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บทคัดย่อ 
  การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ.1).ศึกษาประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา .สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
2).เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร ตามปัจจัยของผู้บริหาร .และ
ปัจจัยของโรงเรียน.3).ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้.ได้แก่.โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา .สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา.นครศรีธรรมราช.จ านวน.106.คน.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า.5.ระดับ.ที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามระหว่าง..715.ถึง 
.887.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล.ได้แก่.ค่าเฉลี่ย.ค่าร้อยละ.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน.การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว.(One.-.Way.ANOVA).และการเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี.LSD.ผลการวิจัยพบว่า 
1).ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร.โดยรวมอยู่ในระดับดี.เมื่อแยกพิจารณาเป็น 
รายด้านพบว่า.อยู่ในระดับดีทุกด้าน.2).ผลการเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร 
ตามเพศ.วุฒิการศึกษา.ประสบการณ์ในการท างานด้านบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา .ขนาดโรงเรียน 
พบว่า.ทุกตัวแปรไม่แตกต่างกันทั้งภาพรวม.และรายด้านทั้ง.4.ด้าน.ปัญหาคือ.สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไม่เพียงพอ.และไม่เข้าใจในระบบต่าง .ๆ .ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร.เนื่องจากขาด
งบประมาณและยังขาดการอบรมให้ความรู้การใช้งานระบบต่าง.ๆ .อย่างเพียงพอ 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร    
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Abstract 
The purposes of this research were to 1) study the efficiency of using information 

technology for administration in the educational opportunity expansion schools under 
Nakhon Si Thammarat Primary Educational Service Area. 2) compare the efficiency of 
using information technology for administration in relevance to variables of  
administrators and schools. 3) study the problems and suggestions about using 
information technology. The sample comprised 106 under Nakhon Si Thammarat Primary 
Educational Service Area. The research instruments were rating scale questionnaires with 
reliability coefficients between .715 to .887. The statistics used were mean, percentage, 
standard deviation, one - way ANOVA, and multiple comparisons using LSD. The results 
were as follows: 1) the efficiency of using information technology for administration as a 
whole was at good level. When considering at each aspect, it was found that every 
aspect was at good level. 2) the comparisons of the overall efficiency of using 
information technology for administration in relevance to sex, educational background, 
school administration’s experience, and school sizes were not different of all variables. 
The problems and suggestions were insufficient of information technology in each 
school, and the understanding of using information technology for administration 
because there were not enough budget and trainings of how to use information systems 
in administration. 
Keywords: The efficiency of using information technology, Using information technology 

for administration 
 
บทน า 

เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวัน.ประกอบกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์.ท าให้
เทคโนโลยีมีบทบาทในการใช้ชีวิตของมนุษย์มากขึ้นในทุกด้าน.เช่น.ด้านการศึกษา.ด้านการแพทย์.ด้านการ
สื่อสาร.เป็นต้น.จากสถานการณ์และแนวโน้มการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ได้ส่งผลให้ระบบ
การศึกษาและการเรียนรู้ของคนเปลี่ยนไป.การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์.เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์.“ประเทศไทยมีความม่ันคง.มั่งคั่ง.ยั่งยืน.เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”.และในยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์.(ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ, 2561) 

ในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารงานหลายระบบ .เช่น.ระบบงานทะเบียน
นักเรียน (DMC),.ทะเบียนประวัติบุคลากร,.การรับส่งหนังสือราชการ (AMSS),.ระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐ (GFMIS).ฯลฯ.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาท าให้การท างานมีความ
รวดเร็ว.ถูกต้อง.ประหยัดงบประมาณและบุคลากรในการด าเนินงานได้มากยิ่งขึ้น (ดร.อธิปัตย์ .คลี่สุนทร, 
2555) ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ .20.ปี.ที่ส่งเสริมให้มีการปฏิรูปภาคการศึกษา .ให้รองรับ
เทคโนโลยี.และความต้องการของผู้เรียนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในอนาคต 
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 จากความเป็นมา.รวมทั้งความส าคัญของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ส าหรับการบริหาร
สถานศึกษาในด้านต่าง.ๆ.นั้น.ส่งผลให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา.ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา .สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช .เพ่ือเป็นการศึกษาผลที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหาร.4.ด้าน.และผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะได้น าไปเป็นข้อเสนอแนะกับสถานศึกษาในจังหวัด
นครศรีธรรมราช เพ่ือเป็นแนวทางการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1..ศึกษาประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
  2..เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร ตามปัจจัยของ
ผู้บริหาร และปัจจัยของโรงเรียน 
  3..ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัย.ผู้วิจัยได้ศึกษาเรื่อง.“ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา.นครศรีธรรมราช”.มีขั้นตอน
ในการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1..ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย .ประชากรคือ.โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช .ปีการศึกษา.2562.โดยผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key.Informance).คือ.ผู้อ านวยการโรงเรียนในทุกวิทยฐานะ.จ านวน.143.คน.(ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช, .2562) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรทาโร .ยามาเน่ 
(Yamane,.1973.อ้างในพงศ์เทพ จิระโร, 2557).ได้กลุ่มตัวอย่าง.จ านวน.106.คน.จากนั้นจึงเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified.random.sampling) 

