
วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม – กันยายน 2563 

 

104 

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 

The Relationship between Using Information Technology and School Administration 
under Saraburi Primary Educational Service Area Office 1 

 
สุพัตรา  ศักดไ์สย์1 

ภัทร์ธมณฑน์ เรืองวิทยาวุฒิ2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 2) ศึกษาการบริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูและผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จ านวน 296 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เท่ากับ 0.96 และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา เท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าสัมประสิทธ์แอลฟา และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
 ผลการวิจัยพบว่า  
  1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการน าข้อมูลไป
ใช้ ด้านการรวบรวมข้อมูล ด้านการประมวลผลข้อมูล ด้านการตรวจสอบข้อมูล ด้านการคดิวิเคราะห์ และด้านการจัดเก็บข้อมลู 
  2. การบริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดา้น อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ด้านการบริหาร
วิชาการ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล 
  3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์ทางบวก โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงกับการบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01  
  ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษามีความสัมพันธ์ต่อการบริหารสถานศึกษา ฉะนั้น
จึงต้องให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องมี การวางแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบเพื่อให้
การบริหารงานในด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และมปีระสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
ค าส าคัญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ  การบริหารสถานศึกษา 
 
Abstract  
 The purposes for this research were to study: 1)  the using information technology under 
Saraburi Primary Educational Service Area Office 1, 2)  the school administration under Saraburi Primary 
Educational Service Area Office 1,  and 3)  the relationship between using information technology and 
school administration under Saraburi Primary Educational Service Area Office 1. The samples of this 
research were 296 teachers under the office of Saraburi Primary Education Area Office 1.  
The questionnaires were 5 rating scales with reliability of using information technology was 0.96 and  
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school administration was 0.93. The statistics used for analysis of the data to obtain various descriptive 
statistics were frequency, percentage, mean, standard deviation, Conbach's alpha coefficient and 
Pearson's correlation coefficient. 
 The finding were as follows:  
  1. The using information technology under Saraburi Primary Educational Service Area Office 1 
as a whole was at a high level.  When considering each individual aspect was also at a high level too.  
The sequence of them were that: the use of the information, the data collection, the data processing, the 
inspection data, data analysis, and the data storage. 
  2. The school administration under Saraburi Primary Educational Service Area Office 1 as a 
whole was at a high level. When considering each individual aspect was also at a high level too. The 
sequence of them were that: academic management, the general administration, budget management 
and personnel management. 
  3. The using information technology was positively associated at high level with school 
administration under Saraburi Primary Educational Service Area Office 1, overall, there was a significant 
positive correlation with the level of .01.   The results of the research concluded that: the used of 
information technology in educational institutions is related to the administration of education. Therefore, 
it was important to used information technology. Which requires systematic planning of information 
technology in order to manage in various areas more effectiveness and efficiently. 
 
