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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป เพื่อเปรียบเทียบการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยจําแนกตามเพศ และประสบการณ์ และเพื่อ
รวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูจํานวน 343 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและการทดสอบค่าเอฟ เมื่อพบความแตกต่างทําการ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ ผลการวิจัยสําคัญ คือ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการบริหารวิชาการ รองลงมา คือ ด้านการบริหารงบประมาณ  ตามความ
คิดเห็นของครูท่ีมีเพศต่างกันโดยรวมไม่แตกต่างกัน และตามความคิดเห็นของครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกัน  โดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านครูท่ีมีประสบการณ์
ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมากท่ีสุดคือ ควรมีการ
จัดทําข้อมูลสารสนเทศในระบบดูแลช่วยเหลือ รองลงมาคือ ควรนําข้อมูลด้านงบประมาณ และแผนการปฏิบัติงานที่
เป็นปัจจุบันมาเป็นสารสนเทศของโรงเรียน และควรมีการจัดทําระบบสารสนเทศที่ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถส่งงานทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง 
คําสําคัญ : การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study using information technology for 
administration of school administrators under the secondary educational service area office 32 in 
four aspects, namely academic administration, budget administration, personnel administration, and   
 
1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
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general administration 2) to compare using information technology for administration of school 
administrators in all four aspects as perceived by teachers, classified by gender and experience and 
3) to collect the additional problems and suggestions related. The samples used in this study were 
343 teachers who came by using the Simple random sampling. The researcher instrument was a set 
of rating scale questionnaires with reliability coefficient of 0.98. The statistics used for analyzing the 
data were percentage, mean, standard deviation, independent t–test and F-test.  The research 
results revealed that : Using information technology for administration of school administrators as 
perceived by teachers as a whole, in each aspect was at the high level. The highest aspect was 
academic administration while the lower was budget administration.  Using information technology 
for administration of school administrators as perceived by teachers with different genders both as 
a whole and each aspect were not different. Using information technology for administration of 
school administrators as perceived by teachers with different experiences, both as a whole and 
each aspect showed statistically significant difference at the .05 level. Using information technology 
for administration of school administrators as perceived by teachers had main suggestions that the 
most were should be provided information on students support system, the second  should be 
followed by the data on the budget and the last should be provided to teachers and education 
personnel can send the Internet correctly and safely. 
Keywords : Using Information Technology,  Administration of School Administrators 
 
บทนํา 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันมนุษย์อย่างเห็นได้ชัดเจน และเป็นยุคแห่ง
การติดต่อสื่อสารไร้พรมแดน มีการประดิษฐ์คิดค้น พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก ต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ มี
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทําให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น มนุษย์จึงได้เห็น
ความสําคัญของข้อมูลและใช้เสริมปัจจัยพื้นฐาน ในการดํารงชีวิตของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี พัฒนาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงไปมีผลกับทุกเรื่องในชีวิตประจําวัน มีความสําคัญต่อสังคมปัจจุบันซ่ึง
เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างย่ิง ความเจริญก้าวหน้าท่ีไม่หยุดย้ังของเทคโนโลยี ทําให้มนุษย์ต้องเรียนรู้  และ
ปรับเปลี่ยนตนเอง ให้ทันต่อวิทยาการใหม่ ๆ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างรวดเร็ว ท้ังด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม บทบาทเหล่านี้มี
แนวโน้มท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ องค์การต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้แก่องค์การ เช่น การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างดําเนินงาน ขององค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการบริการ สร้างความสัมพันธ์และการแข่งขัน 
องค์การต่าง ๆ จึงจําเป็นต้องอาศัยบุคคลท่ีมีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มนุษย์ทุกคนควรเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นกําลังในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ ให้
ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นผลจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้องค์การหรือ
หน่วยงาน ต้องเรียนรู้และนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย เข้ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานใน
องค์การหรือหน่วยงานของตน เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการบริหารงานอย่างมาก   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยดําเนินการกระจายโอกาสการเรียนรู้ 
