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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 (2) เพ่ือ

เปรียบเทียบสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณในการ

ทำงาน 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบเชิงสำรวจ ประชากรประกอบดวยบุคลากรทางดานการศึกษาของโรงเรียนในตำบล

ตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 กลุมตัวอยางใชวิธีสุมแบบชั้นภูมิประกอบดวย 

108 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ข้ัน ไดแก (1) การศึกษาปญหาการวิจัย (2) การออกแบบการวิจัย (3) การเก็บรวบรวมขอมูล

ปละหารวิเคราะหขอมูล (4) การเขียนรายงานการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย คือ แบบสอบถาม

แบบประมาณคา 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบคาทีแบบ Independent t-Test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบ (One 

Way ANOVA) 

  ผลการวิจัย พบวา (1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของบุคลากร

ทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 โดยภาพรวม

อยูในระดับมาก (2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา จำแนก

ตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณทำงานของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ดังน้ี (2.1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารสถานศึกษา จำแนกตามเพศของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา ไมแตกตางกัน (2.2) ความ

คิดเห็นเกี ่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษาของบุคลากรทาง

การศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยาโดยภาพรวมไมแตกตางกัน (2.3) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริหารสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา 

โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

คำสำคัญ: การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารสถานศึกษา 

 

ABSTRACT 

The objectives of this research were: (1) to investigate the condition of information technology 

usage for administration of school administrators in Ta Phraya Subdistrict under Sakeao Primary Educational 
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Service Area Office 2; and (2) to compare information technology usage for administration of school 

administrators in Ta Phraya Subdistrict under Sakeao Primary Educational Service Area Office 2 classified 

by gender, educational level, work experience.  

Research methodology was a survey research. The population, totaling 150 persons included 

educational personnel of schools in Ta Phraya Sub-district under Sakeao Primary Educational Service Area 

Office 2. Sample, totaling 108 persons, obtained via stratified random sampling technique comprised of 

educational personnel of schools in Ta Phraya Sub-district under Sakeao Primary Educational Service Area 

Office 2. Research procedure consisted of 4 steps; (1) studying of research problem; (2) research design; 

(3) data collection and data analyzing; (4) research reporting. The instrument used for data collection was 

5 rating scale questionnaires. The statistics used for data analysis were frequencies, percentages, means, 

standard deviations, independent t-test, and One-way Analysis of Variance.  

Major Finding: (1) the opinions of towards information technology usage for administration of 

school administrators in Ta Phraya Sub-district under Sakeao Primary Educational Service Area Office 2 

were totally at high level; (2) Comparing opinions about information technology usage for administration 

classified by gender, educational level, and work experience of teachers and educational personnel of 

schools in Ta Phraya Sub-district under Sakeao Primary Educational Service Area Office 2 as follow: (2.1) 

opinions of educational personnel of schools in Ta Phraya Sub-district towards information technology 

usage for administration classified by gender of teachers and educational personnel were not difference; 

(2.2) opinions of educational personnel of schools in Ta Phraya Sub-district towards information technology 

usage for administration classified by educational levels were not difference; (2.3) opinions of educational 

personnel of schools in Ta Phraya Sub-district towards information technology usage for administration 

classified by work experiences were not difference. 

Keywords: Information technology usage, School administration  

 

บทนำ 

 กระแสโลกาภิวัตนน้ีเกิดจากการพัฒนาข้ึนอยางไมหยุดยั้งของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำใหโลกเล็กลงและมีลักษณะ

เปนหมูบานโลก (Global Village) มากขึ้น โลกมีลักษณะไรพรมแดนซึ่งจะเห็นไดจากการกาวเขาสูยุคการเคลื่อนยายปจจัย

การผลิตระหวางประเทศ ในทางเศรษฐกิจ ปจจัยการผลิตมี 4 อยาง ไดแก ที่ดิน ทุน แรงงาน และการประกอบการ แตจาก

เนื่องจากความเจริญกาวหนาของ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทำใหโลกของการทำงานและสถานที่ทำงานไดถูกปฏิรูปไปอยาง

