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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของสถานศึกษา และ 2) เปรียบเทียบปัญหาและความต้องการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา และ ประสบการณ์ในต าแหน่ง กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิชา
คอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559 จ านวน 376 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม ที่มีค่ าความเชื่อมั่น 0.96 
และ 0.94 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า  
1) ปัญหาในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความต้องการใน
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 2) ผลการเปรียบเทียบทางด้านปัญหา
และด้านความต้องการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ทั้งโดย
ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนผลการเปรียบเทียบทางด้านปัญหาและความต้องการในการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในต าแหน่ง พบว่า ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
ค าส าคัญ: ปัญหา, ความต้องการ, การบริหารเทคโนโลยีและสารสนเทศ, ปัจจัยการบริหาร 

 
Abstract 

 The purposes of this research were as follow : 1) to study the problem and needs in the 
management of information technology of schools and 2) to compare of the problem and needs in the 
management of information technology of schools for the different size of school, and for the different 
experienced of positions. The sample were selected from 376 administrators and technology teacher for the 
2016 academic year. The research instrument was a questionnaire. The reliabilities were 0.96 and 0.94. The data 
analysis were percentage, mean, standard deviation and T-test. The research findings were as follows : 1) the 
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problem in the management of information technology in overall and each aspect were at medium average, 
and the needs in overall and each aspect were at high average  and 2) the comparison of the problem and 
needs for the different size of school in overall and each aspect were no different, and the comparison of the 
problem and needs in the management of information technology for the different experienced of positions in 
overall and each aspect were no different   
Keyword: Problem, Need, Management of information technology, Administrative factors 
 

1. บทน า 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542   

หมวดที่ 9 มาตรา 63-69 ระบุว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหมวดนี้  เน้นความส าคัญในการบริหารจัดการ        
การวางแผนและการใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษา 
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ [1] 
ท าให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาและ
ให้ความส าคัญและควรพัฒนาให้มีคุณภาพ สามารถ     
ก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างมั่นคง ประกอบกับเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามามีบทบาทส าคัญในวงการศึกษา          
ที่สามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน ช่วยให้ผู้เรียน 
เรียนรู้ได้สะดวกมากขึ้น สามารถเรียนได้ทุกสถานที่และ
ทุก เวลา  ช่ วยดึ งดูดความสนใจและมีส่ วนร่ วมใน
กระบวนการเรียนรู้  ในด้านของการบริหารจัดการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศยังสามารถจัดระบบข้อมูลในระดับ
ห้องเรียน โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา ตลอดจนข้อมูล
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้เป็นอย่างดี [2] รัฐบาลจึง
ก าหนด 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้าน
การศึกษาให้ทันสมัย เกิดประสิทธิผลกับสถานศึกษาและ
ผู้เรียน ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องเร่งศึกษาและพยายาม
ก้าวให้ทันเพื่อช่วยยกระดับการศึกษาของประเทศให้
สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ โดยต้องสอน
ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เป็นประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้  และปรับแนวคิดครูให้เห็นว่าเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการ 
และเป็นกระบวนการเรียนรู้ทั้งในและนอกหลักสูตร 

