถามที�ตอบเรียบร้อยแลว้ เพื�อส่งคืนผูว้จิยั 

5. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ผูว้ิจยัวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistic) ดงันี� คือสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบแจกแจง

ความถี� (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) การบริหารสื�อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใช้ค่าเฉลี�ย (C ) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั�นน�าผลไปแปลความหมายตามเกณฑ ์

ที�ก�าหนด การเปรียบเทียบความแตกต่างของการบริหารสื�อและเทคโนโลยีการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียน

มัธยมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว one-way ANOVA และทดสอบ

ความแตกต่างรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ (Sheffe’ Method) 

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการบริหารสื�อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน 

ในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและจ�าแนกรายด้านแต่ละด้าน พบว่าโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก และ 

แต่ละดา้นอยู่ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาแยกตามรายดา้น พบว่า ดา้นที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ ด้านนโยบายและ

แผน รองลงมาคือ ด้านบุคลากร  ด้านงบประมาณ และด้านการประเมินผล ตามล�าดับ ส่วนดา้นที�มีค่าเฉลี�ย

ต��าสุดคือ ดา้นส่งเสริมวชิาการ  

ผลการวิจยัของแต่ละดา้น ด้านนโยบายและแผนมีค่าเฉลี�ยสูงสุดมีการก�าหนดแนวทางการบริหาร

สื�อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ รองลงมามีการจัดท�าแผนปฏิบัติการการบริหารสื�อและเทคโนโลยี 

ในการจัดการเรียนรู้และมีการวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหาการใช้สื�อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้  

ขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยต��าสุด คือ การก�าหนดเป้าหมายการใช้สื�อและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้ ด้านบุคลากร  

ด้านที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด คือ  มีการสรรหาบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถในการใช้สื� อและเทคโนโลยี  
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การจัดการเรียนรู้ รับผิดชอบการปฏิบัติงานของโรงเรียน รองลงมาคือมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

ด้านการบริหารสื� อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ มีการก�าหนดและระบุหน้าที�ของต�าแหน่งต่างๆ 

อย่างชัดเจนตรงกับความรู้ความสามารถในการบริหาร สื� อและเ ทคโนโลยีในการจ ัดการเรียน รู้   

มีการประเมินผลงานบุคลากรด้านการบริหารสื� อและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้และมีการก�าหนด

อตัราก�าลงัและรายละเอียดต�าแหน่งต่างๆในการบริหารสื�อและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้ และค่าเฉลี�ย

ต��าสุดคือ มีสวสัดิการและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านการบริหารสื�อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ 

ด้านงบประมาณ ค่าเฉลี�ยสูงสุดคือมีการจดัสรรทรัพยากรขององคก์รในการบริหารสื�อและเทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนรู้ รองลงมาคือ มีการควบคุมงบประมาณการใช้สื�อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และ  

มีการจัดท�างบประมาณสนับสนุนการใช้สื�อและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้และค่าเฉลี�ยต ��าสุดคือการ

ประเมินค่าใช้จ่ายดา้นการบริหารสื�อและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้ ด้านการประเมินผล ขอ้ที�มีค่าเฉลี�ย

สูงสุดคือ มีการประชุมเพื�อปรึกษาหารือสรุปผลการปฏิบติังานแต่ละครั� งในการบริหารสื�อและเทคโนโลยีใน

การจดัการเรียนรู้ รองลงมาคือมีการก�ากบัติดตามด้านการบริหารสื�อและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้  

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารด้านการบริหารสื�อและเทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ และ 

มีการรายงานความกา้วหนา้ประจ�าปีการศึกษาของการปฏิบติังานการบริหารสื�อและเทคโนโลยีในการจดัการ

เรียนรู้ ข้อที�มีค่าเฉลี�ยปานกลางคือ มีการบนัทึกและเก็บรวบรวมข้อมูลเพื�อปรับปรุงการให้บริการด้าน 