รวดเร็วราวกับใชเวทมนตร คนทำงานไมตองอยูในที่ทำงาน บริษัทตางๆ ไดมีการแขงขันกันมากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และโลกาภิวัฒนนำเราไปสูเศรษฐกิจที่ตั้งอยูบนฐานความรู การเรียนรูอยางตอเนื่องและความรูเปนแหลงวัตถุดิบที่สำคัญ

สำหรับการสรางความมั่งคั่ง และกลายเปนท่ีมาของอำนาจ ทำใหอุตสาหกรรมท่ีตั้งอยูบนพ้ืนฐานของความรู เชน เทคโนโลยี

ทางการสื่อสาร คอมพิวเตอร โทรคมนาคม ธุรกิจทางการเงินและการบันเทิง ธุรกิจเพื่อสุขภาพ การทองเที่ยว กลายเปน

อุตสาหกรรมที่สงผลตอความมั่งคั่งของชาติมากขึ้นเรื่อยๆ และเปนอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันสูงมาก ซึ่งทำใหความสำคัญ

ของความอยูรอดและการแขงขันอยูที่ขอมูลที่ถูกดัดแปลงมาจากการใชงานดวยสมองและความคิดของมนุษย ดังที่ Walter 

Wriston (1992) ไดกลาวไววา “ที่ตั้งของเศรษฐกิจยุคใหม ไมใชไมโครชิปและเครือขายการสื่อสารทั่วทั้งโลกที่มีอยู แตมัน

กลับกลายเปนความคิดของมนุษย” จึงทำใหบริษัทและองคกรทั้งหลายตางเสาะแสวงหาผูที ่มีทักษะความสามารถตาม
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ตองการโดยไมมีพรมแดนเปนอุปสรรค สงผลใหเกิดการเคลื่อนไหวของแรงงาน โดย William Johnston (1991) พบวา

ผลกระทบที่สำคัญงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีการเคลื่อนยายนั้นกอใหเกิดผลกระทบระดับโลก ซึ่งไดแก 

การโยกยายถิ่นฐาน การแยงชิงแรงงาน และผลิตผลที่ดียิ่งขึ้น จากการปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานอยางขนานใหญ

และการจางงานและแรงงานที่อยูในประเทศอื่นมากยิ่งขึ้น ซึ่งแรงงานที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติกับการเคลื่อนยาย

แรงงานจำนวนมากนี้ ทำใหเกิดความแตกตางในดานวัฒนธรรม ประเพณี คานิยม ความเชื่อและวิธีปฏิบัติ โลกาภิวัตน 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนฟนเฟองสำคัญในการทำลายระบบเศรษฐกิจยุคเกา ขณะเดียวกันไดกอใหเกิดระบบ

เศรษฐกิจยุคใหมท่ีแตกตางไปจากเดิมอยางสิ้นเชิง มีท้ังโอกาส ความทาทาย และอันตรายในรูปแบบใหมๆเกิดข้ึนมากมายบีบ

บังคับใหธุรกิจตางๆ ตองปรับรูปแบบและโครงสรางการดำเนินการดังนั้น การที่จะสามารถนำ เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช

ประโยชนไดอยางคุมคาและตรงกับเปาหมาย จึงควรที่จะรูเทาทันถึง เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปใชแกปญหาและ

สนับสนุนในชีวิตประจำวัน การดำเนินงานตางๆ 

 ซึ่งสำหรับการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการปฏิบัติงานในหนวยงานนั้น สวนใหญแลวหนวยงานราชการและ

บริษัทหางรานทั่วไป มักจะใช เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหนวยงานเทานั้น หากแตทวาเมื่อ

พิจารณาใหถี่ถวนจะพบวาหนวยงานเหลานี้ตางตองพึ่งพา เทคโนโลยีสารสนเทศ คอนขางมาก ซึ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ มี

บทบาทมากมาย ไดแก 

 1. เปนเครื ่องมือในการจัดการเอกสารและขอมูลตางๆที ่องคกรจะตองใช เชน ระบบการจัดการฐานขอมูล 

(RDBMS) ซึ่งเปนโปรแกรมที่ชวยในการควบคุมและจัดการขอมูลบนหนวยความสำสำรอง สามารถสราง บำรุงรักษาและ

