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บทคัดย่อ 

 การวิจัยนีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การบรหิารสถานศกึษาของบคุลากรทางการศกึษา โรงเรยีนถาวรานกุลู 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็น

เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารสถานศกึษาของบคุลากรทางการศกึษา จ าแนกตาม

สถานภาพทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่   

และประสบการณก์ารท างาน กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้ไดแ้ก่ บคุลากรทางการศกึษา โรงเรียน

ถาวรานุกูล จ านวน 108 คน จากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

ไดแ้ก่ คา่รอ้ยละ คา่เฉลี่ย คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ทีและค่าความแปรปรวนทางเดียว  

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

สถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนถาวรานุกูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การ

เปรียบเทียบความคิดเห็น พบว่า บุคลากรที่ มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งหน้าที่  และ

ประสบการณก์ารท างานแตกต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิาร

สถานศึกษาไม่แตกต่างกนั รายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มีอายแุตกต่างกนัจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา ดา้นการใชซ้อฟแวรแ์ละขอ้มูลสารสนเทศ 

แตกต่างกัน กลุ่มตวัอย่างที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา ดา้นการใชฮ้ารด์แวร ์แตกต่างกนั และกลุ่มตวัอย่างที่ มีต  าแหน่ง

หนา้ที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นเก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา 

ดา้นการใชซ้อฟแวร ์แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
 

ค าส าคัญ: การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ, การบรหิารสถานศกึษา 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research are two-folds: 1)  to study the information technology 

usage for educational institution administration of Thawaranukul School administration towards 

the opinions of education civil services for Thawaranukul School, Samut Songkhram Province. 

2 )  To compare the information technology usage for educational institution administration 

towards the opinions of education civil services. The sample was 108 persons who had worked 

at Tawaranukul School and were randomized by Stratified Random Sampling. The instruments 

were a questionnaire. The data were statistically analyzed by frequency, Percentage, arithmetic 

mean, standard deviation and hypothesis were tested by Independent t-test, One Way ANOVA 

and testing the difference in pairs by using Scheffé's method. 

Major Findings: 1)  General information status of education civil services mostly were 

female at 69.44%, age between 30-45 years old at 39.80%, Bachelor Degree at 54.60%, be a 

teacher at 70.40% and less than 10 years experiences at 58.30%. 2) Opinions of education 

civil services toward information technology usage for educational institutions Administration of 

Thawaranukul School, Muang District, Samut Songkhram Province, were at the high level.  

3) Opinions comparison about information technology usage of education civil services could 

be summarized as follows; The educational civil services had opinions towards to Information 

Technology Usage for educational institutions Administration differently without Statistical 

significance. When considered in each aspects found that the sample who different age had 

opinions, towards to Information Technology Usage for educational institutions Administration 

in software aspect, information aspect, differently at 0.05 significant. The sample who different 

educational level, towards to Information Technology Usage for educational institutions 

Administration, in hardware aspect, differently at 0.05 significant and the sample who different 

work position, towards to Information Technology Usage for educational institutions 

Administration, in software aspect, differently at 0.05  
 

Keywords: Information Technology Usage, Institution Administration 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชใ้นโรงเรียน จึงมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งใน

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้

เ ป็นผู้ที่ มีความรู้ ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องกับศิลา  

สงอาจินต์ (2551) ได้กล่าวไว้ว่า  การน า

นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในโรงเรียน

จะตอ้งมีกระบวนการด าเนินงาน 6 ขัน้ตอน คือ 

1) การจัดท าแผนการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน

โรงเรยีนตอ้งใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจ  

และเตรียมตัวในการพัฒนาสิ่ งแวดล้อมที่

เ ก่ียวข้องให้เกิดความพร้อม มีการเตรียม

งบประมาณรองรบัใหค้รอบคลุมค่าใชจ้่าย ค่า

ดูแลบ ารุงรกัษา ค่าดูแลระบบ และผูเ้ก่ียวขอ้ง

ไดร้บัทราบและท าความเขา้ใจ 2) การพัฒนา

หรือจดัหาระบบเทคโนโลยีเขา้มาใชใ้นโรงเรียน

ต้องด า เนินการอย่าง เ ป็นระบบ โดยการ

พิจารณาวิเคราะห์และคัดเลือกด้วยวิธีการที่

ก  าหนดไวอ้ย่างชดัเจน และจดัหาผูพ้ฒันาระบบ

และผูใ้หบ้ริการที่จะปรบัปรุงพัฒนาระบบที่จะ

น ามาใชใ้นการบรหิารจดัการภายในโรงเรยีน  

3 )  ก า ร เ ลื อ ก เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ เ ห ม า ะ ส ม  