Keywords:  Information Technology, School Administration 
 
บทน า 
         เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทและมี
ความส าคัญมากต่อการบริหารงานภายในสถาน ศึกษา จึงได้
มีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ             
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 9 ที่มีสาระส าคัญว่าด้วยเรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่รัฐต้องจัดโครงสร้าง
พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทาง และการสื่อสาร
โทรคมนาคมเพื่อการศึกษา ดังนั้น จึงต้องมีการจัดให้มี
โครงสร้างและหน่ วยงานเฉพาะเพื่ อรับผิดชอบด้ าน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมให้
บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนให้มีขีดความสามารถ
ในการผลิต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้องให้มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาที่ เหมาะสม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553: 22)  
        จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันยังมีสถานศึกษาหลายแห่ง
ที่ยังคงประสบปัญหาเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญที่จะช่วยให้การบริหารจัด
การศึกษาก้าวทันการเปลี่ยน แปลงของสังคมโลกยุคปัจจุบัน 
ซึ่งประเด็นปัญหาดังกล่าวมานี้ จึงท าให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ทุกแห่งต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารจัด
การศึกษาแบบเดิม ๆ มาเป็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น และตอบโจทย์การปฏิรูปการศึกษาของประเทศ         
ถ้าหากผู้บริหารสถานศึกษา มีการวางแผนการด าเนินด้าน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบรหิารจัดการที่ดีไดแ้ลว้ 
ก็ย่อมจะท าให้การบริหารงานในสถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
ระบบ มีความสะดวกรวดเร็วต่อการตัดสินใจ และมีความ
น่าเช่ือถือในการน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
สถานศึกษามากยิ่งขึ้น (จุฬาลักษณ์  อักษรณรงค์,2561: 
179) ดังนั้นความส าคัญของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารในสถานศึกษาจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้อง
อาศัยบุคคลที่มีความรู้ความเข้าใจ และมีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้เพื่อให้การบริหาร และ
การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น แต่ปัญหาจากการด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการที่
ผ่านมา จะพบว่า การน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ใน
การบริหารจัดการศึกษา และการเรียนการสอนนั้นยังไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เพราะยังมีผู้บริหารและครูที่มี
ความสนใจหรือมีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยัง   
มีจ านวนน้อยมาก ประกอบกับยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งจึ งท าให้ ความต้ องการในการใช้ เทคโน โลยี
สารสนเทศยังไม่เป็นระบบที่ดี การสื่อสารยังไม่มีความ
หลากหลายเท่าที่ควร และยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จึงท า
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ให้การด าเนินงานต่าง ๆ ในสถานศึกษามีปัญหาในด้านการ
เก็บข้อมูล การประมวลผล ประกอบกับสถานศึกษายังไม่มี
หน่วยงานที่จะด าเนินงานในด้านนี้ จึงไม่สามารถเช่ือมโยง
งานต่าง ๆ ให้สะดวก และรวดเร็วได้ จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้
สถานศึกษาประสบปัญหาเกี่ยวกับการรับ และการส่งข่าว
จากส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาของตน และเขตพื้นท่ีอื่น ๆ 
จึงท าให้การจัดส่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกิดความล่าช้า มีข้อมูล
ที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551: 48) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร ขวัญแดง 
(2560: 75-79) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องสภาพปัญหาของการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล         
นครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหา
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษายังไม่
ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร  
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเป็นการด าเนินงาน
ที่ต้องอาศัยการวางแผน และการตัดสินใจโดยข้อมูล
สารสนเทศจะต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการ      
ในด้านภารกิจต่าง ๆ ของสถานศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องมีความ
รอบคอบ มีความถูกต้องของข้อมูล ต้องทันต่อเหตุการณ์ 
ปัจจุบัน และเพื่อใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้ เกิด
ประโยชน์ และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาจึงต้องมีขอบข่ายครอบคลุมงาน
ทุกด้ านที่ ต้ องเป็น ไปตามกระบวนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา
จึงต้องประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้  1) ด้านการเก็บ
รวบรวมข้อมูล 2) ด้านการตรวจสอบข้อมูล 3) ด้านการ
ประมวลผลข้อมูล 4) ด้านการจัดเก็บข้อมูล 5) ด้านการ
วิ เค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล  แ ล ะ 6) ด้ า น ก า รน า ข้ อ มู ล ไป ใ ช้              
(อดิศร โชคบัณฑิต , 2548: 26) ซึ่ งทั้ งหมดที่กล่าวมานี้ 
สถานศึกษาจะต้องด าเนินการจัดระบบสารสนเทศให้
ครอบคลุมการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 งาน ซึ่งได้แก่  
งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารงาน
บุคคล และงานบริหารทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 
34) ซึ่งการบริหารจัดการงานของสถานศึกษาทั้ง 4 ด้านนี้ 
จึงจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และ
เป็นระบบ จึงจะส่งผลให้สถานศึกษาประสบผลส าเรจ็ในด้าน
การบริหารงาน ซึ่งจะต้องอาศัยข้อมูล และความร่วมมือจาก
บุคลากรหลายฝ่ายในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจ โดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารงานเพื่อท าให้
เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของ
สถานศึกษามากยิ่งขึ้น (วีระ สุภากิจ, 2539: 318-319) ด้วย
เหตุนี้ จึงท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จ าเป็นต้องมีการ 