เขาถึงฐานขอมูลสัมพันธได โดยฐานขอมูลระบบ RDBMS อาทิเชน Oracle, Sybase เปนตน  

 2. เปนเครื่องมือเพื่อการประยุกตใช เชนใชในการจัดทำฐานขอมูล (Database) และคลังขอมูลขนาดใหญ (Data 

Warehouse) เปนเครื่องมือในการประมวลผลขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน ระบบ DSS, ระบบ MIS เปนเครื่องมือในการ

ปฏิบัติงานกับเอกสารเพื่อลดการใชและการจัดเก็บกระดาษดวยระบบ Document Management System, ระบบประชุม

ทางไกล (Tele Conference) 

 3. เปนเครื่องมือในการสื่อสารประชาสัมพันธดวยระบบอินเตอรเน็ต (Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กซทรา

เน็ต (Extranet) และเวิลดไวดเว็บ (World Wide Web) เปนตน 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังทำใหมีการเชื่อมโยงสัมพันธกันใกลชิดขึ้นระหวางหนวยงานตางๆ ไมวาจะเปนภาครัฐ 

เอกชน ชุมชน ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดย เทคโนโลยีสารสนเทศ กลายเปนตัวชี้นำที่ทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ตางๆ ข้ึน ซึ่งเมื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ เปลี่ยนรูปแบบจากเดิมท่ีมนุษยจะติดตอกันทางจดหมาย, ไปรษณีย, รับรูขาวสารทาง

หนังสือพิมพ, การพูดคุยบอกเลากันตามรานกาแฟ รานน้ำชา รานขนม ศูนยการคา, สวนสาธารณะ โดยมีศูนยกลางการ

กระจายขาวและขอคิดเห็นอยูที่หนังสือพิมพนั้น แตในปจจุบันรูปแบการสื่อสารไดเปลี่ยนแปลงไปดวยการพัฒนาทางดาน

เทคโนโลยีทางการสื่อสาร (Communication Technology) เชน T.V., Computer, ดาวเทียม เปนตน จึงทำใหเกิดการ

แพรกระจายของขาวสารอยางงายดายและรวดเร็ว โดยรูปแบบของการสื่อสารเปนลักษณะการรวมตัวกันเปนกลุมไซเบอร 

(Cyber Group) เพ่ือแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในลักษณะกระดานสนทนา, การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-

mail), การใช Weblog ในการบอกเลาเรื่องราวอยางตอเน่ือง หรือแมแตการซื้อขายสินคาท่ีมีบารโคดของสินคาท่ีนอกจากจะ

ทำใหผูขายสามารถตรวจสอบยอดขายและเสรมิสนิคาตามจุดขายตางๆไดตรงกับความตองการของผูซื้อ จะเห็นวา เทคโนโลยี

สารสนเทศ เขามาเกี่ยวของกับวิถีการดำรงชีวิตในระดับบุคคลนั้น ถือเปนยุคของ “ชีวิตดิจิตอล” (Digital Life) นั้นคือชีวิต

สมัยใหมนั้นอยูดวยการเชื่อมตอของการสื่อสารไมวาจะเปนการทำงาน การใชชีวิตประจำวัน เชน การจองตั๋วหนัง, จองตั๋ว

เครื่องบิน, การโอนเงิน, การชำระคาบริการ ผานทางโทรศัพทมือถือ, ทางอินเตอรเน็ต หรือแมแตกับเครื่องอำนวยความ

สะดวกในบาน ICT ถูกนำมาประยุกตใช เชน ใชโทรศัพทมือถือควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยและระบบไฟฟาภายในบาน 
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เปนตน สวนในระดับสังคมนั้นหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตางเรงใช เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปลี่ยนเปนองคกร

อิเล็กทรอนิค เชน การจัดทำระบบขอมูลของภาครัฐบาล ซึ่งไดแก การจัดทำระบบทะเบียนราษฎร, ระบบเวชระเบียนใน

โรงพยาบาล, ระบบการจัดเก็บภาษี, การประมูลสินคา, การใช เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสะดวกในการใหคำปรึกษาเก่ียวกับ

การผาตัด หรือการทำการคาผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e- commerce) การจัดการฝกอบรม (e-training) หรือการเรียนการ

สอนผานอิเล็กทรอนิกส (e-learning) 

 แต เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งหลายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อุปกรณและเทคโนโลยีบางอยางเคยไดรับความ

