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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 
Used of Information Technology in Basic School Administration under 
the Jurisdiction of Suratthani Primary Educational Service Area Office 

 
สุพรรณษา คงตั้ง1 , ชุติมา พรหมผุย2  

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแนวทางในการ
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ
ราษฎร์ธานี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี จ านวน  224  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที  (t-test) 
และสถิติทดสอบเอฟ  (F-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี   โดยภาพรวม พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ค าส าคัญ  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ, การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 

                                                   
1 นักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์/วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อ.ดร.หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์/วิทยาลัยนครราชสีมา 
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Abstract 
 The research purposes were to study and to compare the used of information technology 
in basic school administration under the jurisdiction of Suratthani Primary Educational Service Area 
Office.The sample was the 224 school administrators and information technology practitioner 
teachers of basic schools under the jurisdiction of Suratthani Primary Educational Service Area 
Office.The research instrument was the estimate rating scale questionnaire.The data analysis 
statistics were the percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-way Analysis of Variance.  
 The research findings were: 
 1.The used status of information technology in basic school administration under the 
jurisdiction of Suratthani Primary Educational Service Area Office; overall found the operation was 
at high level. 
 2. The comparisons of personnel opinion on the use of information technology in basic 
schools under the jurisdiction of Suratthani Primary Educational Service Area Office; classified by 
status found the opinion was different with statistics significance level .05. 
 3. The comparisons of personnel opinion on the use of information technology in basic 
schools under the jurisdiction of Suratthani Primary Educational Service Area Office; classified by 
school size found the opinion was different with statistics significance level .01. 
Ketword : Used of Information Technology, Basic School Administration under the Jurisdiction 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวดที่  9  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  มาตรา  64  รัฐต้อง
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน  ต ารา  หนังสือทางวิชาการ  สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน  วัสดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่นโดยเร่งรัดพัฒนาชีพความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้
แรงจูงใจแก่ผู้ผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทั้งนี้โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  มาตรา  65  
ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ  ในการ
ผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม  มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  มาตรา  66  ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาชีพ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้เพื่อให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตมาตรา  67  รัฐต้องส่งเสริมให้มี
การศึกษาและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  รวมทั้งการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย  นอกจากนี้  
มาตรา  68  ให้มีการระดมทุน  เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ ค่าสัมปทาน 
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และผลก าไรที่ได้จากการด าเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชน  เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและองค์กรประชาชน  รวมทั้งให้มีการลดอัตราค่าบริการเป็นพิเศษในการใช้
เทคโนโลยีดังกล่าว  เพื่อการพัฒนาคนและสังคม  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิต  การศึกษาและ

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

, 2545) 
เทคโนโลยีจึงมีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษา การสร้างกระบวนการเรียนรู้ส าหรับ  การพัฒนาคนและ

สังคมเนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันเอื้อต่อการจัดการศึกษาทุกระบบรวมทั้ง การประยุกต์ใช้ในงานกิจกรรมสนับสนุน
การศึกษาอื่นๆ และมีความต้องการเทคโนโลยีมากเพียงพอในการวางแผนการตัดสินใจ ในปัจจุบันระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศด้านการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งมีโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
เพียงพอที่จะการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ และให้บริการประชาชนท่ัวไป สามารถใช้บริการทางการศึกษาได้อย่างทั่วถึง (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2551) 

จากเหตุผลดังกล่าว  ท าให้ผู้ศึกษาซึ่งปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพ
และปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เพื่อน าผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาส่งเสริม  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี 

2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  ตามความคิดเห็นของบุคลากร จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษา 
  
สมมติฐานการวิจัย 

1.  บุคลากรที่มีสถานภาพต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี แตกต่างกัน  

2.  บุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษา ขนาดแตกต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  แตกต่างกัน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  จ านวน 180  สถานศึกษา  ผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา 
ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยจ าแนกได้ดังนี้ 

 1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  180  คน 
 1.2 ครูผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  180  คน 
  รวมประชากรในการศึกษาครั้งน้ีทั้งหมด  จ านวน  360  คน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้ตารางของ R.V.Krejcie and 
D.W.Morgan  (บุญชม ศรีสะอาด, 2547 : 43)  แล้วน ารายช่ือสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี มาสุ่มอย่างง่าย  (Simple random sampling)  และการสุ่มแบบแบ่งช้ัน  (Stratified 
random sampling)  ตามขนาดของสถานศึกษา  (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547 : 105 - 110)  ได้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใด
ถือว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา  นั้นเป็นกลุ่มตัวอย่าง  ดังนี้ 