พัฒนาตนเอง โดยเฉพาะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ เพื่อให้เป็นผู้ใฝ่รู้ โดยการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซด์ต่าง ๆ และยังสามารถ
พัฒนาตนเอง และครูให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการใช้โปรแกรมต่าง ๆ 
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการศึกษาได้ (ศศิธร จิตรวิเศษ, 
2561: 145) นอกจากน้ียังช่วยให้ผู้บริหารและครูมีความเป็น
ผู้น าทางวิชาการในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาได้อีกด้วย และช่วยให้ครูสามารถเรียนรู้การ
ด าเนินงานโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการ
ปฏิบัติงานที่ตนรับผิดชอบทั้งด้านการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การจัดท าสื่อการสอนต่างๆ ได้อย่างมีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพ 
    จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่
กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและท าวิจัย
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
การบริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพื่อที่จะได้ทราบถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร
สถานศึกษาในสั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และยังสามารถน ามาเป็นข้อมูล
พื้นฐาน และข้อมูลสารสนเทศให้กับสถานศึกษาและ
หน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ ได้น าไปใช้เป็นแนวทางใน
การใช้ และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อ 
ประเทศชาติต่อไป 
 
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
 1. เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
          2. เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
 3. เพื่ อศึ กษาความสัมพันธ์ระหว่ างการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
 
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
 ผู้วิจัยมีกรอบแนวคิดการวิจัย  โดยได้ศึกษา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ 
อดิศร โชคบัณฑิต (อดิศรโชคบัณฑิต, 2548: 26) ใน 6 ด้าน 
ได้แก่ 1) การรวบรวมข้อมูล 2) การตรวจสอบข้อมูล 3) การ
ประมวลผลข้อมูล 4) การจัดเก็บข้อมูล 5) การคิดวิเคราะห์ 
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และ 6) การน าข้อมูลไปใช้ ผนวกกับการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีการบริหารสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 34) ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การบริหารวิชาการ 2) ด้านการบริหารงบประมาณ 3) ด้าน
การบริหารงานบุคคล และ  4) ด้ านการบริหารทั่ วไป 
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  
 
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ครูและ
ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2560  
รวมทั้งสิ้น จ านวน 1,280 คน (ข้อมูล : ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1) 
 กลุม่ตัวอย่าง  
  กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูและ
ผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2560 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่ 
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610) ได้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น จ านวน 296 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  
เพื่อหาสัดส่วน  
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
            1. แบบสอบถามเกี่ ยวกั บความสั มพั นธ์
ระหว่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 
1 มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา สอดคล้องกับกรอบแนวคิด และ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดย
ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
เท่ากับ 0.6 - 1 แบบสอบถาม มี 3 ตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ  (check list) จ านวน 296 ฉบับ เกี่ยวกับเพศ อายุ 
และประสบการณ์การท างาน    
            ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (rating scale) 5 ระดับ จ านวน 24 ข้อ  โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก   
   ตอนที่  3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับการ
บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับ จ านวน 16 ข้อ  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก   
 
การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ  
 ระยะที่ 1 ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารสถานศึกษาเพื่อน าไปใช้
ในการตั้งข้อค าถาม ก าหนดขอบเขตของตัวแปร และสร้าง
แบบสอบถาม 
 ระยะที่ 2 สร้างแบบสอบถาม จ านวน 2 ฉบับ 
ดั งนี้  1) แบบสอบถามการใช้ เทคโนโลยีสารสน เทศ                     
2) แบบสอบถามการบริหารสถานศึกษาเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และน าไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่ประชากร จ านวน 30 คน 
ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเท่ากับ 0.96 และค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
การบริหารสถานศึกษาเท่ากับ 0.93  
 ระยะที่ 3 น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดสอบความ
เที่ยงตรงในเนื้อหา และความเช่ือมั่น แล้วน าแบบสอบถามมา
ปรับปรุง เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อจัดพิมพ์ และน าไปใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลในการวิจัย    
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยได้ติดต่อขอหนังสือจากทางวิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม เพื่อขออนุญาตและขอความร่วมมือจาก
ผู้อ านวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
ถึงผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ในการแจกแบบสอบถามการ
วิจัยให้แกค่รู ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    2. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามส่งให้สถานศึกษาที่เป็น
กลุ่ มตั วอย่างและติดตาม เก็บรวบรวมแบบสอบถาม
แบบสอบถามด้วยตนเองโดยได้รับคืนทุกฉบับ 
   3. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามที่ได้รับคัดเลือกเฉพาะฉบับท่ีสมบูรณ์ 
 4. น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
หลักสถิติที่ก าหนด 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานภาพ
ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การท างานของครูโดยการแจก
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แจงความถี่ และการหาค่าร้อยละ โดยน าเสนอในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง  
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 โดยการใช้ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) โดยน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
โดยการใช้ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) 
โดยน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดย
น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับจากมากไป          
หาน้อย ดังนี้ ด้านการน าข้อมูลไปใช้ ด้านการรวบรวมข้อมูล 
ด้านการประมวลผลข้อมูล  ด้านการตรวจสอบข้อมูล              
ด้านการคิดวิเคราะห์ และด้านการจัดเก็บข้อมูล ตามล าดับ  
 2. การบริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย 
ดังนี ้ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการ
บริหารงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคคล ตามล าดับ   
 3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สระบุรี เขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .01 
 