2..เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย.คือ.แบบสอบถาม.(Questionnaire).แบ่งออกเป็น.3.ตอน.ดังนี้.ตอนที่ 1
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม .ตอนที่.2.เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับ
ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา .นครศรีธรรมราช.จ านวน.48.ข้อ.ได้แก่.ประสิทธิภาพการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารด้านวิชาการ.จ านวน.15.ข้อ.ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารด้านงบประมาณ.จ านวน.9.ข้อ.ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารด้าน
การบริหารงานบุคคล.จ านวน.10.ข้อ.และประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารด้านการ
บริหารทั่วไป.จ านวน.14.ข้อ.มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า.(Rating scale).5 ระดับ 
ตามวิธีของลิเคอร์ท.(Likert).ตอนที่.3.ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหาร 
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3..การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา.(Content.Validity).และความเชื่อมั่น.(Reliability).ของ
แบบสอบถาม.ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา.พบว่า.ข้อค าถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 
0.60 .–.1.00 .ในส่วนค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม .ซึ่งวิ เคราะห์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟ่า 
( -Coefficient).ของครอนบาค.(Cronbach).(พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2558).กับกลุ่มตัวอย่าง.จ านวน.30.คน 
พบว่า.ค่าความเชื่อมั่นของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารด้านวิชาการ.มีค่า..887.ค่าความเชื่อมั่น
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารด้านการบริหารงานบุคคล.มีค่า..740.ค่าความเชื่อมั่นของ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารด้านงบประมาณ.มีค่า..715.ค่าความเชื่อม่ันของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารด้านการบริหารทั่วไป .มีค่า..787.ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามรวมทั้งฉบับ 
มีค่า .827 

4..วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ค่าร้อยละ .(Percentage).วิเคราะห์ระดับ
ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร.เป็นรายด้านและรายข้อ.โดยใช้ค่าเฉลี่ย.( ̅).ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร .ตามปัจจัยของ
ผู้บริหาร.และปัจจัยของโรงเรียน.โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนรายกลุ่ม.(One-Way Analysis of 
Variance : ANOVA) 

 
ผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา.นครศรีธรรมราช.สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม.พบว่า.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่.เป็นเพศชาย 
มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท มีประสบการณ์ด้านบริหาร.15.-.20.ปี.สถานศึกษาขนาดกลาง 
 2. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร .พบว่า.โรงเรียน 
มีประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร .โดยรวมอยู่ในระดับดี.โดยเมื่อแยกพิจารณา 
เป็นรายด้านพบว่า.ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร .อยู่ในระดับดีทุกด้าน 

โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย.ได้แก่.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารด้านการบริหารทั่วไป .
( ̅= 4.37),.การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารด้านวิชาการ (  ̅= 4.36),.การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารด้านการบริหารงานบุคคล ( ̅= 4.34),.และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารด้านงบประมาณ ( ̅= 4.32).โดยจ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้ 
 

 
ภาพประกอบที่ 1 ระดับประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร 
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 2.1 ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารด้านการบริหารทั่วไปของ
โรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ.4.37.เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ.โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย.3.อันดับแรก.คือ.รวบรวมและจัดท าระบบสารสนเทศของโรงเรียนให้เป็น
ปัจจุบันผ่านระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา (School Management Information 
System: SMIS) ( ̅= 4.49), ให้บริการสื่อ.เทคโนโลยีสารสนเทศแก่สาธารณะ.เช่น.ระบบอินเตอร์เน็ต 
( ̅= 4.38) และบันทึกข้อมูลนักเรียนโดยผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management 
Center: DMC) ( ̅= 4.37) ตามล าดับ และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ประสานงานกับบุคคล ชุมชน 
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอ่ืน.ๆ.ที่จัดการศึกษาในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน 
( ̅= 3.99) 