มีความส าคัญต่อความส า เ ร็จและความ

ลม้เหลวของการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพื่อการ

บริหารจัดการ เช่น การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ 

หรือบุคลากรผู้ที่มีความรู ้เพราะเทคโนโลยีมี

การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจ าเป็นตอ้งมี

ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูพ้ิจารณาร่วมกันกับบุคลากร

ของโรงเรียน 4) การพัฒนาบุคลากรที่ควบคุม

หรือดแูลระบบการใชเ้ทคโนโลยีเป็นสิ่งจ าเป็นที่

ต้องให้ความรู้เก่ียวกับการใช้งานให้ประสบ

ผลส าเรจ็และมีประสิทธิภาพ 5) การบ ารุงรกัษา

ให้ เ หมาะสมกับความต้อ งกา รและการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ 6) 

การติดตาม ประเมินผล สอดคลอ้งกับ วรพงษ์ 

วรภู (2553) ไดท้  าการศึกษาเรื่องปัญหาและ

ความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การศึกษาของครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต

พื ้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พบว่า ขาด

บุคลากรที่ มีความรู้ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูขาดทักษะในการใช้

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ขาดการอบรมให้มีทักษะ

เพียงพอในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อวสัด ุ

อปุกรณมี์คณุภาพไม่ดีพอ ครูไม่มีความรูค้วาม

เขา้ใจเก่ียวกับการซ่อมบ ารุง ดูแลบ ารุงรกัษา

วสัดแุละอปุกรณต์่าง ๆ 

 จากสภาพปัญหาดังที่ไดก้ล่าวมาแล้ว

ข้างต้นมีความสอดคล้องกับปัญหาการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ

โรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม 

พบว่า สถานการณก์ารใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริหารของโรงเรียนถาวรานุกูลใน

ปัจจุบนัยังคงมีปัญหาในหลาย ๆ ดา้น ซึ่งจาก

การประชุมครูโรงเรียนถาวรานุกูล เ ม่ือวัน

พฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ท าให้

ผู้วิจัยสามารถสรุปปัญหาเ ก่ียวกับการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้ พบว่า  1)  ด้าน
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เ ค รื่ อ ง มื อ  วัสดุ และอุปก รณ์ยั ง ข าดการ

บ ารุงรักษาที่ดี และอุปกรณ์บางส่วนช ารุดไม่

สามารถท างานไดเ้ต็มที่ 2) ดา้นซอฟแวรท์ี่ใชใ้น

การปฏิบัติงานในโรงเรียนยังเป็นรุ่นเก่า ท าให้

การท างานชา้ เช่น การประมวลผลขอ้มลู  

การจัดเก็บขอ้มูล 3) บุคลากรที่มีอายุมากเขา้

ท างานตัง้แต่ยุคที่คอมพิวเตอรย์งัไม่แพร่หลาย

ส่งผลให้บุคลากรที่ เข้าท างานในยุคนั้นยัง

พฒันาศกัยภาพของตนเองไดไ้ม่เพียงพอต่อการ

ใชร้ะบบสารสนเทศ 4) สืบเนื่องจากปัญหาทัง้ 3 

ขอ้ที่กล่าวแลว้ส่งผลใหก้ารบริหารจดัการระบบ

สารสนเทศของโรงเรียนยังไม่ดีเท่าที่ควร เช่น 

ระบบเครือข่าย Internet ไม่เสถียรท าให้การ

ปฏิบัติ งานต้องหยุดชะงักหรือต้องพักรอ

สญัญาณอินเทอรเ์น็ตในบางครัง้ เม่ือจะกลบัมา

ปฏิบัติงานต่อท าให้เกิดความสับสน และไม่

สามารถท างานไดอ้ย่างตอ่เนื่อง  

 ดงันัน้จึงท าใหผู้ว้ิจยัตอ้งการศึกษาการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการบริหาร

สถานศึกษาของโรงเรียนถาวรานุกูล อ าเภอ

เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ทราบถึง

ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

ของบคุลากรทางการศกึษาภายในโรงเรียน เพื่อ

เป็นขอ้มลูในการน าไปพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศภายในโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ 

ตลอดจนเพื่อน าผลการวิจัยดังกล่าวมาใชเ้ป็น

ขอ้มลูในการพฒันา ปรบัปรุง แกไ้ขปัญหาของ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน 

ถาวรานกุลู ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกบัการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อการบริหาร

สถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนถาวรานุกูล อ า เภอเมือง จังหวัด

สมทุรสงคราม 

 2 . เพื่ อ เปรี ยบเทียบความคิด เห็น

เก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา 

จ าแนกตามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ต าแหน่งหนา้ที่ 

และประสบการณก์ารท างาน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ 

ไดแ้ก่ บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนถาวรานุ

กูล อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม สังกัด

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 10 ปีการศึกษา 2561 จากการเปิดตาราง

ส า เ ร็ จ รูปของ  Krejcie & Morgen จ านวน  

108 คน จากนั้นท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ

แบ่งชัน้ภมูิ (Stratified Random Sampling)  
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กรอบแนวคดิการวิจัย 

   ตวัแปรตน้                ตวัแปรตาม 
 
 
 
 

 

 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ผู้วิจัยศึกษาสภาพและปัญหากับ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

สถานศกึษา 

 2 . ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นแบบ สอบถาม

ชนิดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 

โดยใช้เกณฑ์ของเรนซิส ลิ เคอร์ท (Rensis 

Likert) 

 3. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามความคิดเห็น

ไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับกลุ่ม

ตวัอย่างจรงิ จ านวน 30 คน และน ามาวิเคราะห์

หาค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น (Reliability) 

ของแบบสอบถาม โดย ใช้วิ ธี ค รอนบาค 

(Cronbach, 1970) พบว่าแบบสอบถามมีค่า

สมัประสิทธ์ิความเช่ือมั่นเท่ากบั 0.86 

 4. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มลู 

จากบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนถาวรา

นกุลู อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม จ านวน 

108 คน เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มลูตามสภาพความ

เป็นจรงิ  

 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 1 . ค ว ามคิ ด เ ห็ น เ ก่ี ย ว กับ ก า ร ใ ช้

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร สน เ ทศ เ พื่ อ ก า รบ ริ ห า ร

สถานศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา 

โรงเรียนถาวรานุกูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก 

 2 . การ เปรียบ เที ยบความคิด เห็น

เก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามเพศของ

บคุลากรทางการศกึษา ไม่แตกตา่งกนั 

3 . การ เปรียบ เที ยบความคิด เห็น

เก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามอายุของ

บุคลากร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน รายดา้น 

พบว่า ด้านฮาร์ดแวร์และด้านบุคลากรไม่

แตกต่างกัน ส่วนดา้นซอฟแวรแ์ละดา้นขอ้มูล

     ขอ้มลูสถานภาพทั่วไปของบคุลากร
ทางการศกึษา มีดงันี ้
     1. เพศ 
     2. อาย ุ
     3. ระดบัการศกึษา 
     4. ต าแหน่งหนา้ที่ 
     5. ประสบการณก์ารท างาน 
 

      การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิาร
สถานศกึษา มีดงันี ้ 
     1. ดา้นฮารด์แวร ์(Hardware) 
     2. ดา้นซอฟแวร ์(Software) 
     3. ดา้นบคุลากร (People) 
     4. ดา้นขอ้มลูสารสนเทศ (Information) 
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สารสนเทศ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติท่ีระดบั .05  

4 . การ เปรียบ เที ยบความคิด เห็น

เก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บรหิารสถานศกึษา จ าแนกตามระดบัการศกึษา

ของบุคลากรโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นบคุลากรและ

ดา้นขอ้มลูสารสนเทศ ไม่แตกต่างกนั ส่วนดา้น

ฮารด์แวรแ์ละดา้นซอฟแวร ์แตกต่างกนัอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

5 . การ เปรียบ เที ยบความคิด เห็น

เก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามต าแหน่งหนา้ที่

ของบุคลากร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นฮารด์แวรด์า้น

บุคลากร ดา้นขอ้มูลสารสนเทศไม่แตกต่างกัน 

ส่วนดา้นซอฟแวรแ์ตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั

ทางสถิติที่ระดบั .05  

6 . การ เปรียบ เที ยบความคิด เห็ น

เก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสถานศึกษา จ าแนกประสบการณ์การ