ตลอดจนการวั ดและประ เมินผล ในสถานศึ กษา          
ผสมกลมกลืนกันในการจัดเรียนการสอนของสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องมุ่งส่งเสริมพัฒนาบริหาร
จัดการและด าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพ โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการเรี ยนรู้        
และการบริหารให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ ชุมชน 
หลักในการบริหารงาน น าไปปฏิบัติ เพื่อความส าเร็จใน
การท างาน [3] โดยเลือกใช้วิธีที่เหมาะตามสภาพความ
ต้องการและสภาพแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ ใช้ปัจจัย
การบริหารใน 4M มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเป็นผู้น านโยบายและ
หลักสูตรสู่การปฏิบัติ ในด้านการเรียนการสอน และการ
บริหารที่มีคุณภาพ [4] 
 แต่ข้อจ ากัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พบได้แก่ 
บุ คลากร ไม่ มี ค วามรู้ ด้ าน เทค โน โลยี ส ารสน เทศ             
การขาดแคลนวั ส ดุ อุ ป กรณ์ และปัญหากา รข าด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขาดแคลนปัจจัยในด้านต่าง ๆ ท าให้ขาดประสิทธิภาพ   
การบริหารจัดการ [5] อีกทั้งผู้บริหารระดับสูงขาดความ
เชื่ อมั่ นต่ อการ ใช้ เทค โน โลยี ส ารสน เทศ  ไม่ เ ห็ น
ความส าคัญ ขาดแผนและแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้ไม่สามารถพัฒนา
บุคลากรได้ทันความเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้าน
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ    
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ไม่ สามารถ เชื่ อม โยง ได้อย่ า งทั่ วถึ งทุ กหน่ วยงาน 
สถานศึกษาได้ [6]   
 ส า นั ก ง าน เ ขตพื้ นที่ ก า รศึ กษ าประถมศึ กษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้ด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน โดยก าหนดกลยุทธ์พัฒนา     
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและมาตรการในการ
พัฒนาผู้ เรียนและครู ให้สามารถใช้ เทคโนโลยี เพื่ อ        
การสื่อสาร [7] แต่จากการสัมภาษณ์ศึกษานิเทศก์ช านาญ
การพิเศษส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 [8] สรุปได้ว่า ได้มีการ
ด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว แต่พบปัญหาในด้าน
ระบบการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเนื่องจากขาด
ก าลังบุคลากรที่มีความรู้ความช านาญ ขาดทีมงานที่จะ
ด าเนินงาน ระบบการเชื่อมโยงของข้อมูลมีปัญหา        
ระบบการส่งงานมี การปรับเปลี่ยนท าให้เกิดความล่าช้า
ในการปฏิบัติงาน สื่อ อุปกรณ์ยังไม่เพียงพอและไม่
ทันสมัยท าให้การสื่อสารระหว่างส านักงานเขตพื้นที่กับ
โรงเรียนไม่ทันเวลา  
 จากสภาพปัญหาและนโยบายที่กล่าว ท าให้ผู้วิจัย
สนใจศึกษาปัญหา และความต้องการในการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา     
เขต 1 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถ
น ามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาต่อไป    
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการในการ
บริ ห า ร เ ทค โน โ ลยี ส า รสน เทศของ สถ านศึ กษ า          
สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา 

พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา และประสบการณ์ในต าแหน่ง   
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 ปัญหาและความต้องการในการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา และประสบการณ์ในต าแหน่งของผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ แตกต่างกัน 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิชา
คอมพิวเตอร์ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 
376 คน 
4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 4.2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ขนาดสถานศึกษา และ 
ประสบการณ์ในต าแหน่ง 
 4.2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัญหาและความต้องการใน 
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย 
5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งเป็น        
3 ตอน ดังนี้   
 ตอนที่  1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)   
 ตอนที ่ 2 แบบสอบถามปัญหาในการบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา ลักษณะของ 
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 จ านวน 40 ข้อ แยกเป็น 
4 ด้าน ได้แก่ 1) การวางแผนและการจัดหา ทรัพยากร 
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2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) การส่งเสริม 
วิธีการสอน และ 4) การติดตาม ประเมินผล  
 ตอนที่  3 แบบสอบถามความต้องการ ในการ
บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 จ านวน 28 ข้อ 
แยกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) บุคลากร 2) งบประมาณ        
3) วัสดุอุปกรณ์ และ 4) การจัดการ  
 ตอนที่  4 ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม  ลั กษณะเป็น
แบบสอบถามปลายเปิด 
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์แบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจก
แจงความถี่  ค่ าร้อยละ ค่ า เฉลี่ย และค่า เบี่ ยง เบน
มาตรฐาน และการหาค่าที่  
 
6. ผลการวิจัย   
 6.1 ปัญหาในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึ กษา  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับปานกลาง         
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับจากค่าเฉลี่ย

สูงมาต่ าคือ ด้านการส่งเสริมวิธีการสอน รองลงมาคือ      
ด้านการติดตาม ประเมินผล และการวางแผนและการ
จัดหาทรัพยากร ส่วนรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ     
ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนความ
ต้องการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ น รายด้ าน เ รี ย งตามล าดั บจากค่ า สู ง มาต่ า คื อ          
ด้ านการจัดการ รองลงมาคือ  ด้ านวัสดุ  อุปกรณ์          
และด้านงบประมาณ ส่วนรายด้านที่มีค่าต่ าสุดคือ        
ด้านบุคลากร 
 6.2 ผลการเปรียบเทียบปัญหาและด้านความต้องการ
ปัจจัยในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ทั้งโดยภาพรวมและ     
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน ยกเว้นปัญหาด้านการวางแผน 
และการจัดหาทรัพยากร และผลการเปรียบเทียบปัญหา
และความต้องการปัจจัยในการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน พบว่าทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน  
ดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานปัญหาในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาและประสบการณ์การท างาน 
 