 2.2 ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารด้านวิชาการของโรงเรียน 
โดยรวมอยู่ในระดับดี.โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ.4.36.เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดท าข้อมูลในระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( ̅= 4.40), ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ และเผยแพร่
ข้อมูลแก่ชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( ̅= 4.35) และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผน 
ก ากับ ติดตาม และนิเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( ̅= 4.34) ตามล าดับ และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ มีการติดตามและฝึกวินัยผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( ̅= 4.13) 

2.3 ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารด้านบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียน.โดยรวมอยู่ในระดับดี.โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.34 เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ.โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย .3.อันดับแรก.คือ.วางแผนอัตราก าลัง .และก าหนดต าแหน่งโดยใช้ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษา.(Education.Management.Information.System:.EMIS).( ̅= 4.44), 
ส่งเสริม สนับสนุนครูอบรมพัฒนาความรู้ผ่านระบบ.เช่น.TEPE.Online ( ̅=.4.37),.จัดท าฐานข้อมูลการ
เข้ารับการอบรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา ( ̅=.4.29) ตามล าดับ.และรายข้อที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด.คือ ใช้ E.–.mail.หรือ.LINE.ในการติดต่อสื่อสารระหว่างครูและบุคลากรของโรงเรียน 
( ̅= 4.21)  

 2.4.ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารด้านงบประมาณของโรงเรียน 
โดยรวมอยู่ในระดับดี.โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ.4.32.เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อ.โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย.3.อันดับแรก.คือ.ตรวจสอบ.ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินผ่านระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS).( ̅= 4.27),.จัดซื้อ.จัดจ้าง.โดยใช้ระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ (e – GP) ( ̅= 4.25), ระดมทรัพยากรและการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน
โรงเรียน ( ̅= 4.22) ตามล าดับ และรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
ออกแบบ ก าหนดลักษณะครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ( ̅= 4.08) 

3..การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน.ตามเพศ 
วุฒิการศึกษา.ประสบการณ์ในการท างานด้านบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา .ขนาดโรงเรียน.ใช้สถิติการ
วิเคราะห์คือ.F-test.โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..05.ตามสมมติฐาน  

