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การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ปEจจัยการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอสถานศึกษา 2)การ
ใช*เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของสถานศึกษา 3) ปEจจัยการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอการ
บริหารงานของสถานศึกษา กลุมตัวอยางได*แก ครูผู*สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปMการศึกษา 2561 จํานวน 311 คน เครื่องมือ ที่ใช*ได*แก แบบสอบถาม
สถิติได*แก คาความถี่ คาร*อยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ แบบเปRน
ขั้นตอน
ผลการวิจัยพบวา 1) ปEจจัยการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอการบริหารงานของสถานศึกษา
พบวาภาพรวมและรายด*านคาเฉลี่ยอยูในระดับบอยๆ โดยปEจจัยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ได*แกได*แก ด*านทัศนคติตอ
การใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ ด*านสภาพแวดล*อมด*านผู*รวมงาน ตามลําดับ สวนปEจจัยที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ
ทักษะการใช*คอมพิวเตอร 2) การใช*เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของสถานศึกษา พบวา ภาพรวมและราย
ด*านคาเฉลี ่ ย อยู ในระดั บ บอยๆ โดยด* า นที ่ มี ค าเฉลี ่ ย สู ง สุ ด ได*แก ด*า นบริ ห ารทั่ วไป ด*านบริ หารวิ ชาการ
ตามลําดับ สวนด*านที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ด*านบริหารงบประมาณ 3) ปEจ จัย ที่ส งผลตอการใช*เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 2 ได*แกสภาพแวดล*อมด*านกายภาพ สภาพแวดล*อมด*านผู*รวมงาน สภาพแวดล*อมด*านบริหาร ทัศนคติตอ
การใช*เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ ทั กษะการใช* คอมพิ ว เตอร ตามลํ า ดับ สามารถรวมกัน พยากรณ การใช*
เทคโนโลยีส ารสนเทศในการบริ หารงานของสถานศึ กษา ได* ร* อยละ 57.40 ที่ ระดั บนั ยสํ าคั ญทางสถิ ติ .01
สอดคล*องกับสมมติฐานที่ตั้งไว* โดยเขียนเปRนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z ́y = .676T3+ .694T5 + .537T4+ -.231T2+ .183T1
คําสําคัญ: ปEจจัย เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารงาน
ABSTRACT
The research aims to: 1) study the factors affecting the use of information technology
that affect the school; 2) study the use of information technology in school administration;
3) study the use of information technology that affects the management of the school.
Study The sample consisted of 311 teachers under the Office of Samutprakarn Primary
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Education Office, Region 2, in the first semester of the academic year 2011. The instruments
used were statistical questionnaires, frequency, percentage, mean, standard deviation and
multiple regression analysis. As a step the research findings were as follows: 1) Factors of
using information technology that affect the administration of educational institution.
Overall, the average and average scores were at a high level. The highest average factors
were attitudes toward using information technology. 2) The use of information technology in
the management of educational institutions showed that the overall picture and the average
level were at the highest level. The highest meanings were: General administration 3) Factors
affecting the use of information technology in the management of educational institutions.
