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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี และ 2) เปรียบเทียบการบริหารการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  การวิจัยน้ีเป็นการวิจัย

เชิงสำรวจ  ประชากรได้แก่  บุคคลากรครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สิงห์บุรี จำนวน  892  คน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ บุคคลากรครูจำนวน 269 คน ท่ีได้มาด้วย

วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ

ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ท้ังโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 2) ผลการ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคคลากรครูพบว่า ครูชายกับครูหญิงมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหาร 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาแตกต่างกันและ 

มีประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงเรียนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสำคัญ .05  

 

คำสำคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ, วงจรเดมม่ิง 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1) To study teachers’ opinions towards the 

management of the use of information technology of schools under the office of Singburi 

Primary Educational Service Area, and 2) To compare teachers’ opinions towards the 

management of the use of information technology of schools under the office of Singburi 

Primary Educational Service Area. The research methodology was a survey research. The 

population consisted of 873 teachers at schools under the office of Singburi Primary 

Educational Service Area. The sample consisted of teachers in schools under the office of 

Singburi Primary Educational Service Area, totally 269 people, by using Simple random 

sampling. The instrument used for data collection was a five-rating scale questionnaire. 

The statistics used in this study were: percentage, mean, standard deviation and 

hypothesis testing using independent t-test and One-way Analysis of variance. 

 The result of the research found that: 1) Teachers’ opinions towards the 

management of the use of information technology of schools under the office of Singburi 

Primary Educational Service Area were at high level in overall and each aspect. and 2) The 

results of hypothesis testing showed that teachers with different gender group had no 

different opinions toward the management of the use of information technology of 

schools. Teachers with different educational levels and different work experience had 

different opinions toward management of the use of information technology of schools at 

.05 statistically significant.  

 

Keywords: Information Technology, Deming Theory 

 

บทนำ 
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาตลอดจนการบริหารงานด้านต่าง ๆ ท้ังงานวิชาการ 

งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร งานธุรการ การเงิน พัสดุ และครุภัณฑ์ อีกท้ังในด้านการจัดการเรียนการ

สอน การบริหารงานท่ีประสบผลสำเร็จได้ผลงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลผู้บริหารจำเป็นต้องเอา

การบริหารเชิงระบบมาใช้ในการจัดระบบสารสนเทศ กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายการพัฒนา

บริหารจัดการ มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการวางแผนระบบข้อมูล 

สารสนเทศและเครือข่ายสนเทศให้มีประสิทธิภาพ และสามารถเช่ือมโยงติดต่อส่ือสารถึงกันได้ทุกระดับ 

ปรับปรุงกระบวนการบริหารและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง  
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การจัดระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา นับว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่าง

ย่ิงในการดำเนินการในสถานศึกษา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีต้องการ และครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาต้องมีระบบ

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการศึกษาท่ีนำไปสู่คุณภาพของผู้เรียน รวมถึงระบบสารสนเทศ

ท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้ตลอดเวลา โดยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจดำเนินการต่าง ๆ ในสถานศึกษาได้

อย่างมีประสิทธิภาพ (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2553: 20) ผู้นำในยุค ICT ท่ีนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ใน

การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ในโรงเรียนน้ัน จะมีความรู้เก่ียวกับระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเอง ซ่ึงส่วนใหญ่มักจะไม่เคยผ่านการอบรม แต่เกิดจากการเรียนรู้และฝึกฝน

ด้วยตนเอง ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมากท่ีสุด ส่วนใหญ่ไม่มีการเช่ือมโยงระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์กับภายนอก รูปแบบการจำแนก การเก็บรวบรวม และการนำเสนอข้อมูลและ

สารสนเทศยังมีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นส่วนน้อย ปัญหาก็คือ การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ 

อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีล้าสมัย และไม่เพียงพอ อีกท้ัง การบริหารในโรงเรียนแต่ละแห่งมีแนวทางปฏิบัติ 

แตกต่างกันระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจึงไม่เป็นมาตรฐานเดียวกันเท่าท่ีควร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เป็นงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอกองค์กร มีข้อมูลสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพย่อมเป็นประโยชน์ต่อ