อภิปรายผล 

1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบรุี เขต 1  โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับ
มากทั้ง 6 ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการน า
ข้อมูลไปใช้ รองลงมา คือ ด้านการรวบรวมข้อมูลด้านการ
ประมวลผลข้อมูล และด้านการตรวจสอบข้อมูล ซึ่งเท่ากัน 
 

กับด้านการคิดวิเคราะห์ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด คือ ด้านการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วและสามารถเข้าถึงได้ง่าย ท าให้มีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาใช้ในการด าเนินงานในด้านต่างๆ อีกทั้ง
สถานศึกษาได้ให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มากขึ้น มีการใช้ระบบออนไลน์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การท างานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเป็นผลให้ครูมี
ความเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวรรณวิมล คล้ายรัศมี และดร.
มารศรี สุธานิธิ (2558, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่องการ
จัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน เขตเทศบาล
นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี จากผลการวิจัยพบว่า การ
จัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเอกชน เขตเทศบาล
นครรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณา   รายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยมี
ค่าเฉลี่ยเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี ้ด้านการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ด้านการน าข้อมูลไปใช้ ด้านการประมวลผล
ข้อมูล ด้านการตรวจสอบข้อมูล ด้านการจัดเก็บข้อมูล และ
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล 

2. การบริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทั้ง 4 ด้าน โดยด้านที่มีที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการ
บริหารวิชาการ รองลงมา คือ ด้านการบริหารทั่วไป และด้าน
การบริหารงบประมาณ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้าน
การบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะสถานศึกษามีการวางแผนการบริหารงานและการ
ด าเนินการในด้านต่างๆเพื่อให้การบริหารสถานศึกษามี
คุณภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ และ
เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเป็นผลให้ครูมีความเห็นว่าการ
บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อุศมาน หลีสันมะหมัด (2560) ได้ท าการวิจัยเรื่องสภาพ
และปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา              
เขต 16 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการ
บริหารงานบุคคล ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร 
งบประมาณ  
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 3. ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศกับการบริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 1 โดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง และรายด้านแต่ละด้านมี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง ถึงระดับสูง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลต่อการ
บริหารสถานศึกษา เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่
ในระดับที่มาก การบริหารสถานศึกษาจะอยู่ในระดับมาก
ด้วย ทั้ งนี้ เป็น เพราะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษาจะช่วยให้ การด าเนินงานในการบริหาร
สถานศึกษาด้านต่างๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท าให้ครูมี
ความรู้ ทันสมัย และสร้างความสะดวกรวดเร็วในการท างาน
มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของนิธิพงศ์  โรจนดุล 
(2559, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่าง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษากับประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี  เขต 2 อ าเภอธัญบุรี  จากผลการวิจัยพบว่า  
1) เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
อ าเภอธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) ประสิทธิผล
ของสถานศึกษาสั งกัดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 อ าเภอธัญบุรี โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ
โรงเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากกับประสิทธิผล
ของสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีกระบวนการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ให้กับครู 
โดยสนับสนุนให้ครูได้ศึกษาวิธีการและขั้นตอนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
  1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการส่งเสริม
สนับสนุน ให้ ครูมี ส่ วนร่วม ในการด า เนิ นการบริห าร
สถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้าน
การบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการ 
 
 

บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานท่ัวไป โดยก าหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมายในการวางแผนการด าเนินการเพื่อให้
สถานศึกษามีการบริหารงานได้อย่างมีคุณภาพ เกิด
ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน  
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละด้านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.2 ควรมีการศึกษาการบริหารสถานศึกษา
ระดับภาค ทั้งนี้ เพื่อจะได้ภาพรวมของการบริหารงานในแต่
ละด้านท่ีกว้างขึ้น  
  2.3 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เพื่อศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ 
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