Under the jurisdiction of the Office of Samutprakarn Primary Education Area 2 is the physical
environment. Collaborative environment Management Environment Attitude towards the
use of information technology. Sequential computer skills can be shared. The use of
information technology in school administration was 57.40% at the statistical significance
level of .01, consistent with the assumptions set. The standard deviation equation is Z y =
.676T3 + -.694T5 + .537T4 + -.231T2 + .183T1
Keywords: factors, information technology, administration
บทนํา

ประเทศที่ มี ความก* าวหน* าทางการศึ กษาและด* านเทคโนโลยี สารสนเทศล* วนเปR นประเทศที่ เปR นผู* นํ า
ทางด*านเศรษฐกิจและสังคมทั้งสิ้น เปRนที่ยอมรับกันวาความก*าวหน*าทางด*านเทคโนโลยีสารสนเทศล*วนมีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งในการที่จะพัฒนาองคกรตางๆ ซึ่งยอมสงผลไปสูการพัฒนาประเทศชาติให*เจริญก*าวหน*าได*ในลําดับ
ตอไป ดังนั้นในการที่เราจะเข*าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศไมวาจะเปRนการผลิต หรือการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพได* การศึกษาเลาเรียนในระดับตางๆ ล*วนมีความสําคัญอยางยิ่งในการที่จะพัฒนาบุคลากร
ให* มีคุ ณภาพและประสิ ทธิ ภาพในการผลิ ตและใช* เทคโนโลยี สารสนเทศได* อ ยางถู กต* อง เหมาะสม รวดเร็ ว
ทันสมัยและทันตอเหตุการณอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการศึกษาเลาเรียนในสถานศึกษา ทั้งของภาครัฐและ
เอกชน เพื่ อเปR นการสนองตอบสภาพสั งคมในปEจ จุบั น ที่มีความต* องการใช* เทคโนโลยีส ารสนเทศที่ดี และมี
คุณภาพในการนํามาใช*สําหรับวางแผนตัดสินใจ ดําเนินการและปฏิบัติงานในสถานศึกษา ผู*บริหารและ
ครูผู*สอนประสบปEญหาด*านการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศที่จําเปRนต*องปรับปรุงแก*ไขปEญหาที่เกิดขึ้นมาสงผล
กระทบโดยตรงทําให*การบริหารงานในด*านตางๆ ของสถานศึกษาไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงสงผลตอ
ภาพรวมของการบริหารงานและการรายงานข*อมูลในทุกด*าน จากปEญหาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช*ในการ
บริ หารสถานศึกษาที่มีมากน*อยแตกตางกัน ไป ทํ าให* มีผู* ส นใจศึ กษาปE จ จั ยที่ เ กี่ ย วข* องกับ การนํา เทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช*ในการบริหารงานของสถานศึกษาอยางมีคุณภาพและเกิดปEญหาน*อยที่สุด โดยขึ้นอยูกับปEจจัย
หลายอยาง ทั้งในด*านทัศนคติตอการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ ด*านทักษะในการใช*เครื่องคอมพิวเตอรของ
ผู*บริหารและครูผู*ปฏิบัติงาน รวมไปถึงด*านสภาพแวดล*อมตางๆ ในสถานศึกษาด*วย จิราวรรณ เลงพาณิชย), 2551,
หน*า 102)
จากปEญหาที่เกิดขึ้นดังกลาว จึงทําให*ผู*วิจัยซึ่งเปRนครูผู*ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและมีความมุงหวังที่จะ
เปRนผู*บริหารในอนาคต มีความสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ปEจจัยการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอการบริหารงาน
~ 728 ~

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2“GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2018”

ของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เพื่อเปRนข*อมูลในการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาให*มีคุณภาพ เพื่อจะได*
สามารถบริหารงานในสถานศึกษาได*อยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลิตผลตอไป
วัตถุประสงคKการวิจัยเพื่อศึกษา
1. ปE จจั ยการใช* เทคโนโลยี สารสนเทศที่ ส งผลตอสถานศึ กษา สั งกั ดสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
2. การใช*เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
3. ปEจจัยการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรที่ใช*ในการวิจัยครั้งนี้ ได*แก ครูผู*สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปMการศึกษา 2561 จากโรงเรียน 71 แหง ซึ่งมีจํานวน
ประชากรทั้งหมด 1,525 คน
2. ขอบเขตตัวแปร
2.1 ตัวแปรต*น คือ ปEจจัยการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอการบริหารงานของสถานศึกษา
ได*แก
(1) ทักษะในการใช*คอมพิวเตอร
(2) ทัศนคติตอการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) สภาพแวดล*อมด*านบริหาร
)4) สภาพแวดล*อมด*านกายภาพ
(5สภาพแวดล*อมด*านผู*รวมงาน (