 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน  112  คน 
 2.2 ครูผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน 112 คน 
  รวมกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ท้ังหมด  จ านวน  224  คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check  list) 

ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  scale)  
ตามวิธีของลิเคิร์ท  (Likert)  มี  5  ระดับ  ซึ่งมีความหมายดังนี ้

  5  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
  3  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
  1  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. ศึกษาเอกสารและงานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแนวคิด ของ ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545 : 24)  เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
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2. ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  scale)  ตามวิธีของลิเคอร์ทและการ

สร้างแบบสอบถามแบบปลายเปิดจากต าราของ  บุญชม ศรีสะอาด  (2547 : 70 - 74) 
3. สร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
4. น าเครื่องมือให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ  เพื่อให้ค าแนะน า  ปรับปรุง  แก้ไข 
5. น าเครื่องมือที่แก้ไขแล้วให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content 

validity) และความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct validity) ความชัดเจนถูกต้องเหมาะสมของภาษาและการใช้ถ้อยค า
แล้วแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

6. น าเครื่องมือท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญแล้วน าไปทดลองใช้  (Try  out)  กับกลุ่มประชากรที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างคือ  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี จ านวน  30  คน แล้วหาค่าความเที่ยง (Reliability)  โดยใช้วิธีการ
ตรวจสอบค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s alpha coefficient ; อ้างถึงใน พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2547 : 
158) พบว่า มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ  .85 

7. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษาต่อไป 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.  ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร์  วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห์ใน การเก็บรวบรวม
ข้อมูลถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี  

2. ผู้ศึกษาส่งหนังสือจากวิทยาลัยนครราชสีมา ไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  เพื่อขอความอนุเคราะห์
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษา  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 

3. ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามทั้งหมดไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ครูผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง    

4. น าแบบสอบถามที่รวบรวมมาได้ท าการตรวจสอบความถกูต้อง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพและขนาดสถานศึกษาของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดย
หาค่าความถี่  (Frequency)  และค่าร้อยละ  (Percentage) 

2.  วิเคราะห์สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี ทั้งภาพรวม  รายด้านและรายข้อโดยหาค่าเฉลี่ย  ( X )  และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.)  แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปลความหมาย ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2547 : 103) 

 ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
 



 

ภาคบรรยาย 

 
 
 

211 

 
 ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูล ที่มีสถานภาพต่างกัน ต่อสภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยใช้ค่า  t - 
test  (Independent  samples) 

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลที่อยู่ในสถานศึกษา ขนาดต่างกันต่อสภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี โดย
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโดยใช้ F - test  (One  way ANOVA)  เมื่อพบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเซฟเฟ่  (Scheffe) 

    
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยาม

ศัพท์เฉพาะ (IOC: Index objective congruence )  (บุญชม ศรีสะอาด, 2547 :63) 
 1.2 ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha coefficient)  ของครอนบาค  

(Cronbach) 
2. สถิติขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 
 2.1 ความถี่  (Frequency) 
 2.2 ร้อยละ  (Percentage) 

 2.3 ค่าเฉลี่ย  (X ) 
 2.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  deviation) 
3. สถิติทดสอบสมมติฐาน 
     3.1  สถิติ t – test  ใช้ทดสอบความแตกต่างหรือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง  2  กลุ่ม 
     3.2  สถิติ F – test ใช้ทดสอบความแตกต่างหรือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่  3  กลุ่มขึ้น

ไป และหากพบว่ามีความแตกต่างรายคู่เกิดขึ้น  ผู้ศึกษาต้องท าการทดสอบต่อไปว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน และ
แตกต่างกันอย่างไร ตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method)   
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ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร  สถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวม 

รายการ 
ระดับการปฏิบัติ 

  S.D. แปลผล อันดับท่ี 
1.  ด้านวิชาการ 
2.  ด้านงานบุคลากร 
3.  ด้านแผนและงบประมาณ 
4.  ด้านบริหารทั่วไป 