การตัดสินใจ อย่างไรก็ตามหากทำการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศไม่ถูกต้อง อาจทำให้การทำงานมี

ประสิทธิภาพลดลงและเพ่ิมการใช้งบประมาณมากข้ึน จึงควรพัฒนาให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

เหมาะสมกับหน่วยงานและเป็นระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาในเร่ืองการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เพราะการ

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา เป็นส่ิงจำเป็นอย่างย่ิงในการบริหารสถานศึกษาท้ังภายในและ

ภายนอก (ปัญญา ปุยเปีย, 2554: 29) 

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ว่ามีการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในสถานศึกษาอย่างไร เพ่ือนำผลการวิจัยไปวางแผนและปรับปรุงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิด

ประสิทธิภาพต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1. ศึกษาระดับการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรี  
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2. เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จำแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน

ของบุคลากรครู 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  

            ตัวแปรต้น                     ตัวแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ ข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรี จำนวน 97 โรงเรียน รวมบุคลากรครู จำนวน 892 คน 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรีกำหนดจำนวนตัวอย่างโดยการอ่านค่าตามตารางของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & 

Morgan, 1970) ได้จำนวนตัวอย่างรวม 269 คน และสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเร่ืองการบริหารใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี ซ่ึงออกแบบเป็น 2 ตอน 

ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ ระดับ

การศึกษา ประสบการณ์ในการทำงาน ซ่ึงแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัด

สถานภาพบุคลากรครู 
    1. เพศ 

    2. ระดับการศึกษา 

    3. ประสบการณzในการทำงาน 

    
  

การบริหารการใช2เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสิงหAบุรี 
1. ดfานการวางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) 

2. ดfานการปฏิบัติตามแผน (Do) 

3. ดfานการตรวจสอบประเมินผล (Check) 

4. ดfานการปรับปรุงพัฒนา (Act) 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ซ่ึงผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามโดยยึดแนวคิดของ 

Deming แบบสอบถามน้ีประกอบด้วยคำถามแบบเลือกตอบ เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 

scale) มี 5 ระดับ โดย 5 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด และ 1 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติน้อย

ท่ีสุด 

แบบสอบถามมีการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) และค่าความเช่ือม่ัน 

(Reliability) โดยนำแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่าน พิจารณาความสอดคล้องของข้อคำถาม

กับนิยามตัวแปร แล้วหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-objective Congruence: IOC) ระหว่าง

ข้อคำถามกับนิยามตัวแปร พบว่า แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง มากกว่า 0.5 ทุกข้อคำถาม 

จากน้ันนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับครูในโรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน  

นำข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ัน

ของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า ได้ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันของตัวแปรเท่ากับ 

0.89 จะเห็นได้ว่า แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันมากกว่า 0.8 แสดงว่า แบบสอบถาม 

มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ ผู้วิจัยนำแบบสอบถามพร้อมด้วยหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวม

ข้อมูลจัดส่งไปยังสถานศึกษาเครือข่ายโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

เพ่ือขออนุญาตเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของบุคคลากรครูในกลุ่มตัวอย่างและความคิดเห็นของบุคคลากรครู 

ในกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ 

(Percent) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

2. วิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการหาค่าความถ่ี 

ร้อยละ ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายด้าน และโดยรวม 

3. นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาแปลผลค่าเฉล่ียการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแปล

ความหมายค่าเฉล่ียของคะแนนตามแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2545: 103) ดังน้ี 
 

4.51 - 5.00   หมายถึง   มีการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน ระดับมากท่ีสุด 

   3.51 - 4.50   หมายถึง   มีการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน ระดับมาก 

2.51 - 3.50   หมายถึง   มีการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน ระดับปานกลาง 

1.51 - 2.50   หมายถึง   มีการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน ระดับน้อย 

1.00 - 1.50   หมายถึง   มีการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ใน ระดับน้อยท่ีสุด 
 

4. เปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรครู 

จำแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน โดยใช้การทดสอบแบบที (t-test)  

และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) ซ่ึงวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ  
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ผลการวิจัย 
1. สถานภาพของบุคคลากรครูในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 81.8  

จบการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 67.9 และมีประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 

39.0 

2. บุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี มีความคิดเห็นว่า 

การบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สิงห์บุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการปฏิบัติการบริหารการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาตามทฤษฎีในการบริหารการศึกษาวงจรเดมม่ิงครบท้ังทางด้าน 

การวางแผน (Plan) การดำเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงแก้ไข (Act) และมี 

การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 

ด้านการวางแผนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงมีค่า ( = 4.03) 

ด้านการดำเนินการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงมีค่า ( = 4.05) 

ด้านการตรวจสอบในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงมีค่า ( = 4.17) 

ด้านการปรับปรุงแก้ไขในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงมีค่า ( = 4.06) 
 

3. ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของบุคคลากรครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  

สรุปได้ดังน้ี 

   3.1 บุคคลากรครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีท้ังเพศชาย 

และเพศหญิง มีความคิดเห็นต่อการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนไม่แตกต่างกันท้ังใน

ภาพรวมและรายด้าน 

   3.2 บุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์ บุ รี  

ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใน

โรงเรียนแตกต่างกันในภาพรวม ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และรายด้านท่ีแตกต่างกันมีเพียง

ด้านเดียวคือด้านการตรวจสอบ โดยบุคคลากรครูท่ีจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีเห็นว่าโรงเรียนมีการ

ปฏิบัติด้านการตรวจสอบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมากกว่าบุคคลากรครูท่ีจบการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ส่วนด้านอ่ืน ๆ พบว่า บุคคลากรครูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี

มีความคิดเห็นต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 

   3.3 บุคลากรครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ท่ีมี

ประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน

แตกต่างกันในภาพรวม ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ครูท่ีมี

ประสบการณ์แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนแตกต่างกันทุกด้าน 

X

X

X

X
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ส่วนเม่ือเปรียบเทียบครูท่ีมีประสบการณ์ในการทำงานกลุ่ม 1-10 ปี กับกลุ่ม 11-20 ปี และเปรียบเทียบครู

ท่ีมีประสบการณ์ทำงานกลุ่ม 11-20 ปี กับกลุ่มต้ังแต่ 21 ปีข้ึนไป พบว่า มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 

อภิปรายผล 
 1. ระดับการปฏิบัติในการบริหารการใชfเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา ในภาพรวม 

อยู_ ในระดับมาก โดยมีการปฏิบัติ ท้ัง 4  ดfาน คือ ดfานการวางแผน (Plan)  การดำเนินการ (Do)  

การตรวจสอบ (Check) และดfานการปรับปรุงแกfไข (Act) อยู_ในระดับมาก สอดคลfองกับผลการศึกษาของ  

พิทยพันธz พวงเดช และมัทนา วังถนอมศักด์ิ (2562) ท่ีศึกษาเร่ืองการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  และสอดคลfองกับงานวิจัยของอัมรา  

กัลป≠ปะ (2561) ท่ีศึกษาเร่ืองการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียนวัดหวายเหนียว “ปุญสิริวิทยา” พบว_า 

สถานศึกษามีการปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารการใชfเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาอยู_ในระดับมาก ท้ังน้ี

อาจเน่ืองมาจาก สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหzบุรี มีนโยบายในการ

สนับสนุนการบริหารจัดการดfานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกำหนดใหfเปÄนส_วนหน่ึงของวิสัยทัศนzและพันธกิจ

ของโรงเรียน ดังน้ัน แต_ละโรงเรียนจึงจำเปÄนตfองมีแผนงานและโครงการพัฒนาเครือข_ายเทคโนโลยี

สารสนเทศไวfในแผนการปฏิบัติงานประจำปÆ ดำเนินการ ประเมินผล และติดตามการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศใหfบรรลุตามวัตถุประสงคz พันธกิจของโรงเรียนและนโยบายของหน_วยงานตfนสังกัด  

2. ผลการวิจัยพบว_า บุคคลากรครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สิงหzบุรี ท้ังเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็นต_อการบริหารการใชfเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา

ในโรงเรียน ไม_แตกต_างกันท้ังในภาพรวมและรายดfาน สอดคลfองกับงานวิจัยของ จารุเนตร จันทรzสุข 

(2561) ท่ีศึกษาเร่ืองสภาพการบริหารระบบสารสนเทศของโรงเรียนกลุ_มอำเภอบางบัวทอง สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2 พบว_า ครูท่ีมีเพศแตกต_างกันมีความคิดเห็นต_อการบริหาร

ระบบสารสนเทศของโรงเรียนไม_แตกต_างกัน  

 3. ผลการวิจัยพบว_า บุคคลากรครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สิงหzบุรี ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว_าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต_อการบริหารการใชf

เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาในโรงเรียนแตกต_างกันในภาพรวม และเม่ือพิจารณาเปÄนรายดfานพบว_า 

ดfานท่ีแตกต_างกันมีเพียงดfานเดียวคือดfานการตรวจสอบ โดยบุคคลากรครูท่ีจบการศึกษาสูงกว_าปริญญาตรี

เห็นว_าโรงเรียนมีการปฏิบัติดfานการตรวจสอบมากกว_าบุคคลากรครูท่ีจบการศึกษาปริญญาตรี ส_วนดfาน 

อ่ืน ๆ พบว_า บุคคลากรครูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว_าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต_อการ

บริหารเทคโนโลยีไม_แตกต_างกัน ผลการศึกษาน้ีขัดแยfงกับผลการศึกษาวิจัยของ จารุเนตร จันทรzสุข (2561)  

พบว_า ครูในโรงเรียนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต_างกันมีความคิดเห็นไม_แตกต_างกัน การท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก 

บริบทของโรงเรียนมีความแตกต_างกันทำใหfมีการบริหารการใชfเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนแตกต_างกัน 

กล_าวคือ โรงเรียนรัฐบาลอาจมีความพรfอมดfานวัสดุอุปกรณzและซอฟตzแวรzต_าง ๆ ท่ีใชfในการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในโรงเรียนมากกว_าโรงเรียนเอกชน เม่ือครูในโรงเรียนเอกชนมีโอกาส



70 
 

JOURNAL OF EDUCATION BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY Vol. 9 No. 3 September - December 2021 

ในการใชfเทคโนโลยีสารสนเทศไม_มากนักจึงทำใหfบุคคลากรในระดับต_าง ๆ ไม_เห็นถึงความแตกต_างในการ

บริหารการใชfเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาในโรงเรียน 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้ 
   1.1 ผูfบริหารสถานศึกษาแต_ละแห_งควรกระตุfนใหfครูท่ีมีประสบการณzในการทำงานนfอย ท้ังเพศ

หญิง เพศชาย และทุกระดับการศึกษา เขfาใจถึงความสำคัญและประโยชนzของการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพราะจะทำใหfการบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

         1.2 ผูfบริหารสถานศึกษาควรส_งเสริมและเปèดโอกาสใหfครูมีส_วนร_วมในการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะในดfานการวางแผนและการปรับปรุงแกfไข เช_น เปèด

โอกาสใหfครูมีส_วนร_วมในการพิจารณาเสนอหรือแนะนำเทคโนโลยีทางการสอนท่ีสอดคลfองกับสภาพ 

การดำเนินการของโรงเรียน มีส_วนร_วมในการวิเคราะหzและกำหนดวิธีการประเมินผลการเรียนในแต_ละ

หน_วยการเรียนรูfรายวิชาท่ีเปÄนการประเมินตามสภาพจริง 

   1.3 ผูfบริหารสถานศึกษาควรส_งเสริมและเปèดโอกาสใหfครูมีส_วนร_วมในการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือส_งเสริมใหfการดำเนินงานดfานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

และมาตรฐานการศึกษา ดำเนินไปอย_างมีประสิทธิภาพ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
   2.1 ควรศึกษาความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมของครู กับความสำเร็จของการบริหารการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี    

    2.2 ควรศึกษาสภาพปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครู

โรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สิงห์บุรี 
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