2.2 ตัวแปรตาม คือ การใช*เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของสถานศึกษา ได*แก ด*าน
บริหารวิชาการ ด*านบริหารงบประมาณ ด*านบริหารบุคคล และด*านบริหารทั่วไป
3. ขอบเขตเวลา
ทําการวิจัยภายในระยะ 12 เดือน คือ ระหวางวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 15 กันยายน
พ.ศ. 2561
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีการวิจัย
1.1 ประชากร
ประชากรที่ ใ ช* ใ นการวิ จั ย ครั้ งนี้ ได* แ ก ครู ผู* ส อนในสถานศึ กษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปMการศึกษา 2561 จากโรงเรียน 71 แหง ซึ่งมี
จํานวนประชากรทั้งหมด 1,525 คน
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1.2 กลุมตัวอยาง
กลุ มตั ว อยางที่ ใช* ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ปR น ครู ผู* ส อนในสถานศึ กษา สั งกั ด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปMการศึกษา 2561 ซึ่งได*มาจากการกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางโดยใช*ตารางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ได*กลุมตัวอยาง
จํานวน 311 คน หลังจากนั้นเทียบบัญญัติไตรยางคตามสัดสวนของประชากรครูผู*สอนในสถานศึกษา 311 คน
แล*วทําการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (multi-stage sampling) ดังนี้
1) ใช*วิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยแบงตาม เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณในตําแหนง เพื่อสุมกลุมตัวอยางตามจํานวนที่คํานวณได*
2) ในแตละสถานศึกษาสุมกลุมตัวอยางโดยใช*วิธีการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified random
sampling) อีกครั้ง
3) สุมสถานศึกษาในแตละอําเภอ โดยกําหนดให*ครูผู*สอนในสถานศึกษาที่เปRนกลุมตัวอยาง
เปRนผู*ให*ข*อมูล ซึ่งใช*วิธีการสุมอยางงาย (Simple random sampling) ด*วยวิธีการจับสลากตามตําแหนง
หน*าที่
2. ขั้นตอนการวิจัย
1) ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข*อง แล*วนําเสนอตออาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อเปRนกรอบในการสร*างเครื่องมือวิจัย
2) กําหนดวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดในการสร*างเครื่องมือ
3) สร*างแบบสอบถามปEจจัยการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอการบริหารงานของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
4) เสนอแบบสอบถามตออาจารยที่ปรึกษาเพื่อให*ข*อเสนอแนะ
5) นําเครื่องมือที่เปRนแบบสอบถาม ที่ผานการแก*ไขปรับปรุงเรียบร*อยแล*วเสนอตอผู*เชี่ยวชาญด*าน
เนื้ อ หาและด* า นวั ด ประเมิ น ผล จํ า นวน 5 ทาน ทั้ ง นี้ เ พื่ อตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ งเนื้ อ หา (Content
Validity) ของเครื่องมือ แล*วนํามาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคล*อง (Index of Item Objective
Congruence) ระหวางข*อคําถามกับเนื้อหาเกณฑการพิจารณาเลือกข*อคําถาม พิจารณาจากข*อคําถามที่มีคา
ดัชนี ที่ส อดคล*องไมต่ํา กวา 0.50 ขึ้น ไป หากข* อคํา ถามใดมีคาดั ชนีความสอดคล*องต่ํา กวา 0.50 ต*องนํ าไป
ปรับปรุงแก*ไขตามข*อเสนอแนะกอนที่จะนําไปทดลองใช* (Try Out) หากผลการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ พบวาข*อใดมีคาดัชนีความสอดคล*องของแบบสอบถามมีคาระหวาง 0.80-1.00
6) นําเครื่องมือที่เปRนแบบสอบถามไปทดลองใช* (Try Out) กับครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อตรวจสอบความชัดเจน
ของภาษาและนําไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช*สูตรการหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของคอนบราค (Cronbach, 1970, p. 161) พบวา ตอนที่ 2ปEจจัยการใช*
เทคโนโลยีที่สงผลตอการบริหารงานของสถานศึกษามีคาความเชื่อมั่นทากับ .954 ตอนที่ 3 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของสถานศึกษา มีคาความเชื่อมั่นทากับ .967 และมีคา
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เทากับ .981
7) ดําเนินการปรับปรุงและตรวจสอบความถูกต*องของเครื่องมือวิจัยให*ถูกต*องอีกครั้งกอนนํา
แบบสอบถามที่สมบูรณไปใช*ในการเก็บรวบรวมข*อมูล
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3. การเก็บรวบรวมข*อมูล
1) ผู* วิ จั ย ขอหนั งสื อจากมหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี เพื่ อขอความรวมมื อจาก
ผู*อํานวยการสํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสมุ ทรปราการ เขต 2 ในการขออนุ ญาตให* ผู*บ ริห าร