4.00 
3.97 
4.01 
3.98 

0.48 
0.44 
0.41 
0.41 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

2 
4 
1 
3 

โดยภาพรวม 3.99 0.43 มาก  
  
 จากตารางที่ 1  แสดงว่า  สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวม  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  ( =  3.99)  เมื่อ 

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ  ด้านแผนและงบประมาณ  ( =  4.01)  รองลงมาคือ  ด้าน

วิชาการ  ( =  4.00)  และด้านบริหารทั่วไป ( =  3.98)  ตามอันดับ  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  ด้านงาน

บุคลากร  ( =  3.97)   
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวม 

รายการ 
ผู้บริหาร ครูฯ 

t p-value 
  S.D.   S.D. 

1.  ด้านวิชาการ 
2.  ด้านงานบุคลากร 
3.  ด้านแผนและงบประมาณ 
4.  ด้านบริหารทั่วไป 

4.07 
4.04 
4.07 
4.04 

0.46 
0.43 
0.38 
0.35 

3.93 
3.91 
3.95 
3.93 

0.49 
0.45 
0.44 
0.46 

2.096* 
2.082* 
2.081* 
2.053* 

0.037 
0.039 
0.039 
0.041 

โดยภาพรวม 4.05 0.40 3.93 0.45 2.110* 0.036 
*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 2  แสดงว่า  การเปรียบเทียบสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวม  แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  มีด้านที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ  .05  จ านวน  4  ด้าน  คือ  ด้านวิชาการ  ด้านงานบุคลากร  ด้านแผนและงบประมาณ  ด้านบริหารทั่วไป 
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวม 

รายการ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p-value 

1.  ด้านวิชาการ 
 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

15.53 
35.24 
50.78 

2 
221 
223 

7.77 
.16 

48.69* .000 

2.  ด้านงานบุคลากร 
 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

12.34 
31.21 
43.55 

2 
221 
223 

6.17 
.14 

43.67* .000 

3.  ด้านแผนและงบประมาณ 
 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

11.94 
25.77 
37.71 

2 
221 
223 

5.97 
.12 

51.18* .000 

4.  ด้านบริหารทั่วไป ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

10.85 
26.92 
37.77 

2 
221 
223 

5.42 
.12 

44.52* .000 
 
 
 

 
โดยภาพรวม 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

12.32 
28.49 
40.81 

2 
221 
223 

6.16 
.13 

47.79* .000 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 3  แสดงว่า  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามสถานศึกษาขนาด
เล็ก  สถานศึกษาขนาดกลาง  สถานศึกษาขนาดใหญ่  ในด้านวิชาการ  ด้านงานบุคลากร  ด้านแผนและงบประมาณ  
ด้านบริหารทั่วไป  โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  จ านวน  4  ด้าน  ได้แก่  ด้านวิชาการ  ด้านบุคลากร  ด้านแผนและ
งบประมาณ  ด้านบริหารทั่วไป 
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อภิปรายผล 

1. สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ  ด้านแผนและงบประมาณ  รองลงมาคือ  ด้านวิชาการ  ด้านบริหารทั่วไปและด้านงานบุคลากร  ทั้งนี้เนื่องมา
จากสถานศึกษาได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารในสถานศึกษาด้านแผนและงบประมาณมากและ
ก าหนดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยที่มีครูผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ชัดเจน  มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของพิศมัย  ชัยวิเศษ (2547 : 83) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การบริหารโรงเรียนในอ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  พบว่า  สภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารโรงเรียน  ได้ก าหนดให้
มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการจัดระบบสารสนเทศพื้นฐาน  ท าหน้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี 

สารสนเทศ  และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของวชิระ ศิริสุนธร (2550 : 57)  ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพื่อการบริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายน้ าพองสะอาด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4  
ผลการศึกษาพบว่า  สภาพการปฏิบัติการและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนในภาพรวม
ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลางทุกด้าน  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการปฏิบัติการและระดับปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

2. สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี ด้านบุคลากร เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ค่าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในด้านการจัดท าผลงาน ของบุคลากร ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานศึกษาได้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใน
การสืบค้นอับเดตเกี่ยวการงานวิชาการเพื่อน ามาปรับปรุงหลักสูตรและงานวิชาการอื่นๆมีความสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพิศมัย  ชัยวิเศษ (2547 : 83) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารโรงเรียนในอ าเภอเมือง  จังหวัด
ขอนแก่น  พบว่า  สภาพการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารโรงเรียน  ได้ก าหนดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับการจัดระบบสารสนเทศพื้นฐาน  ท าหน้าที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี ด้านวิชาการ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ค่าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในด้านการจัดท าผลงานของบุคลากร ทั้งนี้เนื่องจากสถานศึกษาปัจจุบันได้น าเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์เพื่อจัดท าเอกสารและจัดเก็บเอกสารหรืองานอ่ืนๆ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Reed. (2000 : 3539-
A)  ศึกษาอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการตัดสินใจในสถานที่ท างานพบว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการ
ตัดสินใจในสถานท่ีท างานนั้น  โดยเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้ศักยภาพในการด าเนินงานท่ีมากกว่าการท างานปกติ และ
ตอบสนองต่อการตัดสินใจที่จะท างานของแต่ละบุคคล  แต่ไม่สามารถที่จะตรวจสอบด้านสังคมจิตวิทยาหรือ
เปลี่ยนแปลงองค์กร ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับว่าจะเลือกการจัดการในการใช้เทคโนโลยีกับโครงสร้างขององค์กรได้อย่างไร  

4. สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี ด้านแผนและงบประมาณ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ค่าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การใช้ 
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เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนพัฒนาการศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Cardinale, (1981 : 84)  
รูปแบบการจัดระบบข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการน ามาประยุกต์ใช้กับระบบโรงเรียนรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา
ระบบข้อมูลในการจัดการด้านบุคลากรและการเงินให้เหมาะสมกับทุกๆ โรงเรียนในเมืองคอมมอนเวลย์ในรัฐแมสซาซู
เซส์  พบว่า  มากกว่าร้อยละ  90 ของโรงเรียนที่ศึกษา  ใช้คอมพิวเตอร์อ านวยความสะดวกทางด้านการบริหาร
โรงเรียนขนาดใหญ่ มีแนวโน้มว่าจะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้กับการบริหารงานนักเรียน งาน
การเงินและการวางแผนด้านการเงิน  

5. การเปรียบเทียบสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามสถานภาพ  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษามี
สภาพการปฏิบัติมากกว่าครูผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะผู้บริหารสถานศึกษามีภาระหน้าที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารในสถานศึกษามากกว่าครูผู้ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมี
ขอบข่ายภาระงานด้านการสอนด้วย   

6. การเปรียบเทียบสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ท้ังนี้เนื่องมาจากความแตกต่างกันของสถานศึกษาท้ังในด้านจ านวนบุคลากร  งบประมาณที่ได้รับ 
จัดสรร โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและบริบทด้านอื่นๆ  ของแต่ละสถานศึกษาแตกต่างกัน
จึงท าให้ความคิดเห็นของบุคลากรที่อยู่ในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพแตกต่างกันด้วย 
  
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะทั่วไป จากผลการวิจัยทั้งสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 1.1 ด้านงานวิชาการ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการวัดผลประเมินผล จึงเสนอแนะให้ผู้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการวัดผลประเมินผลและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน  

 1.2 ด้านงานบุคลากร เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การใช้เท คโนโลยี
สารสนเทศในด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จึงเสนอแนะให้ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้มีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการจัดท าผลงานของบุคลากรและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในเรื่องวินัย
และการลา  
 1.3 ด้านงานแผนและงบประมาณ เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การดูแล
รักษาและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เทคโนโลยี  จึงเสนอแนะให้สถานศึกษาควรมีการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
เทคโนโลยี 



 

ภาคบรรยาย 

 
 
 

216 

 
  1.4 ด้านงานบริหารทั่วไป   เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยท่ีสุด คือการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานอาคารสถานท่ีสิง่แวดล้อม จึงเสนอแนะใหผู้้บรหิารสถานศึกษาควรสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานอาคารสถานท่ีสิง่แวดล้อมและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการประชาสัมพันธ์สถานศึกษา 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรมีการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนในสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของครู  นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลหรือส่งผลกระทบต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูผู้ปฏิบัติงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.4 ควรศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการใน

สถานศึกษา 
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