สนใจมากระยะหนึ่ง ตอมาอาจลาสมัยและไมมีใครใชอีกตอไป ซึ่งในขณะเดียวกันมีการคิดคนประดิษฐเทคโนโลยีใหมๆข้ึน 

และเมื่อเกิดเทคโนโลยีใหมที่ดีกวาหรือมีประสิทธิภาพสูงกวา จะทำใหเทคโนโลยีที่เคยใหม เกาไปทันที เปนวัฏจักรหมุนวน

เชนนี้เรื่อยไป ซึ่งถาเขาใจธรรมชาติของเทคโนโลยี และมีการตระหนักจะทำใหเรารูวาควรจะมีการตอบสนองตอเทคโนโลยี

และอุปกรณท้ังหลายอยางไรและมากนอยเพียงใด รวมไปถึงการพิจารณาความจำเปนของเทคโนโลยีน้ัน ความเสี่ยงในการนำ

เทคโนโลยีน้ันมาใชงาน 

 จากสภาพปญหาดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนผูวิจัยจึงมีความคิดท่ีจะทำงานวิจัยเก่ียวกับ สภาพการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแกว เขต 2 เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาของ

โรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ในปจจุบันยังคงมีปญหาในหลาย

ดาน เนื่องจากนโยบายในการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียนในระยะแรกยังขาดความชัดเจน และความเชี่ยวชาญของ

การใชระบบคอมพิวเตอร ตลอดจนครูผูสอนบางกลุมยังขาดทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและมีทักษะไมเพียงพอ ทำให

ผูวิจัยสนใจที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  

 โดยผูวิจัยตองการศึกษาสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 เพื่อใหทราบถึงขอคิดเห็น

เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน โดยจำแนกตามสถานภาพของแตละบุคคล 

เพื่อเปนขอมูลในการนำไปพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อนำผลการวจิัย

ดังกลาวมาใชเปนขอมูลในการพัฒนา ปรับปรุง แกไขปญหาของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนในตำบลตาพระยา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ใหมีประสิทธิภาพเปนลำดับตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนใน

ตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 

 2. เพื ่อเปรียบเทียบสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จำแนกตาม เพศ ระดับ

การศึกษา และประสบการณในการทำงาน 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศแตกตางกันมีสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 แตกตาง

กัน 
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 2. บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกันมีสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 

แตกตางกัน 

 3. บุคลากรทางการศึกษาท่ีมีประสบการณในการทำงานแตกตางกันมีสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว 

เขต 2 แตกตางกัน 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 เพื่อใหการวิจัยครั้งนี ้มี

ประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ผูวิจัยจึงไดกำหนดระเบียบวิธีการดำเนินการวิจัย ไวดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดแก บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ปการศึกษา 2563 จำนวน 150 คน 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ปการศึกษา 2563 จำนวน 150 คน ปการศึกษา 2563 จำนวน 150 คน 

จากนั้นทำการกำหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง ใชตารางของ Krejcie & Morgen ซึ่ง

จากการเปดตารางอานคาจากตารางสำเร็จรูปไดขนาดของกลุมตัวอยาง จำนวน 108 คน จากนั้นทำการสุมกลุมตัวอยาง

แบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ดวยการหาขนาดกลุมตัวอยางที่สุมดวยวิธีการกำหนดสัดสวนจาก

จำนวนประชากรท้ังหมด (Proportional to Sige) แบงออกไดเปน 10 ช้ันภูมิ ตามตารางดังน้ี 

 

ตาราง 1 แสดงกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

ท่ี บุคลากรทางการศึกษา ประชากร กลุมตัวอยาง 

1 โรงเรียนบานกุดเวียน 56 41 

2 โรงเรียนบานตะโก  20 15 

3 โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบานหนองไผ 12 9 

4 โรงเรียนทัพเซียม 10 8 

5 โรงเรียนบานนางามมติรภาพท่ี 131 37 27 

6 โรงเรียนบานแกวเพชรพลอย 13 9 

รวม 150 108 

 

 2. ขอบเขตดานเนื้อหา 

 ขอบเขตดานเน้ือหาครั้งน้ีมุงศึกษาเก่ียวกับสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ของ วรุตม 