สถานศึกษาและครูผู*สอนในสถานศึกษาเปRนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม
2) ขอหนังสือจากสํา นักงานเขตพื้น ที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาสมุทรปราการ เขต 2 เพื่อขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมข*อมูล สงแบบสอบถามถึงสถานศึกษากลุมตัวอยางจํานวน311 ชุด
3) ผู*วิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข*อมูลด*วยตนเองจากสถานศึกษาที่เปRนกลุมตัวอยางและ
บางสวนจัดสงให*กลุมตัวอยางทางไปรษณีย รวมทั้งสิ้น จํานวน 311 ชุด
4) การรวบรวมแบบสอบถาม ผู*วิจัยเดินทางไปรวบรวมด*วยตนเอง หลังจากสงแบบสอบถามไปแล*ว 2
สัปดาหเก็บข*อมูลได*311ชุด คิดเปRนร*อยละ 100 แล*วนําข*อมูลมาวิเคราะหข*อมูล
5) การวิเคราะหข*อมูล
5.1 การวิเคราะหปEจจัยการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอการบริหารของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
5.2 การวิ เ คราะหการใช* เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการบริ ห ารงานของสถานศึ ก ษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
5.3 การวิ เ คราะหปE จ จั ย การใช* เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ส งผลตอการบริ ห ารงานของ
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ผลการวิจัย
จากการศึกษาปEจจัยการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สถิติที่ใช* คือ วิเคราะหโดยใช*คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. ผลการวิเคราะหข*อมูล ดังตาราง
ปEจจัยการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอ
n = 311
ระดับ
ลําดับที่
ของสถานศึกษา
S.D. ปฏิบัติ
1. ทักษะการใช*คอมพิวเตอร
3.86 .31
บอยๆ
5
2. ทัศนคติตอการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.18 .32
บอยๆ
1
3. สภาพแวดล*อมด*านกายภาพ
3.92 .38
บอยๆ
4
4. สภาพแวดล*อมด*านบริหาร
3.98 .44
บอยๆ
3
5. สภาพแวดล*อมด*านผู*รวมงาน
4.17 .40
บอยๆ
2
เฉลี่ยรวม
4.02 .28
บอยๆ
พบวา ปEจจัยการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับบอยๆ (X ̅=4.02) และเมื่อพิจารณารายด*าน
พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับบอยๆทุกด*าน เรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุด ได*แก ด*านทัศนคติตอการใช*เทคโนโลยี
สารสนเทศ (X ̅=4.18) รองลงมา คือ ด*านสภาพแวดล*อมด*านผู*รวมงาน (X ̅=4.17) สวนปEจจัยที่มีคาเฉลี่ยต่ํา
ที่สุด คือทักษะการใช*คอมพิวเตอร (X ̅3.86)
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จากการศึกษาการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2สถิติที่ใ ช* คือ วิเคราะหโดยใช*คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D. ผลการวิเคราะหข*อมูล ดังตาราง
n = 311
การใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับ
ลําดับที่
S.D. ปฏิบัติ
ในการบริหารงานของสถานศึกษา
1. ด*านบริหารวิชาการ
3.90 .35
บอยๆ
2
2. ด*านบริหารงบประมาณ
3.82 .41
บอยๆ
4
3. ด*านบริหารบุคคล
3.89 .33
บอยๆ
3
4. ด*านบริหารทั่วไป
3.91 .36
บอยๆ
1
เฉลี่ยรวม
3.88 .28
บอยๆ
พบวา การใช* เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการบริ ห ารงานของสถานศึ กษา สั งกั ด สํ า นั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยภาพรวมทั้ง 4 ด*าน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับบอยๆ (X ̅=3.88)
เมื่อพิจารณาเปR นรายด* านพบวา มีคาเฉลี่ยอยู ในระดั บบอยๆทุ กด*าน เรียงลํ าดับคาเฉลี่ยสูงสุด ได* แก ด*า น
บริหารทั่วไป (X ̅=3.91) รองลงมา คือด*านบริหารวิชาการ (X ̅=3.90) สวนด*านที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ด*าน
บริหารงบประมาณ (X ̅=3.81)
จากการศึกษาปEจจัยการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอการบริหารงานของ สถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 สถิติที่ใช* คือ การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
(Multiple regression analysis) แบบเปRนขั้นตอน (Stepwise method) ดังตาราง
ตัวแปร
b
S.E.b
β
a (constant)
2.814
.187
T3
.501
.055
.676
T5
-.481
.043
-.694
T4
.337
.043
.537
T2
-.204
.039
-.231
T1
.162
.040
.183
a = 2.814
R = .757, R2 = .574, S.E.est= .185, F =142.292, p < .01
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

t
15.019**
9.068**
-11.097**
7.803**
-5.240**
4.027**

Sig.