 

ปัญหาในการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภาพ 
รวม 

แปลผล 
ขนาดสถานศึกษา ประสบการณ์การท างาน 

ใหญ่ เล็ก Sig น้อยกว่า 10 ปี มากกว่า 10 ปี Sig 

การวางแผน และการ
จัดหาทรัพยากร 3.40 ปานกลาง 3.42 3.61 .01 3.64 3.58 0.27 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 3.25 ปานกลาง 3.11 3.50 .13 3.50 3.41 0.39 
การส่งเสริมวิธีการสอน  3.54 มาก 3.90 3.71 .14 3.72 3.75 0.34 
การติดตาม ประเมินผล 3.49 ปานกลาง 3.26 3.65 .11 3.72 3.66 0.50 

รวมเฉลี่ย 3.42 ปานกลาง 3.42 3.62 .10 3.64 3.60 0.37 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความต้องการปัจจัยในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาและ
ประสบการณ์การท างาน 

 

 
7. อภิปรายผลการวิจัย 
 7.1 ปัญหาในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่เป็น
ปัญหาค่าสูงสุดคือ ด้านการส่งเสริมวิธีการสอน ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะครูบางส่วนยังสอนแบบเดิมยังไม่ค่อยมีการ
พัฒนาตนเองในด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ประกอบการสอน แต่ยังมีครูอี กส่วนหนึ่ งที่สนใจใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ประกอบการสอน และผู้บริหารระดับเขต
พื้นที่และผู้บริหารสถานศึกษาให้การอบรมชี้แจงนโยบาย
ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้
สามารถใช้งานในโรงเรียนได้อย่างพอเพียงและต่อเนื่อง 
พัฒนาบุคลากรทุกคนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งสอดคล้องกับ ศิ ริพรรณ์           
ศิทธิพรหม [10] ได้ศึกษาวิจั ย เรื่ องสภาพ ปัญหา         
และความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
ในโรง เรี ยน  สั งกั ดส านั กงาน เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษานครพนม เขต 2 ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ผลการวิจัยพบว่า 
ปัญหาการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวม          
และรายด้านอยู่ ในระดับปานกลางซึ่งสอดคล้องกับ                
พันทิพย์ ภูติยา [9] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพ ปัญหา และ
แนวทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ

บุคลากรในโรงเรียน สังกัดส านักงานการศึกษาเทศบาล
สกลนคร ผลการวิจัยพบว่า สภาพและปัญหา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง และความต้องการในการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ความต้องการในการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีสูงสุดคือ ความต้องการด้านการจัดการ 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารจัดการที่ดีย่อมช่วยให้การ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศด า เนินไปได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะการน าสื่อเทคโนโลยีมาใช้       
เพื่อส่งเสริมในการบริหารจัดการมาประยุกต์ ใช้ ให้
สอดคล้องกับบทเรี ยน ซึ่ งสอดคล้องกับศิ ริพรรณ์            
ศิทธิพรหม [10] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพ ปัญหาและความ
ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม 
เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอน ผลการวิจัยพบว่า มีความต้องการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
 7.2 ผลการเปรียบเทียบปัญหาและความต้องการใน
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา จ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้ าน           
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสภาพการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดเล็กมีสภาพความ

ความต้องการปัจจัย
ในการบริหาร  

ภาพ 
รวม 

แปลผล 
ขนาดสถานศึกษา ประสบการณ์การท างาน 

ใหญ่ เล็ก Sig น้อยกว่า 10 ปี มากกว่า 10 ปี Sig 

ด้านบุคลากร 3.40 ปานกลาง 3.37 3.54 0.04 3.42 3.38 0.52 
ด้านงบประมาณ 3.45 ปานกลาง 3.47 3.27 0.21 3.44 3.45 0.37 
ด้านวัสดุ อุปกรณ์ 3.56 มาก 3.52 3.75 0.34 3.57 3.55 0.46 
ด้านการจัดการ 3.61 มาก 3.59 3.71 0.26 3.60 3.60 0.33 