บูรณสรรพสิทธ์ิ (2552) จำแนกออกเปน 4 ดาน คือ  

1) ดานฮารดแวร (Hardware) 
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2) ดานซอฟแวร (Software) 

3) ดานบุคลากร (People) 

4) ดานขอมูลสารสนเทศ (Information) 

 3. ตัวแปรในการวิจัย 

3.1 ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก ขอมูลสถานภาพทั่วไปของบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 มีดังน้ี  

1) เพศ ประกอบดวย 

ก. ชาย   ข. หญิง 

2) ระดับการศึกษา ประกอบดวย 

ก. ระดับปริญญาตรี  ข. สูงกวาปริญญาตรี 

3) ประสบการณการทำงาน ประกอบดวย 

ก. 1 – 10 ป     ข. ตั้งแต 10 ปข้ึนไป  

3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก สภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จำแนก

ออกไดเปน 4 ดาน ดังน้ี 

1) ดานฮารดแวร (Hardware) 

2) ดานซอฟแวร (Software) 

3) ดานบุคลากร (People) 

4) ดานขอมูลสารสนเทศ (Information) 

 4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน

การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สระแกว เขต 2 ผูวิจัยสรางข้ึนและผานการหาคุณภาพเครื่องมือแลว โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสถานภาพท่ัวไป เปนแบบสำรวจรายการ (Check List)  

 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ซึ่งเปน

แบบสอบถามชนิดมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) โดยใชเกณฑของเรนซิส ลิเคอรท (Rensis Likert) มี 5 ระดับ คือ 

เห็นดวยมากท่ีสุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยท่ีสุด ซึ่งแบบสอบถามความคิดเห็นจำแนก

ออกเปน 4 ดาน ดังน้ี 1) ดานฮารดแวร (Hardware) 2) ดานซอฟแวร (Software) 3) ดานบุคลากร (People) 4) ดานขอมูล

สารสนเทศ (Information)  

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด (The Opened Form) เปนแบบสอบถามสำหรับใหบุคลากรทางการศึกษา

เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 

 5. สถิติในการวิจัย 

ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางสถิติพื้นฐาน โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับสถิติที่ใชมี

ดังตอไปน้ี 

1) คาเฉลี่ย (Mean) เขียนแทนดวยสัญลักษณ X  
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2) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เขียนแทนดวยสัญลักษณ S.D. 

3) เปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมตัวอยางสองกลุมท่ีเปนอิสระตอกันดวย Independent t-test  

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ผูวิจัยใชกรอบความคิดดาน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจากงานวิจัยของ วรุตม บูรณสรรพสิทธ์ิ. (2552). เรื่องปญหาและแนวทางการแกปญหาการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในอำเภอเขาฉกรรจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 และ

ผูวิจัยกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย มีดังน้ี 

 

   ตัวแปรตน           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1: กรอบความคิดในการวิจัย 

 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี  

 1. ขอมูลสถานภาพทั่วไปของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 77.78 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน

รอยละ 55.56 และมีประสบการณการทำงานตั้งแต 1-10 ป คิดเปนรอยละ 72.22  

 2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื ่อพิจารณาเปนรายดานจากคาเฉลี ่ยมากไปหาคาเฉลี่ยนอย พบวา ดานที ่อยู ในลำดับที ่ 1) ดานขอมูลสารสนเทศ 

(Information) 2) ดานฮารดแวร (Hardware) 3) ดานบุคลากร (People) และ 4) ดานซอฟแวร (Software)  

 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา จำแนกตามเพศ 

ระดับการศึกษา และประสบการณทำงานของครูบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

  3.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา จำแนกตามเพศ

ของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 

ไมแตกตางกัน 

ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของบุคลากร

ทางการศึกษา มีดังนี้ 

1) เพศ 

2) ระดับการศึกษา 

3) ประสบการณการทำงาน 

สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

สถานศึกษา มีดังนี้  

1) ดานฮารดแวร (Hardware) 

2) ดานซอฟแวร (Software) 

3) ดานบุคลากร (People) 

4) ดานขอมูลสารสนเทศ (Information) 
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  3.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา จำแนกตาม

ระดับการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบล ตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระแกว เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน 

