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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา และเปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การบริหารงานของโรงเรียนจําแนกตาม ตําแหนงหนาท่ีบุคลากร เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ
ขนาดโรงเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก บุคลากรของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบง
ชั้น ไดกลุมตัวอยางจํานวน 349 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถาม
วัดคาความเชื่อม่ันไดเทากับ 0.97 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที แบบอิสระ และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว

ผลการวิจัย พบวา 1) สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
บริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานการพัฒนา
บุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีคาเฉลี่ยนอยสุด 2) ผลการ
เปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียน
พบวา (2.1) ผูบริหารและครูผูสอนมีระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
บริหารงานของโรงเรียน โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน (2.2) บุคลากรในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท่ี 1 และเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 2 มีระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
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สื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียน โดยรวมและรายดานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 (2.3) บุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และใหญ มีระดับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05

ABSTRACT
The purposes of this research were to study the state of using information

and communication technology for administration in schools under the Phra Nakhon
Si  Ayutthaya primary educational service area office and to compare the using of
information and communication technology for administration in schools classified by
position, service area and size of school. The sample of this research comprised 349
school personnel selected by stratified sampling. The questionnaire for collecting data
contained state of using information and communication technology for
administration in schools with the reliability of 0.97. The statistics used to analyze data
were percentage, arithmetic mean, standard deviation, independent t-test and one
way ANOVA.

The findings were as follows:
1. The overall and each aspect of state of using information and

communication technology for administration in schools under the Phra Nakhon
Si Ayutthaya primary educational service area office were at high levels. When
considering each aspect, the highest mean was using information and communication
technology to support learning and teaching and the lowest mean was the
development of school personnels in using information and communication
technology.

2. The comparison of using information and communication technology for
administration in schools were as follows:

2.1 The using of information and communication technology for
administration in schools classified by position revealed that the administrators and
teachers had no differences in the overall and each aspect.

2.2 The using of information and communication technology for
administration in schools classified by education service area revealed that education
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at service area 1 and area 2 had differences in the overall and each aspect at the
significant level of .05.

2.3 The using information and communication technology for
administration in schools classified by size of school revealed that there were
difference in the overall and each aspect at the significant level of .05.

คําสําคัญ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การบริหารงาน

ความสําคัญของปญหา
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2545-2559 สนับสนุนการนําเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยไปใชในการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและจัดใหมีสื่อ อุปกรณท่ีจําเปน
ตอการพัฒนาการศึกษา รวมท้ังสนับสนุนการใหความรูและสรางความตระหนักถึง
ความสําคัญของการศึกษาแก สถาบันทางสังคม ชุมชนและประชาชน ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมี
บทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาการสรางกระบวนการเรียนรูสําหรับการพัฒนาคน และ
สังคม เนื่ องจากเทคโนโลยี ในปจจุบันเ อ้ือตอการจัดการศึกษาทุกระบบ รวมท้ัง
การประยุกตใชงานกิจกรรม สนับสนุนการศึกษาอ่ืนๆ รวมท้ังมีความตองการใชเทคโนโลยีใน
การวางแผน ตัดสินใจ ดําเนินการและปฏิบัติงานในโรงเรียนมากข้ึน ผูบริหารตองมีวิสัยทัศน
ท่ีกวางไกล เห็นความสําคัญและประโยชนของเทคโนโลยีสารสนเทศตองเปนผูมีความรู
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการบริหารงาน รวมท้ังสงเสริม
และพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนใหเปนผูมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการถายทอดความรู จัดการเรียนการสอนไดอยางเต็มท่ี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ใหนักเรียนไดเรียนรูอยางสนุกสนาน มีความพึงพอใจตอการเรียนรู
และสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  โรงเรียนใดท่ีเห็นความสําคัญและสงเสริมใหมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานก็จะทําใหโรงเรียนนั้นเจริญรุดหนาไปอยางไม
หยุดยั้งมีความโดดเดน เปนเลิศในทางวิชาการ (ปราชญา กลาผจญ และคนอ่ืนๆ, 2546)

แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2554-
2556 (2554) ไดกําหนดเปาหมายในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือการศึกษาโดยมีเปาหมายท่ีจะตอบสนองทุกฝายท่ีเก่ียวของ ท้ังในดานการบริหารจัดการ
และการเรียนการสอนซ่ึงเอ้ือตอการเขาถึงสารสนเทศเพ่ือการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
ไดกําหนดพันธกิจดังนี้ 1) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยเพ่ิมสมรรถนะ
ใหมีวัฒนธรรมการใช ICT อยางมีคุณธรรมจริยธรรม มีวิจารณญาณและรูเทาทัน 2) สงเสริม
สนับสนุนกระบวนการสรางนวัตกรรมการเรียนรู เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการแขงขันของ
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ไทย 3) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงขอมูลความรูและทรัพยากรทางการศึกษา
4) สงเสริมสนับสนุน การบริหารจัดการดานการศึกษาท่ีมีการบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
กระทรวงศึกษาธิการใหมีเอกภาพและบูรณาการสารสนเทศเพ่ือการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพมี 4 ประการ ไดแก 1) สรางกําลังคนใหมีศักยภาพในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอยางสรางสรรคมีธรรมาภิบาล จริยธรรม วิจารณญาณและรูเทา
ทันรวมท้ังเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย 2) สนับสนุนการเรียนการ
สอนดวยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาของ
ประเทศไทย 3) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
เพ่ือสนับสนุนการศึกษาของประเทศไทย 4) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการดานการศึกษาซ่ึงจะเอ้ือตอการสรางธรรมา
ภิบาลของสังคม

ผลการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ (2549) โดยสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการไดศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารชองสถานศึกษา พบวา
1) ดานการกระจายโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการศึกษา ความพรอม ความพึงพอใจดานวัสดุ
อุปกรณในสวนท่ีเปนโครงสรางพ้ืนฐาน มีความพรอมในดานไฟฟาเกือบครบทุกโรงเรียน สวน
สายโทรศัพทสวนใหญยังไมมีความพรอมเนื่องจากอยูในชนบทหางไกล โรงเรียนสวนใหญจะ
มีคอมพิวเตอรซ่ึงไดจากการจัดหาของโรงเรียนเองเปนสวนใหญ สวนหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรยังมีอยูนอยมาก 2) ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการเรียนรู
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยเฉพาะคอมพิวเตอรมาชวยในการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนยังมีอยูคอนขางนอย ปญหาท่ีสําคัญท่ีพบคือจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรมี
จํานวนนอย และบุคลากรยังขาดความรูความเขาใจ รวมท้ังทักษะท่ีจําเปนในการใชเครื่อง
คอมพิวเตอร 3) ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการยังมี
คอนขางนอย ปญหาท่ีสําคัญไดแก ผูบริหารขาดความรูความเขาใจในการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังขาดความตระหนัก
และไมเห็นประโยชนท่ีจะเกิดข้ึน ปญหารองลงมาก็คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มีอยูนอยและคอนขางลาสมัย โรงเรียนไมสามารถพัฒนาโปรแกรมตางๆเขามาใชการบริหาร
จัดการเองได สวนกลางสนับสนุนนอย ขาดงบประมาณ 4) ดานการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีนอยไมเพียงพอ สถานศึกษาท่ีเปดสอนในระดับปริญญา
มีการผลิตบุคลากรดานนี้นอยมาก เนื่องจากสถานศึกษาขาดครูอาจารยท่ีทําหนาท่ีสอนจึง
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เปดสอนดานอ่ืนท่ีสถานศึกษามีความถนัด และมีครูอาจารยเพียงพอ ในสวนสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานไมมีบุคลากรรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง ตองอาศัยบุคลากรท่ีสนใจ
หรือมีความถนัดดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยดําเนินการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนหนวยงานในสั ง กัด
กระทรวงศึกษาธิการท่ีรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติ โดยใชแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 เปนธรรมนูญ
สําคัญท่ีจะชวยสงเสริม การดําเนินงานและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือใหการทํางานบรรลุตามพันธกิจท่ีกําหนด สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานท่ีอยูภายใตการกํากับดูแล
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจ
หนาท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา
และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา
แผน การศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความตองการของทองถ่ิน 2) วิเคราะห
การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปของสถานศึกษา และหนวยงานในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบและกํากับ ตรวจสอบ
ติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 3) ประสาน สงเสริม สนับสนุนและ
พัฒนาหลักสูตรรวมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 4) กํากับ ดูแล ติดตาม และ
ประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และ
รวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 6) ประสานการระดม
ทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคล เพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนา
การศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผล
สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 8) ประสาน สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาของเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคล องคกรชุมชน องคกร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขต
พ้ืนท่ีการศึกษา 9) ดําเนินการ และประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัย และพัฒนา
การศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 10) ประสาน สงเสริม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ
และคณะทํางานดานการศึกษา 11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกร หนวยงาน
ภาครัฐ เอกชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการใน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ 12) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีมิได
ระบุใหเปนหนาท่ีของผูใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย
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จากภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
และผลการวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ เก่ียวกับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารชองสถานศึกษา ท่ีแสดงใหเห็นวาโรงเรียนสวนใหญยังขาดความพรอมในดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือการศึกษา ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารจัดการ และดานการผลิต
และพัฒนาบุคลากรดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนเหตุผลท่ีทําใหผูวิจัยมีความคิดท่ีจะ
ทําวิจัยเรื่อง สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการบริหารงานของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เพ่ือศึกษาสภาพ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียนวาปจจุบันมีสภาพ
เปนอยางไร โดยใชแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554-2556 เปนกรอบแนวคิดในการกําหนดตัวแปรในการศึกษา
โดยกําหนดสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใน 4 ดานไดแก 1) ดานการ
พัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) ดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 3) ดานการพัฒนาโครงสรางสราง
พ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4) ดานการบริหารจัดการและ
การบริการทางการศึกษา