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ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู่ผู้เรียนทุกระดับอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู เพื่อการพัฒนา การเรียนการสอน  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้พัฒนาหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมีความเหมาะสม ชัดเจน ท้ังเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน โดยได้มีการกําหนด สมรรถนะสําคัญของผู้เรียนให้เน้น  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีความสามารถ
ในการเลือก และใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้าน
การเรียนรู้ การสื่อสาร การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม ษะ โดยการนํา
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านมาพบว่า การนําเทคโนโลยี สนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาและการเรียนการสอน ยัง
ไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควรเนื่องจากปัญหาและอุปสรรคหลายประการ  ท้ังในส่วนที่นําไปใช้ในการบริหารและส่วนที่
จัดการเรียนการสอน  ผู้บริหารที่มีความสนใจสน  และความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศน้อย การให้การสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการตัดสินใจน้อย เจ้าหน้าท่ีไม่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบสารสนเทศไม่มัน ต่อ
ความต้องการใช้งาน  ระบบสารสนเทศไม่มีความหลากหลาย ไม่เป็นมาตรฐาน ทําให้มีปัญหา ในการเก็บข้อมูล การ
ประมวลผล และหน่วยงานไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้สะดวกรวดเร็ว  ซ่ึงทําให้โรงเรียนประสบปัญหาเกี่ยวกับการรับการส่ง
ข่าวจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และจัดส่งข้อมูลล่าช้า มีข้อมูลผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง โดยปกติแล้ว
งานตามภาระหน้าท่ีของผู้บริหาร  มีความจําเป็นที่ต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
บริหารงานด้านบุคคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ และด้านการจัดการซ่ึงต้องกระทําอย่างรอบคอบ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเกี่ยวข้องกับการวางแผนและการตัดสินใจ โดยข้อมูลและสารสนเทศต้องมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการ มีความถูกต้อง มีความทันต่อเหตุการณ์ เพื่อการใช้ทรัพยากร ท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพ
สงุสุด  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 48) 

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารมีความจําเป็นและมีความสําคัญอย่างย่ิงที่ต้องใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศบริหารการศึกษา เนื่องจากกระบวนการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหารย่อมต้องใช้ระบบสารสนเทศเป็นหลัก
สําคัญของการบริหารทุกขั้นตอน การพัฒนาการศึกษาจะประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับระบบ
สารสนเทศที่ดีเป็นสําคัญ โดยระบบสารสนเทศ ท่ีผู้บริหารนําไปใช้ต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันต่อเหตุการณ์ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต   ตรงต่อความต้องการ ด้วยเหตุนี้จึงต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการมีระบบสารสนเทศ
ใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการบริหาร 
              จากความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอยู่ในระดับใด เพื่อจะได้นําผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูล
หรือแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานอย่างดี มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ใน
สถานศึกษาทําให้การศึกษามีความเจริญก้าวหน้าทันยุคแห่งสังคมการเรียนรู้ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน คอยขับเคลื่อน
การศึกษาของจังหวดับุรีรัมย์ ให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นที่ยอมรับของสังคมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบรหิารทั่วไป 
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 2.  เพื่อเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ท้ัง 4 ด้าน จําแนกตาม ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ และประสบการณ์ 
 3.  เพื่อรวบรวมปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
           ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
          1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปี
การศึกษา 2557 จํานวน 3,548 คน 
          2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ เป็นครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  
ปีการศึกษา 2557 จํานวน 351 คน ซ่ึงได้มาโดยตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan. 1970 : 608-610 ; อ้างถึงใน ประสิทธ์ิ สุวรรณรักษ์. 2542 : 148-149) และใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของครู 
ใน 4 ด้าน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ซ่ึงผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นโดยการศึกษาเอกสาร และแบบสอบถามประกอบกับแนวคิดท่ีได้จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องแบ่งเป็น 3 
ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
เกี่ยวกับตัวแปรอิสระ ได้แก่ เพศ และประสบการณ์การทํางาน 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจํานวน 40 ข้อ ซ่ึงมีค่า
ความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.98 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
 ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป แล้วนําเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปตาราง
ประกอบความเรียง ดังนี้ 
 1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ ปรากฏว่ามีความสมบูรณ์  
 2.  นําแบบสอบถามทั้งหมดมาลงรหัส และ ตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์ท่ีกําหนดให้ในมาตราส่วน
ของแบบสอบถามตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามเพื่อเตรียมลงข้อมูลในแฟ้มบันทึก วิเคราะห์ทางสถิติ 
 3.  นําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามไปวิเคราะห์ทางสถิติโดย
แจกแจงความถี่ ร้อยละและบรรยายประกอบตาราง 