  3.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา จำแนกตาม

ประสบการณการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแกว เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน 

  

อภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 สามารถอภิปรายผล การวิจัย ได

ดังน้ี 

 1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

เมื ่อพิจารณาเปนรายดานจากคาเฉลี่ยมากไปหาคาเฉลี ่ยนอย พบวา ดานที ่อยู ในลำดับที ่ 1) ดานขอมูลสารสนเทศ 

(Information) 2) ดานฮารดแวร (Hardware) 3) ดานบุคลากร (People) และ 4) ดานซอฟแวร (Software) ซึ่งสามารถ

อภิปรายผลไดดังน้ี  

1.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ดานขอมูลสารสนเทศ 

(Information) อยูในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 มีการพัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมัยอยูตลอดเวลาตามนโยบายของ

ประเทศท่ีมุงมั่นและพัฒนาการศึกษาใหมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนรวมอยางกวางขวาง เชนการสรางเว็บไชต

โรงเรียน การสรางฐานขอมูลโรงเรียน และการเก็บขอมูลสถิตินักเรียนและบุคคลากรและมีการจัดทำที่อยู ไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส (E-mail Address) เพ่ือการติดตอสื่อสารขอมูล ระหวางโรงเรียนกับหนวยงานอื่นๆสอดคลองกับผลการวจิัย 

ของ วรุตม บูรณสรรพสิทธ์ิ (2552 : 47) พบวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนเขาฉกรรจ ดานขอมูล 

อยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีเน่ืองจากโรงเรียนมีการปรับปรุงเน้ือหาสาระในเว็บไซตของโรงเรียนอยางตอเน่ือง และเปนปจจุบัน 

มีการจัดทำเว็บไซต เพ่ือประชาสัมพันธขาวสารขอมูลของโรงเรียน และใชระบบเครือขายอินเทอรเน็ตเปนแหลงศึกษาคนควา

ในการเรียนการสอนวิชาตางๆ ของครูและนักเรียน 

1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ดานฮารดแวร (Hardware) 

อยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแกว เขต 2 มีการจัดสรรงบประมาณดานการจัดช้ืออุปกรณไอทีอยางเพียงพอจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

ในการสนับสนุนใหนักเรียนใหไดมีการใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศอยางเต็มที่ เนื่องจากอุปกรณทางดานเทคโนโลยี

สารสนเทศมีความจำเปนอยางมากกับการจัดการศึกษาในสมัยนี้ ซึ่งสอดคลองกับรางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื ่อสาร ฉบับที ่ 3 ของประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 ที ่กลาวไวว า นโยบายการเร งใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information and Communication Technology) เพ่ือพัฒนาการศึกษาในทุกดานโดยเฉพาะการชวยพัฒนา ครู อาจารย

การชวยใหเด็กและเยาวชนไดเขาถึงแหลงความรูและไดเรียนอยางทัดเทียมกันการพัฒนาระบบบริหารจัดการใหฉับไว มี

ประสิทธิภาพสูงสุดการจัดเครื ่องมืออุปกรณคอมพิวเตอร และการเชื ่อมโยงเครือขายจึงเปนนโยบายสำคัญของ
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กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ทก.) รวมกับสถาบันวิจัยและใหคำปรึกษาแหง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร(ท่ีปรึกษา) ไดดำเนินการจัดทำ รางแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ฉบับท่ี 3) ของ

ประเทศไทย พ.ศ.2557-2561 ข้ึน อยางท่ัวถึง และสื่อการเรียนรูควรมีองคความรูประกอบใหชัดเจนตามหลักสูตรการเรียนรู

อยางแทจริง ตลอดจนการสนับสนุนใหจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนการใชเทคโนโลยีในทุกระดับช้ัน 

1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ดานบุคลากร (People) อยู

ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนมีการจัดอบรมและสงบุคคลากรเขารวมอบรมในหลักสูตรตางๆเกี่ยวกับ เทคโนโลยี

สารสนเทศอยูบอยครั้ง จึงทำใหบุคลากรสามารถมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชงานเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ

สอนไดเปนอยางดี สามารถคนหา ขอมูล ไดอยางรวดเร็ว และถูกตองทันสมัย โรงเรียนมีการประกวดสื่อการเรียนการสอน 