การบริหารสื�อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้และค่าเฉลี�ยต ��าสุดคือมีการจัดท�าบ ัญชีแสดงรายการวสัดุ

อุปกรณ์ในการบริหารสื�อและเทคโนโลยีในการจดัการเรียนรู้ ด้านส่งเสริมวิชาการ ขอ้ที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือ มี

การประชุมสัมมนาเพื�อปรึกษาหารือการบริหารสื� อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ รองลงมาคือ  

มีการนิเทศแนะน�าการปฏิบัติงานด้านการบริหารสื� อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ มีการจัดสรร 

ทรัพยากรที�เหมาะสมให้ใหทุ้กหน่วยงานดา้นการบริหารสื�อและเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนรู้ ค่าเฉลี�ยอยูใ่น

ระดับปานกลางคือ การจดัระบบสื�อสารด้านการบริหารสื�อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ ขอ้ที�มีค่าเฉลี�ย

ต ��าสุดคือ มีการใหค้วามช่วยเหลือแนะน�าและแกปั้ญหาการใชสื้�อและเทคโนโลยกีารจดัการเรียนรู้  

เปรียบเทียบการบริหารงานสื�อและเทคโนโลยีการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนใน

กรุงเทพมหานคร จ�าแนกตามขนาดของโรงเรียนในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .�1

และเมื�อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า มีความแตกต่างกนัทุกดา้น ไดแ้ก่ ด้านนโยบายและแผน ด้านงบประมาณ  

และด้านบุคลากร มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .�5 ส่วนด้านวิชาการ และด้านการ

ประเมินผลมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .01 

เมื�อเปรียบเทียบขนาดโรงเรียน � ขนาดคือขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก เปรียบเทียบรายคู่

พบวา่โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ มีการบริหารงานสื�อและเทคโนโลยีการจดัการเรียนรู้แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .�� และโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่ มีการบริหารงานสื�อ
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และเทคโนโลยกีารจดัการเรียนรู้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�ระดบั .�� ส่วนโรงเรียนขนาดเล็ก และ

โรงเรียนขนาดกลางไม่พบความแตกต่างทางสถิติที�ระดบันยัส�าคญั .05 

 

อภิปรายผล 

การบริหารงานสื� อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ของโรง เรียนมัธยม ศึกษา เอกชนใน

กรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เมื�อพิจารณารายดา้นดา้นที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุดคือดา้นนโยบายและแผน 

รองลงมาคือ ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ ดา้นการประเมินผล และด้านส่งเสริมวิชาการ อาจเป็นเพราะวา่

โรงเรียนเอกชนมีการบริหารจดัการดว้ยงบประมาณหรือทุนของตนเอง ความคงอยูข่องโรงเรียนเอกชนขึ�นอยู่

กบัคุณภาพการจดัการเรียนการสอนที�ผูป้กครองศรัทธาเชื�อถือ ผูบ้ริหารควรให้การสนบัสนุน ส่งเสริมและ

เขา้ใจการท�าหน้าที�ของครู ความตอ้งการของครู มีการก�าหนดแนวทางปรับปรุงแกไ้ขนโยบายและแผนการ

บริหารสื�อและเทคโนโลยีการจดัการเรียนรู้อยา่งชดัเจน ดงันั�นงานนโยบายและแผนจึงเป็นเครื�องมือที�จ �าเป็น

ในการควบคุมการด�าเนินงานในทุกส่วนของโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถติดตามการใช้

งบประมาณอย่างโปร่งใส  โดยโรงเรียนมีการก�าหนดแนวทางการปรับปรุงการใช้สื� อและเทคโนโลยีการ

จัดการเรียนรู้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติงาน ให้ทุกฝ่ายได้รับรู้และปฏิบัติตาม และสามารถติดตามการใช้

งบประมาณได้อย่างโปร่งใส ส่งผลต่อการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนรู้ของผูส้อนเป็นผลดีต่อคุณภาพ

ผูเ้รียนสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของเสกสิฐ เลา้กิจเจริญ(����:บทคดัย่อ) กล่าวว่าผูบ้ริหารควรเป็นผูน้�าทาง