รวมเฉลี่ย 3.51 มาก 3.48 3.56 0.21 3.50 3.49 0.42 
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พร้อมต่างกันแต่สถานศึ กษาขนาดเล็กมีการระดม
ทรัพยากรเพื่อช่วยในการบริการจัดการได้เป็นอย่างดีจึงท า
ให้ไม่เกิดความแตกต่าง ซึ่งสอดคล้องกับ สุระชาติ ชุมพร 
[11] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนสังกัดกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 9 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า จ าแนก     
ตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และด้าน
ความต้องการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวม   
ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1          
มีการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณที่ยืดหยุ่น 
ปรับเปลี่ยนตามเหตุผล และความจ าเป็นส าหรับด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่ งเสริมการเรียนให้ เกิด
ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับสุระพันธ์  ศิลปศาสตร์ [12] 
ได้ศึกษาวิจัยเรื่ องการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา      
ความต้องการและเพื่อเปรียบเทียบปัญหาความต้องการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ในด้าน
บุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุครุภัณฑ์และด้านการ
จัดการ โดยจ าแนกตามอายุราชการ ต าแหน่งและขนาด
โรงเรียนของตามความคิดเห็นของครูผู้รับผิดชอบงาน
สารสนเทศของโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนและ
ผู้บริหารโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน ไม่แตกต่าง ส่วนผลการเปรียบเทียบปัญหาและ
ความต้องการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ ในต าแหน่ง        
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์รู้
และเข้ าใจในนโยบาย การบริหารเทคโนโลยีและ
สารสนเทศของสถานศึกษา จึงสามารถด าเนินงานได้ตาม
ระบบปัญหาต่าง ๆ จึงลดน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับพันทิพย์  
ภูติยา [13] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องสภาพ ปัญหา และแนวทาง

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของบุคลากร   
ในโรงเรียน สังกัดส านักงานการศึกษาเทศบาลสกลนคร     
โดยศึ กษาสภาพ  ปั ญหา  และ เปรี ยบ เที ยบตาม
ประสบการณ์ท างานและการปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มี
ขนาดต่างกัน ตามความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียน 
สังกัดส านักงานการศึกษาเทศบาลสกลนคร ผลการวิจัย
พบว่า สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน ไม่แตกต่างกัน 
และด้านความต้องการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษา จ าแนกตามประสบการณ์ในต าแหน่ง   
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
พร้อมที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาและการเรียนการสอน พัฒนา
สถานศึกษา ความต้องการด้านบริหารจัดการซึ่งเป็นหน้าท่ี
ของผู้บริหารที่จะน าพาบุคลากรให้สามารถน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า จึงท า
ให้ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับปาริชาต  
วิเชียร [14] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการวิจัยเรื่องสภาพและ
ความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
จัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพังงา ความความคิดเห็นของ
ครูผู้สอน ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความ
ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัด
การศึกษาของครูที่มีอายุราชการต่างกัน มีความต้องการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา    
ในภาพรวมและรายด้านในทุกด้านไม่แตกต่างกัน  
 

8. ข้อเสนอแนะ  
8.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้   
 จากผลการวิจัยเรื่องการศึกษาปัญหาและความ
ต้ อ ง ก า ร ใ น ก า ร บ ริ ห า ร เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ             
สั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึกษา         
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมอยู่ ในระดับ      
ปานกลาง โดยเฉพาะปัญหาด้านการส่งเสริมวิธีการสอน
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เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ในสถานศึกษา ส่วนความ
ต้องการในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ความต้องการการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีค่าเฉลี่ย
สู ง สุ ดคื อ  ความต้ อ งกา รด้ านการจั ดการ  ผู้ วิ จั ย              
มีข้อเสนอแนะในการผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
 8.1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการสอนของครูในสถานศึกษาให้ทุกคน น า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ควบคู่กับการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน  
 8.1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การจัดอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการใน
โรงเรียน การจัดกลุ่มเครือข่าย หรือจากสถานบันต่าง ๆ 
เพื่อให้ครูผู้สอนมีความช านาญในการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น  
 8.1.3 ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีกระบวนการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา เพื่อการ
วางแผน ด าเนินงาน ก ากับติดตามการบริหารจัดการอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพให้มากที่สุดเพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด 
8.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครั้งต่อไป 
 8.2.1 ผู้วิจัยควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยและอุปสรรค     
ที่ มีต่อผลส า เร็ จในการส่ ง เสริมการสอนของครู ใน
สถานศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
และ 2  
 8.2.2 ผู้วิจัยควรศึกษาปัญหาและความต้องการในการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงคุณภาพ โดยเจาะลึก
ด้านการบริหารงานวิชาการซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
การเรียนการสอนโดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษา 
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