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย
สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา มีระดับแตกตางกัน เม่ือ
จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีบุคลากร ขนาดโรงเรียน และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงาน

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการใช  เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารใน

การบริหารงานของโรง เรี ยนสั ง กัดสํ านักงานเขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา จําแนกตาม เขตพ้ืนท่ีการศึกษาขนาดโรงเรียน และตําแหนงหนาท่ี
บุคลากร
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จํานวน 3,826 คน
2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา จํานวน 349 คน
โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยตารางสําเร็จรูปของเครซ่ีและมอรแกน (Krejcie &
Morgan, 1970 อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น ตาม
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ขนาดโรงเรียน และตําแหนงหนาท่ีบุคลากร จากนั้นใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบงาย โดยวิธีการจับสลากใหไดเทากับจํานวนกลุมตัวอยางท่ีตองการ

3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา โดย แบงออกเปน 2 ตอนไดแก ตอนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับ
สถานภาพของผูตอบ ตอนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียน ในดานตอไปนี้ 3.1) ดานการพัฒนาบุคลากร
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.2) ดานการพัฒนาการเรียนการสอน
3.3) ดานการพัฒนาโครงสรางสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.4) ดานการบริหารจัดการและการบริการทางการศึกษา

4. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบที แบบอิสระและการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว

ผลการวิจัย
จากการศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงาน

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา สรุป
ผลการวิจัยไดดังนี้

1. สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาโดยรวมอยูใน
ระดับมาก ( =3.62) เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด อยูในระดับมาก ( =3.71)
รองลงมาคือ ดานการพัฒนาโครงสรางสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร อยูในระดับมาก ( =3.63) ดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดไดแก ดานการพัฒนาบุคลากร
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยูในระดับมาก ( =3.54)
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2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการ
บริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีบุคลากร และเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบวา

2.1 ผูบริหารและครูผูสอน มีระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ในการบริหารงานของโรงเรียนสัง กัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน

2.2 บุคลากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 1 และ 2 มีระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาโดยรวมและรายดาน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
เม่ือพิจารณาโดยรวมพบวา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 1 มีระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มากกวาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 2 และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท่ี 1 มีระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มากกวาเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาท่ี 2 ทุกดาน ไดแก ดานการพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
ดานการพัฒนาโครงสรางสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ดานการบริหารจัดการและการบริการทางการศึกษา

3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
บริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวาโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และใหญ มีระดับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนแตกตางกันทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 เม่ือเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูดวยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) ปรากฏผลดังนี้