เทคโนโลยีเพื�อใช้ในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา และด้านการจัดการเรียนการสอน  ส่วนดา้นที�มีการ

ปฏิบติันอ้ยกวา่ดา้นอื�นๆคือดา้นการส่งเสริมวิชาการ อาจเป็นเพราโรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่มีจุดเนน้เกี�ยวกบั

คุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนซึ� งเป็นสิ�งที�ผูป้กครองจะพิจารณาเป็นล�าดบัแรกในการให้ความศรัทธา เชื�อถือ

ไวว้างใจต่อโรงเรียนซึ� งจะมีผลต่อจ�านวนนกัเรียน ดงันั�นการบริหารส่วนนี� บุคลากรทุกคนในโรงเรียนจึงมี

ความตระหนกัอยูแ่ลว้ประกอบกบัโรงเรียนมีการก�าหนดนโยบายการบริหารสื�อและเทคโนโลยีในการจดัการ

เรียนรู้ด้านต่างๆไวใ้นแผนพฒันาโรงเรียนและแผนปฏิบัติการประจ �าปี ซึ� งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนดา้น

วิชาการโดยตรงบุคลากรมีการปฏิบัติเป็นประจ�าจึงให้ความส�าค ัญเป็นล�าดับสุดท้าย  และเมื�อเปรียบเทียบการ

บริหารงานสื�อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร จ�าแนก

ตามขนาดของโรงเรียน ในภาพรวมแตกต่างกนัเมื�อพิจารณาแต่ละดา้นมีความแตกต่างกนัทุกด้าน อาจเป็น

เพราะวา่โรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชนแต่ละขนาดจะมีความพร้อมในดา้นทรัพยากรที�แตกต่างกนั เนื�องจากการ

อุดหนุนค่าใชจ่้ายรายบุคคลของรัฐที�ให้กบัโรงเรียนเอกชนจะพิจารณาจากจ�านวนนักเรียนเป็นหลัก โรงเรียน

ขนาดใหญ่ที�มีจ �านวนนกัเรียนมากยอ่มจะได้รับเงินอุดหนุนค่าใชจ่้ายมากกวา่โรงเรียนที�มีจ �านวนนักเรียนน้อย

โดยโรงเรียนตอ้งน�าเงินอุดหนุนที�ไดรั้บไปจ่ายเป็นเงินเดือนครูในโรงเรียนเหลือจะน�าไปพฒันาการเรียนการ

สอน การพิจารณาเงินอุดหนุนไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน รัฐจึงควรจะพิจารณาความ
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เหมาะสมมากกว่านี�  การศึกษาเช่นเดียวกนันกัเรียนโรงเรียนของรัฐไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายแต่โรงเรียนเอกชน

นักเรียนตอ้งจ่ายทั�งหมด หากโรงเรียนเอกชนมีนักเรียนน้อย ค่าใชจ่้ายต่างๆจะสูงตาม การบริหารจดัการจึงต้อง

เข้มงวดขึ�น จะเห็นได้ว่าโรงเรียนเอกชนในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่

โรงเ รียนข นาดเล็กจะ เ ลิก กิ จก า รไป ตา มสภ าพ ในด้านการใ ห้ค วาม ช่วย เหลื อจาก รั ฐ ปัจ จุบัน

กระทรวงศึกษาธิการโดยส�านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน ดว้ยการลดหยอ่นหรือ

ยกเวน้ภาษีโรงเรียนและที�ดิน การยกเวน้อากรน�าเขา้ครุภณัฑ์ทางการศึกษา โดยขอความร่วมมือประสานงาน

ไปยงัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เช่นกระทรวงการคลงั กระทรวงมหาดไทย เพื�อให้เกิดผลในทางปฏิบติัที�ชัดเจน

เป็นรูปธรรม(กระทรวงศึกษาธิการ, ����)  