ท างานของบคุลากรทางการศกึษา โดยภาพรวม

ไม่แตกตา่งกนั 

 
อภปิรายผลการวิจัย 

 1 . ค ว ามคิ ด เ ห็ น เ ก่ี ย ว กับ ก า ร ใ ช้

เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร สน เ ทศ เ พื่ อ ก า รบ ริ ห า ร

สถานศึกษาของบุคลากรโรงเรียนถาวรานุกูล 

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี ้เนื่องจาก

โ ร ง เ รี ย น มี ก า รน า เ อ า ร ะบบ เทค โน โลยี

สารสนเทศมาใชใ้นการบริหารงานและจัดการ

เรียนการสอน โรงเรียนมีการจัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอร ์ส  าหรับใชใ้นการบริหารงานและ

จัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ มีการ

ส่งเสริมและสนบัสนนุใหค้รูและบุคลากรเขา้รบั

การฝึกอบรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ

ฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอรเ์บือ้งต้น การใช้

อิน เทอร์เน็ต เบื ้องต้น  มีการส่ ง เสริมและ

สนับสนุนให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนใช้

คอมพิวเตอรแ์ละอินเทอร์เน็ตในการจัดการ

เ รี ยนการสอน  มี กา ร ใช้ร ะบบ เครื อข่ าย

อินเทอรเ์น็ตเป็นแหล่งศึกษาคน้ควา้ มีการน า

โปรแกรมระบบปฏิบัติการโปรแกรมส าหรับ

ปฏิบตัิงานและโปรแกรมประยุกต ์มาใชใ้นการ

บริหารงานและการจัดการเรียนการสอน 

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ผ ล ก า ร วิ จั ย ข อ ง ว รุ ต ม์    

บูรณสรรพสิทธ์ิ (2552); สมจิตร  ขวัญแดง , 

จฑุารตัน ์ คชรตัน ์และชยัรตัน ์ จสุปาโล (2560); 

ปราวีณยา  สวุรรณณฐัโชติ (2541); และหฤทยั 

อรุณศิร ิ(2558) 

 2 . การ เปรียบ เที ยบความคิด เห็น

เก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริหารสถานศึกษา จ าแนกตามสถานภาพของ

บุคลากร โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี ้

เนื่องจากภาระงานในแต่ละดา้นในสถานศกึษา

จะแตกต่างกนั เช่น บุคลากรทางการศึกษาที่มี

ประสบการณ์ในการท างานมากกว่าจะได้รับ

มอบหมายให้เ ป็นผู้น  าหรือหัวหน้าในการ
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ป ฏิ บั ติ ง า น ม า ก ก ว่ า กั น  เ พ ร า ะ ผู้ ที่ มี

ประสบการณก์ารท างานย่อมมีความสามารถ

ไดด้ีกว่าผูท้ี่มีประสบการณก์ารท างานนอ้ยกว่า 

สอดคล้อ งกับผลการวิ จัยของกมลพันธ์    

แกว้โชติ (2551); สมจิตร  ขวญัแดง  จุฑารตัน ์ 

คชรตัน ์และชัยรตัน ์ จุสปาโล (2560); วรพงษ์  

วรภ ู(2552); และสภุาพ  เผ่าเวียงค า (2552)  

 
ข้อเสนอแนะ 

 1 . คว ร มีการศึ กษาความคิด เห็ น

เก่ียวกับสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษาของ

ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เพื่อน า

ขอ้มลูที่ไดม้าปรบัปรุงและแกไ้ขเก่ียวกับสภาพ

และปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บรหิารสถานศกึษาภายในโรงเรียนใหมี้คณุภาพ

และมีประสิทธิภาพ 

 2. ควรมีการศึกษาสภาพปัญหาและ

อุปสรรคเก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร ครู 

ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนถาวรานุกูล 

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสงคราม 

 3. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับ

สภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการ บริหารสถานศึกษาดว้ยการสมัภาษณ์

ขอ้มูลเชิงลึกแก่ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทาง

การศึกษา เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูสภาพปัญหาในการ

น าไปพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหมี้

คณุภาพและมีประสิทธิภาพ  
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