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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษารูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  (2) นำเสนอรูปแบบการจัดการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การดำเนินการวิจัยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับรูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง
สอบถามความคิดเห็นและความต้องการที่มีต่อการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จากผู ้บริหารสถานศึกษา และครูผู ้สอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื ่อการเรียนการสอน  
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 437 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
และแบบประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื ่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน ฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และใช้การวิเคราะห์เน้ือหา
ในข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จะต้องมีองค์ประกอบสำคัญ คือ (1) แนวคิด วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ ภารกิจ ระบบ
การบริหารการจัดการองค์กร ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์กร บุคลากร การอำนวยการ  
การประสานงาน การจัดสรรทรัพยากร การรายงาน และการประเมินผล ผู้ทรงคุณวุฒิรับรองว่า
รูปแบบการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับดี 
มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ท่ีจะนำไปดำเนินการจริงได้ 
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ABSTRACT 

 
 

 The purpose of this research was to  (1) study the model of innovation 
management and information technology. in schools under the Bangkok Metropolitan 
Authority (2) present the model of innovation management and information 
technology in schools under the Bangkok Metropolitan Administration In conducting 
the research, the researcher collected data from the concept study. Theories related 
to model of innovation management and information technology. Including inquire 
Opinions and needs towards innovation management and information technology. 
From school administrators and teachers in information technology and teaching 
media in 437 schools under the Bangkok Metropolitan Administration. The research 
instrument was a questionnaire and the assessment form Data analysis using computer 
programs to find the percentage, average, standard deviation Median mode and range 
between quartiles and use content analysis in qualitative data. 
 The result of the research shows that the model of innovation management 
and information technology in schools under the Bangkok Metropolitan Administration 
Must have important components which are (1) concepts, vision, objectives, mission, 
management system, organization management, including planning, organization, 
personnel, administration Coordination, resource allocation, reporting, and evaluation. 
The experts certify that the model for innovation management and information 
technology in schools under the Bangkok Metropolitan Administration At a good level 
Is suitable It is possible to put it into action. 
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