 3.1.ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน 
ตามเพศ.วุฒิการศึกษา.ประสบการณ์ด้านบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา.ขนาดโรงเรียน.พบว่า.ทั้งภาพรวม
และรายด้านทั้ง.4.ด้าน.ไม่แตกต่างกัน.ตามตัวแปรดังกล่าว 
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 4..ปัญหาและข้อเสนอแนะ.ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารด้านวิชาการ.เช่น.ครูยัง
มีความรู้ไม่เพียงพอเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน .เช่น 
การสร้างสื่อ.นวัตกรรม.โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง .ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารด้านบริหารงานบุคคล.เช่น.ครูไม่นิยมการอบรมออนไลน์เท่าที่ควร.และการใช้แอพพลิเคชั่น.LINE 
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในโรงเรียน.ไม่มีการใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารด้านงบประมาณ .เช่น.การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง.โดยใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (e – GP) มีความซับซ้อนยุ่งยาก ครูที่รับผิดชอบในระบบนี้ไม่ได้รับการอบรมอย่างจริงจังเกี่ยวกับ
การใช้งาน ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารด้านการบริหารทั่วไป เช่น การด าเนินงานด้าน
ธุรการและติดต่อระหว่าง โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผ่านระบบ AMSS มีความไม่เสถียร 
เนื่องจากเว็บไซตม์ีปัญหาบ่อยครั้ง และโรงเรียนมีเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอให้บริการแก่สาธารณะ  
 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช ผู้วิจัยอภิปรายผล
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย.ดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร พบว่าประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหาร.โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับดี ซึ่งแสดงถึงการให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา.อีกทั้งนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน.ส่งเสริม.สนับสนุนให้สถานศึกษา.หน่วยงานทุกระดับน า.Digital.Technology.มาใช้ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานอย่างเป็นระบบ .ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ.จันศรี.บุญสินพร้อม (จันศรี 
บุญสินพร้อม, 2557).ได้ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
อ าเภอโพธิ์ชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา .ร้อยเอ็ด.เขต.3.ผลการวิจัยพบว่า.สภาพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.อ าเภอโพธิ์ชัย.สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา.ร้อยเอ็ด.เขต.3.โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก.ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ.ฉวีวรรณ.หอมรักษ์.(ฉวีวรรณ.หอมรักษ์, 2557) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฏร์ธานี.เขต.3.ผลการวิจัยพบว่า.สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา.สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฏร์ธานี .เขต.3 
ใน.4.ด้าน.คือ.ด้านการบริหารงานวิชาการ.ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล.ด้านการ
บริหารทั่วไป.โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก .ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ.ทิพย์วัลย์.นนทเภท 
(ทิพย์วัลย์ นนทเภท, 2559) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารของสถานศึกษา ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุศมาน 
หลีสันมะหมัด (อุศมาน หลีสันมะหมัด, 2560) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ผลการวิจัยพบว่า สภาพ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา .สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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เขต 16 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.06, S.D. = 0.75) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า.อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน 
  2. การเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช .ตามเพศ.วุฒิการศึกษา.ประสบการณ์ 
ในการท างานด้านบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา .และขนาดของโรงเรียน .ในภาพรวมทั้ง.4.ด้าน 
ไม่แตกต่างกัน.เป็นเพราะในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทในการบริหารงานมากขึ้น .ซึ่งผู้บริหาร
สถานศึกษาจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร .ทั้ง.4.ด้าน.คือ.ด้านการบริหารงาน
วิชาการ.ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป เพ่ือให้การบริหารมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น.ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ.เอกราช.เครือศรี (เอกราช เครือศรี, 2558) ได้ศึกษา
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 32 ผลการวิจัยพบว่า .การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูที่มีเพศต่างกันโดยรวมไม่แตกต่างกันและครูที่มีประสบการณ์ต่างกัน 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ..05.ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ถวัลย์ พอกประโคน 
(ถวัลย์ พอกประโคน, 2557) ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา .บุรีรัมย์.เขต.1.ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1 จ าแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่าโดยรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร ขวัญแดง (สมจิตร ขวัญแดง, 2560) ได้ศึกษาเรื่องสภาพ
ปัญหาของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  
ที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ สลุงอยู่ (พรทิพย์ สลุงอยู่, 2554) 
ได้ศึกษาเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารสถานศึกษา .สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลพบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อจ าแนกตาม .เพศ.วุฒิ
การศึกษา อายุ และประสบการณ์ท างาน ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียนควรศึกษาผลการวิจัย ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารด้าน
วิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนได้อบรมการจัดท าสื่อ นวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารด้านบริหารงานบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรมีการ
พัฒนาตนเอง และน าเทคโนโลยีสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับด้านบริหารงานบุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารด้านงบประมาณ เพ่ือพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านงบประมาณ ด้านการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารด้านการบริหารทั่วไป เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารงานของโรงเรียนให้
มีความสะดวก และเพียงพอต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 11 
The 11th Hatyai National and International Conference 

1251 

 

2. จากผลการวิจัย ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทส าคัญที่จะส่งเสริม
ให้บุคลากรที่รับผิดชอบงานการบริหารด้านงบประมาณ ให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารด้านงบประมาณ เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1..การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา 
ซึ่งศึกษากับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่านั้น ดังนั้นในการท าวิจัยครั้งต่อไปจึงควรที่จะศึกษากับ
กลุ่มตัวอย่างอ่ืน เพ่ือจะได้น าข้อมูลจากการวิจัยมาปรับปรุงให้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
สถานศึกษา มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2..ควรศึกษาปัจจัยอ่ืน.ๆ.ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
สถานศึกษา 
 
เอกสารอ้างอิง 
จันศรี บุญสินพร้อม. (2557). สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

อ าเภอโพธิ์ชัย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาการศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3. (วิทยานิพนธ์
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ขอนแก่น. 

ฉวีวรรณ หอมรักษ์. (2557). สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3. 
(วิทยานิพนธ์ครศุาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, สุราษฎร์ธานี. 

ถวัลย์ พอกประโคน. (2557). สภาพการบริหารงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต). 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์, บุรีรัมย์. 

ทิพวัลย์ นนทเภท. (2559). การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษา ใน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3. ( วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, นครศรีธรรมราช. 

พรทิพย์ สลุงอยู่. (2554). การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารสถานศึกษา 
พรรณี ลีกิจวัฒนะ. (2558). การวิจัยทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทพฯ : คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
สมจิตร ขวัญแดง. (2560). สภาพปัญหาของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา สังกัด

เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. (สารนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่, สงขลา. 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช. (2562).  ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 นครศรีธรรมราช : กลุ่มนโยบายและแผน 

ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ. (2561). พระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.
2561 -2580 



     

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 11 
The 11th Hatyai National and International Conference 

1252 

 

อุสมาน หลีสันมะหมัด. (2560). สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 16. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, สงขลา. 

เอกราช เครือศรี. (2558). การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต). 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์, บุรีรัมย์. 