ดา้นการประเมินผลของโรงเรียนทั�ง � ขนาด ไม่พบความแตกต่างอาจเป็นดว้ยการประเมินผลเป็น

ภาระงานหลกัในการบริหารจดัการของทุกหน่วยงานในการปฏิบติังานโครงการต่างๆ ซึ� งตอ้งมีการประเมินผล

เพื�อใช้เป็นเครื�องมือในการควบคุมการด�าเนินงาน เพื�อตรวจสอบผลส�าเร็จตามเป้าหมายและเพื�อการปรับปรุง

แกไ้ขการด�าเนินงานครั� งต่อไป ดงันั�นโรงเรียนเอกชนทุกขนาดจะตอ้งใชก้ารประเมินผลเพื�อการบริหารจดัการ

ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ดว้ยความรับผิดชอบที�มีต่อผูเ้รียน ประชาชนมีความเชื�อมั�นในการให้บริการทาง

การศึกษาของโรงเรียนเอกชน 

จากผลการวิจยัพบว่าการบริหารสื�อและเทคโนโลยีการจ ัดการเรียนรู้ของโรงเรียนมัธยมศึกษา

เอกชนในกรุงเทพมหานคร โดยรวมของทั�ง � ขนาดคือโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียน

ขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดเล็กกบัโรงเรียนขนาดใหญ่มีการบริหารสื�อและเทคโนโลยีการจดัการเรียนรู้แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส�าคญัทางสถิติที�.�� อาจเป็นเพราะวา่โรงเรียนขนาดใหญ่สามารถจดัหาทรัพยากรในการบริหาร

สื�อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ได้เพียงพอต่อความตอ้งการของผูเ้รียนและผูส้อนจากการที�ได้รับเงิน

อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายบุคคล ตลอดจนรายได้จากค่าธรรมเนียมการเรียนของนักเรียนและรายได้อื�นๆ จึง

สามารถจัดหาวสัดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์สนับสนุนการบริหารสื�อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 

เช่นจ�านวนคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อิเลคทรอนิคต่างๆ ซึ�งต่างจากโรงเรียนขนาดกลางและ

ขนาดเล็กที�มีงบประมาณน้อยและจ�ากดัเพราะมีจ�านวนนักเรียนที�น้อยกว่าจึงได้รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่าย

รายบุคคลน้อย งบประมาณน้อยย่อมส่งผลต่อการบริหารสื�อและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้เพราะงบส่วน

ใหญ่ตอ้งใชจ่้ายเงินเดือนครู เหลือจากนั�นจึงเป็นค่าใชจ่้ายอื�นๆ  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะระดบันโยบาย ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซึ� งเป็นหน่วยงานตน้

สังกดัของโรงเรียนเอกชนควรให้เงินอุดหนุนกับโรงเรียนที�มีความต้องการในการพัฒนาเทคโนโลยีทาง
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การศึกษารวมทั�งให้การสนบัสนุนดา้นการจดัการอบรม สัมมนา ให้ครูผูส้อนในการใช้เทคโนโลยีการศึกษา

เพื�อการจดัการเรียนรู้ 

2. ข้อเสนอแนะระดับโรงเรียน จากผลการวิจยัโรงเรียนควรให้ความส�าคญัดังนี� คือผู้บริหาร 

ของโรงเรียนมธัยมศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ควรมีการทบทวนและปรับปรุงการด�าเนินงานเกี�ยวกบั

การบริหารสื�อและเทคโนโลยีการจดัการเรียนรู้ ด้วยการการจดัระบบบริหาร การนิเทศแนะน�าการใช้สื�อและ

เทคโนโลยีที�เหมาะสม สนับสนุนงบประมาณเพื�อให้มีการปรับปรุงการใช้สื�อที�ทันสมัย ตลอดจนส่งเสริม 

ให้ครูผูส้อนใช้สื�อและเทคโนโลยีการจดัการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 

3. ขอ้เสนอแนะในการท�าวิจยัครั� งต่อไป คือควรศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื�อการจดัการเรียนรู้ 
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