3.1 ดานการพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พบวา ขนาดโรงเรียนท่ีมีสภาพการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารในการบริหารงานของ
โรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจํานวน 2 คูไดแก โรงเรียน
ขนาดใหญ มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนดานการ
พัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับท่ีมากกวา โรงเรียน
ขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
ของโรงเรียนดานการพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับ
ท่ีมากกวา โรงเรียนขนาดเล็ก

3.2 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอน พบวา ขนาดโรงเรียนท่ีมีสภาพการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารในการบริหารงาน
ของโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจํานวน 2 คูไดแก โรงเรียน
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ขนาดใหญ มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ในระดับท่ีมากกวา
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานของโรงเรียนดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน ในระดับท่ีมากกวา โรงเรียนขนาดเล็ก

3.3 ดานการพัฒนาโครงสรางสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร พบวา ขนาดโรงเรียนท่ีมีสภาพการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารในการบริหารงาน
ของโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจํานวน 3 คูไดแก โรงเรียน
ขนาดใหญ มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนดานการ
พัฒนาโครงสรางสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในระดับท่ี
มากกวา โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญมีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานของโรงเรียนดานการพัฒนาโครงสรางสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในระดับท่ีมากกวา โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียน ดานการพัฒนาโครงสรางสราง
พ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร ในระดับท่ีมากกวา โรงเรียนขนาดเล็ก

3.4 ดานการบริหารจัดการและการบริการทางการศึกษา พบวา ขนาดโรงเรียน
ท่ีมีสภาพการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจํานวน 2 คู ไดแก โรงเรียนขนาดใหญมีสภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนดานการบริหารจัดการ และการบริการ
ทางการศึกษา ในระดับท่ีมากกวา โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางมีสภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนดานการบริหารจัดการและการบริการ
ทางการศึกษา ในระดับท่ีมากกวา โรงเรียนขนาดเล็ก

อภิปรายผล
จากการศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงาน

ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ผูวิจัยมี
ประเด็นท่ีจะนํามาอภิปรายผลดังนี้

1. สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาโดยรวม อยูใน
ระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนํามาใช
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในทุกองคกร อีกท้ังนโยบาย ยุทธศาสตรและการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2554–
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2556 และนโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาท่ี
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกับโรงเรียนท้ังระบบ
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สิดาพัณณ วิมุกติบุตร (2550) เรื่องสภาพการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี พบวา
สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอบางใหญ
จังหวัดนนทบุรีในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของชาญ ยอดประทุม
(2551) เรื่องสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาท่ีเปดสอนชวงชั้นท่ี 1-3 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 2 พบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผูบริหารการศึกษาและครูท่ีรับผิดชอบงานสารสนเทศในโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก
สอดคลองกับงานวิจัยของอนุชา สีหาวัฒน (2553) เรื่องการศึกษาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 พบวา ระดับปฏิบัติการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมากสอดคลองกับ
งานวิจัยของชุติกาญจน นกเดน (2554) เรื่องการศึกษาสภาพ ปญหา และความตองการ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 2 พบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กอยูในระดับมาก สอดคลองกับ งานวิจัยของมนตรี สังขโต (2554)
เรื่องสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานโรงเรียนมัธยมวดัหนองจอก
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงานโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก

เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การบริหารงานในโรงเรียนดานการพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ( =3.54) ถึงแมวาจะอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
บุคลากรของโรงเรียนมีความตองการอบรมพัฒนาตนเองแตทางโรงเรียนขาดงบประมาณใน
การสนับสนุน และเม่ือพิจารณารายละเอียดในดานนี้พบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด
3 อันดับไดแก โรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณใหบุคลากรของโรงเรียนไปอบรมดาน ICT
อยางเพียงพอ ( =3.38) โรงเรียนสงเสริมใหบุคลากรของโรงเรียนท่ีมีความรูความ
เชี่ยวชาญดาน ICT ไปเปนวิทยากรใหความรูดาน ICT กับบุคลากรของโรงเรียนอ่ืนๆ หรือ
หนวยงานอ่ืนๆ ( =3.43) และโรงเรียนมีการจัดทําแผนการอบรมดาน ICT แกบุคลากร
อยางเปนระบบและตอเนื่อง ( =3.45) ซ่ึงแสดงใหเห็นวาบุคลากรของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา สวนใหญเห็นวาโรงเรียนควรมี
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การพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ใหมากกวาท่ีเปนอยูใน
ปจจุบัน โดยเฉพาะในเรื่องการจัดสรรงบประมาณใหบุคลากรของโรงเรียนไปอบรมดาน ICT
อยางเพียงพอ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลางท่ีไดรับงบประมาณใน
การบริหารโรงเรียนนอย รวมท้ังโรงเรียนตองมีการสงเสริมใหบุคลากรของโรงเรียนท่ีมีความรู
ความเชี่ยวชาญดาน ICT ไปเปนวิทยากรใหความรูดาน ICT กับบุคลากรโรงเรียนอ่ืนๆ และมี
การจัดทําแผนการอบรมดาน ICT แกบุคลากรอยางเปนระบบและตอเนื่อง

2. ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
บริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
จําแนกตามตําแหนงหนาท่ีบุคลากร พบวา ผูบริหารและครูผูสอน มีระดับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียนโดยรวมและรายดานไมแตกตาง
กัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ปจจุบันท้ังผูบริหารและครูผูสอน
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานในโรงเรียน
และใชในการพัฒนาการเรียนการสอนมากข้ึน อีกท้ังการศึกษาคนควาขอมูลจากอินเทอรเน็ต
ทําไดงายข้ึน ทําใหผูบริหารและครูผูสอนสามารถเรียนรูท่ีจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารไดมากข้ึน รวมท้ังกลยุทธขอท่ี 4 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กําหนดใหมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ใหสามารถจัดการ
เรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
มีมาตรการในการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีพัฒนาตนเองดวยระบบ IT
โดยทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา กําหนดใหครูในสังกัดอบรม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของครูผานการเรียนการสอนออนไลนท่ีเรียกวา UTQ (Upgrading Teacher
Qualification) นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือใชงานระหวางสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยากับโรงเรียนในสังกัด เชน ระบบ E-Office,
E-News, E-Network, E-Money ทําใหผูบริหารและครูผูสอนมีความคุนเคยตอการใชงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนอยางดีทําใหระดับการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของผูบริหารและครูผูสอนไมมีความแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ
อรรถสิทธิ์ เวชพูล (2550) เรื่อง สภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
พบวา ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารโดยรวมไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของชาญ ยอดประทุม (2551)
เรื่องสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาท่ีเปดสอนชวงชั้นท่ี 1-3 สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 2 พบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษาของผูบริหารและครูท่ีรับผิดชอบงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม และ
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รายดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของเบญญา สัพโส (2550) เรื่อง สภาพ และ
ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 2 พบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนของผูบริหาร ผูรับผิดชอบฝายวิชาการ และผูรับผิดชอบดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของสมใจ วงศชาลี
(2551) เรื่องสภาพและปญหาการใชคอมพิวเตอรในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ในจังหวัดหนองคาย พบวา สภาพการใชคอมพิวเตอรใน
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนไมแตกตางกัน

3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
บริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
จําแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบวา บุคลากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 1 และ 2 มีระดับการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาโดยรวม และรายดาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา บุคลากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 1 มีระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการบริหารงานโรงเรียนมากกวา บุคลากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 2 ทุกดาน
ไดแก ดานการพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ดานการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมากกวา และดานการ
บริหารจัดการ และการบริการทางการศึกษา ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีโรงเรียนขนาดใหญจํานวน 13 โรงเรียน
บุคลากรจํานวน 556 คน โรงเรียนขนาดกลางจํานวน 88 โรงเรียนบุคลากรจํานวน 1,046
คน และโรงเรียนขนาดเล็ก 93 โรงเรียน บุคลากรจํานวน 480 คน รวมบุคลากรท้ังสิ้น 2,082
คน มีจํานวนนักเรียนท้ังสิ้น 37,406 คน ขณะท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีโรงเรียนขนาดใหญจํานวน 8 โรงเรียน บุคลากรจํานวน 116 คน
มีโรงเรียนขนาดกลาง 80 โรงเรียน บุคลากรจํานวน 1038 คน และโรงเรียนขนาดเล็ก
84 โรงเรียน บุคลากรจํานวน 510 คน รวมบุคลากรท้ังสิ้น 1,744 คน มีจํานวนนักเรียน
ท้ังสิ้น 26,525 คน ซ่ึงสงผลใหบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีระดับการใช เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารงานในโรงเรียนมากกวาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เนื่องจากงบประมาณท่ีไดรับมากกวาเพราะมีจํานวน
นักเรียนมากกวา และเม่ือพิจารณาจํานวนโรงเรียนขนาดใหญและขนาดกลางก็ พบวา
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จํานวนโรงเรียนขนาดใหญ และขนาดกลางในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 มีจํานวนมากกวาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 นั่นแสดงวาจํานวนบุคลากร ความพรอมของอาคาร
สถานท่ีความพรอมของโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน มี
มากกวายอมสงผลใหระดับการใชเทคโนโลยีและการสื่อสารในการบริหารงานในโรงเรียนของ
บุคลากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 1 มีมากกวาบุคลากรในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ี 2 สอดคลอง
กับงานวิจัยของทวีศักดิ์ พ่ึงบัว (2547) เรื่องสภาพและปญหาการนําสารสนเทศไปใชในงาน
วิชาการของผูบริหารและครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว พบวา ผูบริหารและ
ครูท่ีสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวเขต 1 และเขต 2 มีสภาพการใชสารสนเทศในงาน
วิชาการ แตกตางกัน 2 ดานคือดานงบประมาณ และดานบุคลากร โดยสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสระแกวเขต 2 มีปญหาการใชสารสนเทศในงานวิชาการมากกวาสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวเขต 1 สอดคลองกับงานวิจัยของสุวรรณ เพ็ชรสมบัติ (2554) เรื่อง
การศึกษาสภาพการนํามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการบริหารและการจัดการศึกษา
ไปสูการปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี พบวา
สภาพการนํามาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษาไปสูการ
ปฏิบัติในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีท่ีสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี โดยรวมและรายดานแตกตางกัน

4. ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การบริหารงานของโรง เรี ยนสั ง กัดสํ านักงานเขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวาโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และใหญ มี
สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของโรงเรียนแตกตางกันทุกดาน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณาคาเฉลี่ยท่ีไดพบวา โรงเรียนขนาดใหญ มี
สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานในโรงเรียน ทุกดานใน
ระดับท่ีมากกวา โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลาง
มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานในโรงเรียนทุกดาน
ในระดับท่ีมากกวา โรงเรียนขนาดเล็ก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ ไดรับงบประมาณแตกตางกัน โรงเรียนขนาดเล็กไดรับงบประมาณนอยกวา
โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดกลางไดรับงบประมาณนอยกวาโรงเรียนขนาดใหญ
ตามลําดับ เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณเปนไปตามจํานวนนักเรียนของโรงเรียนนั้นๆ
ดังนั้นเม่ือโรงเรียนขนาดเล็กและกลางท่ีไดรับงบประมาณมานอยและจํากัด การจัดสรร
งบประมาณภายในโรงเรียนในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก็นอยตามไปดวย
อีกท้ังโรงเรียนขนาดเล็กและกลางยังมีขอจํากัดในเรื่องจํานวนบุคลากรในโรงเรียนท่ีมีนอย
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จํานวนหองเรียน อาคารสถานท่ีของโรงเรียนก็มีจํานวนนอยตามไปดวย การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในดานการพัฒนาบุคลากรทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และดานการบริหารจัดการและการบริการทางการศึกษาจึง
เปนไปอยางจํากัด เนื่องจากบุคลากรคนหนึ่งก็ปฏิบัติหนาท่ีหลายอยางในโรงเรียน ตางกับ
โรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ ท่ีไดรับงบประมาณมากกวา มีจํานวนบุคลากรมากกวา
มีจํานวนหองเรียน อาคารสถานท่ีมากกวา บุคลากรปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะทางมากกวา ทําให
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ สามารถจัดสรรงบประมาณทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไดอยางพอเพียง ทําใหระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารในการบริหารงานในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน แตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย
ของอัญรัตน สุนทรโชติ (2554) เรื่องปญหาและแนวทางการพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวา ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาจําแนกตามขนาดโรงเรียนแตกตางกัน โดยท่ีโรงเรียนขนาดเล็กมี
ปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาตางจากโรงเรียนขนาดใหญเนื่องจาก
โรงเรียนขนาดเล็กไดรับงบประมาณนอยเม่ือเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญท่ีไดรับงบประมาณ
มาก และมีบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนครบทุกสาขาวิชา และมีอุปกรณการเรียนการ
สอนท่ีครบ และทันสมัย สอดคลองกับงานวิจัยของ ปถมภรณ สุขสะอาด (2551) เรื่อง
ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 พบวา ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผูบริหารในการบริหารสถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกันมีระดับแตกตางกัน โดยผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กมีระดับปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารมากกวา
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดใหญและสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ
ท้ังในภาพรวมและ รายดาน โดยท่ีผูบริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาขนาด
เล็กมีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา มากท่ีสุด รองลงมาคือ
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติหนาท่ีในสถานศึกษาขนาดใหญ ผูบริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีในสถานศึกษาขนาดกลาง และท่ีมีปญหานอยท่ีสุดคือผูบริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติ
หนาท่ี ในสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ สอดคลองกับงานวิจัยของเดนชัย โพธิสวาง (2550)
เรื่องสภาพการดําเนินงานและความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 พบวาโรงเรียนทุกขนาดมีสภาพ
การดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกันท้ังโดยรวมและรายดาน โดยท่ีโรงเรียน
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ขนาดใหญและโรงเรียนขนาดกลางมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษามากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก สอดคลองกับงานวิจัยของอรรถสิทธิ์ เวชพูล (2551)
เรื่องสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พบวา ขาราชการครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนท่ีมีขนาด
ตางกัน มีความคิดเห็นตอสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
สถานศึกษาแตกตางกัน

ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่อง สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ

บริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือใหเกิดประโยชนในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การบริหารงานของโรง เรี ยนสั ง กัดสํ านักงานเขต พ้ืน ท่ีการ ศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้

1. จากผลการวิจัยพบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
บริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก แตพบวาดานการพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดและเม่ือพิจารณารายละเอียดในดานนี้พบวาใน
หัวขอโรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณใหบุคลากรของโรงเรียนไปอบรมดาน ICT อยาง
เพียงพอ มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด  ถัดไปไดแกหัวขอโรงเรียนสงเสริมใหบุคลากรของโรงเรียนท่ีมี
ความรูความเชี่ยวชาญดาน ICT ไปเปนวิทยากรใหความรูดาน ICT กับบุคลากรของโรงเรียน
อ่ืนๆ หรือหนวยงานอ่ืนๆ และหัวขอโรงเรียนมีอัตรากําลังเจาหนาท่ีเฉพาะทางดาน ICT
อยางเพียงพอ แสดงใหเห็นวาในปจจุบันบุคลากรของโรงเรียนมีความตองการในการอบรม
และพัฒนาตนเองทางดาน ICT มากข้ึนแตขาดงบประมาณในการสนับสนุน ดังนั้นโรงเรียน
ควรจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนใหบุคลากรของโรงเรียนไปอบรมพัฒนาทางดาน ICT
อยางเพียงพอ รวมท้ังสงเสริมใหบุคลากรของโรงเรียนท่ีความรูความเชี่ยวชาญดาน ICT ไป
อบรมใหความรูแกชุมชน หรือจัดแหลงเรียนรูดาน ICT ในโรงเรียนเพ่ือใหชุมชนไดเรียนรู
และจัดสรรอัตรากําลังเจาหนาท่ีดาน ICT ใหเพียงพอตอการปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียน

2. จากผลการวิจัยพบวาโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียน ในระดับท่ีนอยกวาโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในทุกดาน ไดแก 1) ดานการพัฒนาบุคลากรทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 2) ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน
3) ดานการพัฒนาโครงสรางสรางพ้ืนฐานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
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4) ดานการบริหารจัดการและการบริการทางการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กไดรับ
งบประมาณนอยและจํากัดเนื่องจากมีจํานวนนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนนอย ดังนั้น
ทางสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาท้ังเขต 1 และเขต 2
ควรใหความสําคัญตอโรงเรียนขนาดเล็กมากข้ึน โดยการสนับสนุนงบประมาณใหแกโรงเรียน
ขนาดเล็กใหเพียงพอ เพ่ือใหโรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดหาโครงสรางพ้ืนฐานทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางเพียงพอ

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

การบริหารงานของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา

2. ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา
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