          4.  นําข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ใน 4 ด้าน ไป
วิเคราะห์โดยใช้ค่าสถิติคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ เมื่อพบความ
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แตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน ทําการเปรียบเทียบ ความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่  
 5.  นําแบบสอบถามตอนที่ 3 ซ่ึงเป็นแบบสอบถามปลายเปิดไปหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
   
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
 1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
                  1.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริหารวิชาการ รองลงมา คือ ด้านการบริหาร
งบประมาณ 
                  1.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ รองลงมาคือ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวัดผล
ประเมินผล เทียบโอนผลการเรียน ให้ถกูต้องตามระเบียบของสถานศึกษา 
                  1.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ อยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รองลงมาคือ มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารพัสดุ สินทรัพย์ เพื่อควบคุมให้ทราบสภาพการใช้งาน 
        1.4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยข้อ ท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรได้รับการพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามความต้องการจําเป็นของตนเองและหน่วยงาน รองลงมาคือ มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการวางแผนอัตรากาํลัง กําหนดตําแหน่งตามความต้องการกําลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 
      1.5 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ด้านการบริหารทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การประสานพัฒนาเครือข่ายการศึกษาเพื่อแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง รองลงมาคือ มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดระบบการบริหารการพัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสม 
  2.  ผลการเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
       2.1 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูท่ีมี
เพศต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันเช่นกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีต้ังไว้ 
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       2.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ท่ีมีประสบการณ์ การทํางานต่างกัน โดยรวมแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้าน ครูท่ีมีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มี
ความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
              3.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความ
คิดเห็นของครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา มากท่ีสุดคือ ข้อ ควรมีการจัดทําข้อมูล
สารสนเทศในระบบดูแลช่วยเหลือ รองลงมาคือ ควรนําข้อมูลด้านงบประมาณ และแผนการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบันมา
เป็นสารสนเทศของโรงเรียน และควรมีการจัดทําระบบสารสนเทศที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งงานทาง
อินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกต้อง            
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของครู สามารถอภิปรายผลประเด็นสําคัญ ดังนี้ 
           1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริหารวิชาการ รองลงมา คือ ด้านการบริหารงบประมาณ 
ท้ังนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษา มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ ทําให้ผู้เรียน มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ มีความสนใจในด้านวิชาการ รวมทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษา ยังสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนิเทศการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ ให้
เหมาะสมกับสถานศึกษา และ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ แก่ชุมชน ประสาน
ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค์กรอื่น สร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการมากขึ้น และพนิดา พานิชกุล (2549) 
กล่าวว่า งานด้านการบริหารเป็นงานที่ผู้บริหารส่วนใหญ่  ต้องอาศัยสารสนเทศเป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ การ
กําหนดนโยบาย  ซ่ึงนับว่าเป็นส่วนที่มีความสําคัญต่อองค์กรธุรกิจเป็นอย่างมาก จึงได้มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาสนับสนุนการทํางานของผู้บริหาร ในลักษณะต่าง ๆ ส่งผลให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารอยู่ในระดับ
มาก การวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชฎาพร มีอาษา (2555) ได้วิจัยเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อําเภอเมืองสระแก้ว  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระแก้ว เขต 1 และพบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา อําเภอเมือง
สระแก้ว สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการ
บริหารงานวิชาการ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธีรวัฒน์ หอมสมบัติ (2554) 
ได้วิจัยเรื่อง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคาย เขต 3 และพบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ผลการเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา จําแนกตามวุฒิการศึกษาของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา และครู
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยี ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มนตรี สังข์โต (2554) ได้วิจัย
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เรื่อง สภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหารงานในโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และพบว่า สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียนมัธยมวัดหนอง
จอก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ใน
ระดับมาก คือ ด้านการบริหารวิชาการ รองลงมาคือด้านการบริหาร งบประมาณ ส่วนด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ 
ด้านการบริหารท่ัวไป รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ผลการเปรียบเทียบปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จําแนกตาม
ประสบการณ์ในการทํางาน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูท่ีมีเพศ
ต่างกัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกันเช่นกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ัง
ไว้ ท้ังนี้เป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานในทุกงาน และครอบคลุมใน
ทุกรายระเอียดของงานและผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในแต่ละงาน และปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) กล่าว
ว่า การบริหารงานเป็นกระบวนการการบริหารกิจกรรมทุกอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดีขึ้น 
ต้ังแต่การกําหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการสอน เพื่อให้
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน มีจุดมุ่งหมาย
ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล ส่งผลให้ครูท้ังชายและหญิงมีความคิดเห็นในการใช้เทคโนโลยีในการบริหารของผู้บริหาร
ไม่แตกต่างกัน การวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ สลุงอยู่ (2554) ได้วิจัยเรื่อง การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
และพบว่า ภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารวิชาการ ตามลําดับ การเปรียบเทียบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อจําแนก
ตามตําแหน่ง และจําแนกตามขนาดสถานศึกษาท่ีสังกัด ผู้บริหารและครู มีความคิดเห็นต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนเมื่อ
จําแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณ์การทํางาน ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริชาต วิเชียร  (2553) ได้วิจัยเรื่อง สภาพและความต้องการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พังงา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ของครูท่ีมีเพศต่างกัน มีสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและจัดการศึกษา ในภาพรวม และรายด้านในทุกด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนครูท่ีมีอายุ และอายุราชการต่างกันมี
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 และ .05 ตามลําดับ 
 3.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ท่ีมีประสบการณ์ต่างกัน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านครูท่ีมีประสบการณ์ต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 ท้ังนี้เป็นเพราะว่า ภาระงานในแต่ละด้านในสถานศึกษาจะมีความแตกต่างกัน 
ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทํางานจะได้รับมอบหมายในการเป็นผู้นําหรือหัวหน้าในการปฏิบัติงาน มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาโดยผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อให้การบริหารงานมีความคล่องตัว ทํา
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ให้ผลงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และไพรัตน์ เครือชัยสุ (2550) กล่าวว่าปัจจุบันความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีบทบาทสําคัญต่อวิถีชีวิตและสังคมของมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศได้สร้างการเปลี่ยนแปลง
และโอกาสให้แก่องค์กร เช่น เปลี่ยนโครงสร้างความสัมพันธ์และการแข่งขันในอุตสาหกรรม ปรับโครงสร้างการ
ดําเนินงานขององค์กรเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและบริการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละฝ่ายแตกต่างกัน ซ่ึง
เป็นเหตุผลท่ีทําให้ความคิดเห็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานแตกต่างกัน การวิจัยครั้งนี้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ มนตรี สังข์โต  (2554) ได้วิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงาน ใน
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 และ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก คือ ด้านการบริหารวิชาการ รองลงมาคือด้านการบริหารงบประมาณ ส่วน
ด้านท่ีอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านการบริหารทั่วไป รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานบุคคล ผลการเปรียบเทียบ
ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 จําแนกตามประสบการณ์ในการทํางาน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริชาต วิเชียร (2553) ได้วิจัยเรื่อง สภาพและความต้องการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา และพบว่า สภาพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ครูท่ีมีเพศต่างกันมีสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา 
ในภาพรวมและรายด้านในทุกด้านไม่แตกต่างกัน ส่วนครูท่ีมีอายุ และอายุราชการต่างกันมีสภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ .05 
ตามลําดับ  
 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
               1.  ผู้บริหารควรมีการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในสถานศึกษา ได้แก่ การจัดทําข้อมูลสารสนเทศใน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การนําข้อมูลด้านงบประมาณ และแผนการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบันมาเป็นสารสนเทศ
ของโรงเรียน 
              2.  ผู้บริหารควรมีการบริหารงานวิชาการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน ได้แก่ การแต่งตั้งคณะทํางาน เพื่อศึกษาการดําเนินงานจัดทําสารสนเทศในระบบเครือข่าย และการนํา
ข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการเผยแพร่ในระบบในระบบเครือข่าย เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนทราบและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
     2. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในลักษณะ
งานวิจัยเชิงคุณภาพ 
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