และซอฟแวรเพื่อการจัดการเรียนการสอนในระดับโรงเรียน ครูและบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการดูแลรักษา แกไข 

ซอมแซมเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณตางๆ ที่ชำรุดใหสามารถใชงานได และมีการการสงเสริมและสนับสนุนใหครูและ

บุคลากรพัฒนาสื่อ นวัตกรรมในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน ซึงสอดคลองกับงานวิจัย ของ เศกสรรค  

คงคชวัน (2556: 48-52) ไดกลาวถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำเปนตองจัดเตรียมความพรอมดานสมรรถนะ

การปฏิบัติงานของบุคลากรในฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ ตั้งแตการกรอกขอมูลตลอดจนถึงควบคุมและพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ซึ่งอาจเปนผูท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของดานเทคนิคคอมพิวเตอรโดยตรง หรืออาจเปนผูมีภาระงานดานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ

ศึกษา เชน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

1.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา

ของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 ดานซอฟแวร (Software) 

อยูในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสระแกว เขต 2 มีโรงเรียนมีฐานขอมูลในการคนวาเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบใหมๆ อยูตลอดเวลามีกลุม 

Line เพ่ือติดตอสื่อสารกันระหวางครูกับนักเรียน นำซอฟแวร สำหรับปฏิบัติงาน (Microsoft Office) มาใชในการบริหารงาน

และการจัดการเรียนการสอน มีซอฟแวร ที่มีความสมบูรณพรอมใชงาน มีการจัดหาสื่อการเรียนการสอนตางๆ มาใชในการ

จัดการเรียนการสอน เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) บทเรียนออนไลน (e - learning) ฯลฯ มีระบบปฏิบัติการ 

(Microsoft Windows) มาใชในการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน มีซอฟแวร ที่ใชในการวัดและประเมินผลการ

เรียนมาใชในการบริหารงาน แตบุคลากรสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในการใช ซอฟแวรใหมๆที่พัฒนามาตลอดเวลา 

สอดคลองกับผลการวิจัยของ วรุตม บูรณสรรพสิทธิ์ (2552 : 56) ไดศึกษาปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

โรงเรียนเขาฉกรรจ ผลการวิจัยพบวา ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาดานซอฟแวร (Software) อยูในระดับ

ปานกลาง พบวา บุคลากรทางการศึกษาขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใชโปรแกรมตางๆ ในการปฏิบัติงาน เชน 

โปรแกรมสำหรับปฏิบัติงาน (Microsoft Office) โปรแกรมประยุกต (Application Software) เปนตน 

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา ของบุคลากรทาง

การศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จำแนกตามเพศ 

ระดับการศึกษา และประสบการณทำงาน สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี  

2.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา จำแนกตาม

เพศของของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว 

เขต 2 โดยรวมไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุภาพ เผาเวียงคำ (2552: 126) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง 

ปญหาและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรรีัมย เขต 3 ผลการวิจยั

พบวา ผู บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณการทำงานแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับปญหาในการใชเทคโนโลยี
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สารสนเทศโดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานฮารดแวร (Hardware) ซอฟแวร (Software) 

บุคลากร (People) และดานขอมูลสารสนเทศ (Information) ไมแตกตางกัน ท้ังน้ีเน่ืองจากเน่ืองจากโรงเรียนมีการจัดอบรม

และสงบุคคลากรเขารวมอบรมในหลักสูตรตางๆเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งเพศชายและเพศหญิงอยูอยางสม่ำเสมอ 

และในยุคปจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีสวนรวมกับการประกอบอาชีพในทุกอาชีพ คณะบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน

ในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 จึงเรงเห็นความสำคัญในจุดนี้จึงได มุง

พัฒนาทั้งตัวบุคคลากรและนักเรียนตลอดไปจนถึงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนใหทันสมัย และสามารถนำไปใชในการ

ทำงานในชีวิตประจำวันได จึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพิศ กองชัย (2559: บทคัดยอ) เรื่องการศึกษาสภาพการใชไอซีที

เพื่องานประกันคุณภาพการศึกษา: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยไดกลาววา สภาพการใชไอชีทีเพื่องานประกัน

คุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน เน่ืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย มีการจัดอบรมเก่ียวกับการ

ใชไอซีทีใหกับบุคลากร ทั้งเพศชายและหญิง ซึ่งสอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับที่ 3 ของ

ประเทศไทย พ.ศ. 2557-2561 ยุทธศาสตรที ่ 1 พัฒนาทุนมนุษยใหมีความรอบรู เขาถึงมีสวนรวมในการพัฒนาและใช

ประโยชนจากระบบไอซีทีไดอยางรู เทาทันในการสรางสรรคนวัตกรรมเพื ่อการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 

(Participatory People) 

2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา จำแนกตาม

ระดับการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สระแกว เขต 2 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พบวา ดานฮารดแวร (Hardware) และดาน

บุคลากร (People) และดานขอมูลสารสนเทศ (Information)และดานซอฟแวร (Software ไมแตกตางกัน ท้ังน้ีอาจเกิดจาก

ระดับการศึกษาท่ีสูงกวาปริญญาตรี ผูท่ีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เพราะหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของแต

ละหลักสูตรอาจารยมีความแตกตางกันออกไป ทำใหผูที่มีการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับการ ใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยของ Office of the Education Council 

ที่วาการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาดานการใชสื่อ การผลิตหรือสรางบทเรียนสื่อเทคโนโลยีการเรียนรูจะประสบ

ผลสำเร็จไดขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน ผูบริหาร ผูเขารับการอบรม วิทยากรและความรวมมือจากหนวยงานท่ี

เก่ียวของ และจากการประเมินผลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการพบวา ยังขาดแผนงาน

ในการพัฒนาบุคลากรดาน ICT ที่ชัดเจน รวมไปถึงการใชอุปกรณทางดาน ICT ที่ไมเต็มประสิทธิภาพ (Office of the 

Permanent Secretary, Ministry of Education, 2011, pp. 1-4) 

2.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา จำแนกตาม

ประสบการณการทำงานของบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแกว เขต 2 โดยภาพรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานฮารดแวร (Hardware) และ

ดานบุคลากร (People) และดานขอมูลสารสนเทศ (Information) และดานดานซอฟแวร (Software) ไมแตกตางกัน ทั้งน้ี

อาจเกิดจากการอบรมอยางตอเนื่องทั้งทางดานซอฟแวร (Software) ดานฮารดแวร (Hardware) ดานบุคลากร (People) 

และดานขอมูลสารสนเทศ (Information) ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ณพิชญา กิจจสัจจา (2561) เรื่อง กลยุทธการ

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา สำหรับสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ จังหวัดปทุมธานี 

ไดกลาววา ครูและบุคลากรทางการศึกษาใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนไมเต็มศักยภาพ แมจะ

ไดรับการอบรมอยางตอเนื่องแตขาดการขยายผลที่มีประสิทธิภาพ การขยายผลการอบรมใหประสบผลสำเร็จนั้นตองอาศัย

ความรวมมือจากทุกฝาย ทั้งผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาในบทบาทของวิทยากรและผูเขารับการอบรม รวมท้ัง

อุปกรณทางเทคโนโลยี นอกจากน้ี หากผูเขารับการอบรมไมนำความรูที่ไดไปใช การอบรมก็ไมบรรลุวัตถุประสงคและไมเกิด

ประโยชนสูงสุดตอสถานศึกษาอยางแทจริง  
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ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในทางการปฏิบัติงาน 

1.1 ควรมีการสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2 เขารวมอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวกับดานซอฟแวร (Software) มากข้ึน  

1.2 ควรมีการนำเทคโนโลยีใหมๆ เขามาจัดอบรมใหกับบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแกว เขต 2  

1.3 ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหหลกัสูตรมีการมุงเนนใหความสำคัญเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมมาก

ข้ึนจากเดิม 

 2. ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังตอไป 

2.1 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นเกี ่ยวกับสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

สถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรยีนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระแกว เขต 2 

2.2 ควรมีการศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคเกี ่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการบริหาร

สถานศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในตำบลตาพระยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาสระแกว เขต 2 

2.3 ควรมีการเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาของ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนท่ีมีขนาดท่ีแตกตางกัน 
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