.000
.000
.000
.000
.000
.000

พบวา ปEจจัยการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผล ทั้ง 5 ด*าน คือ สภาพแวดล*อมด*านกายภาพ (T3)
สภาพแวดล*อมด*านผู*รวมงาน (T5) สภาพแวดล*อมด*านบริหาร (T4)ทัศนคติตอการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ
(T2) ทักษะการใช*คอมพิวเตอร (T1) ตามลําดับ สามารถรวมกันพยากรณการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพหุคูณ (R) เทากับ.757 คาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2)
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เทากับ .574 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.est ) เทากับ .185 ตัวแปรทั้ง 5 ตัว สามารถทํานาย การใช*
เทคโนโลยีส ารสนเทศในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ได*ร*อยละ 57.40
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยปEจจัยที่สงผลตอการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึ กษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รปราการ เขต 2 ซึ่ งประกอบไปด* ว ยปE จ จั ย 5 ด* า น คื อ 1) ทั ก ษะการใช*
คอมพิวเตอร 2) ทัศนคติตอการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) สภาพแวดล*อมด*านกายภาพ 4) สภาพแวดล*อม
ด*านบริหาร และ 5) สภาพแวดล*อมด*านผู*รวมงาน พบวา ปEจจัยการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอ
ภาพรวมและรายด*านอยูในระดับบอยๆ ซึ่งสอดคล*องกับสมมติฐานที่ตั้งไว* ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในปEจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศได*เข*ามามีบทบาทสําคัญในทุกด*านของการดําเนินชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะหนวยงาน
ทางการศึกษาซึ่งต*องทําหน* าที่ในการพัฒ นาคนและสังคมให*ส อดรับกั บพระราชบัญ ญัติการศึกษาแหงชาติ
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553, หน*า 7) ดังนั้นในทุกหนวยงานของสถานศึกษาจึงต*องมีการพัฒนา
บุคลากรให*มีทักษะการใช*คอมพิวเตอรที่สูงขึ้น และมีทัศนคติที่ดีตอการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงต*อง
มีการสงเสริมสนับสนุนสภาพแวดล*อมทั้งด*านกายภาพ ด*านการบริหารและด*านผู*รวมงานที่เปRนการเอื้ออํานวย
และสร* า งบรรยากาศที่ ดี ใ นการนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช* ใ นการบริ ห ารงานของสถานศึ กษาให* เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป ซึ่งสอดคล*องกับ วันเพ็ญ บัวชื่น (2554, หน*า 101) ได*ศึกษาเรื่อง ปEจจัยที่
สงผลตอพฤติกรรมการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารของผู*บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 ผลการวิจัยพบวา ระดับปEจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารของผู*บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม
และรายด*านอยูในระดับมาก
2. ผลการวิจัยการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ซึ่งประกอบด*วยการบริหารงาน 4 ด*าน ได*แก 1) ด*านบริหาร
วิชาการ 2) ด*านบริหารงบประมาณ 3) ด*านบริหารบุคคล 4) ด*านบริหารทั่วไป พบวา การใช*เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริ ห ารงานของสถานศึ กษาในภาพรวมและรายด* า นอยู ในระดั บ มาก ซึ่ ง สอดคล* อ งกั บ
สมมติฐานที่ตั้งไว* ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู*บริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู*บริหารสถานศึกษา มี
ความตระหนักและให*ความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนให*บุคลากรของสถานศึกษา มีทัศนคติที่ดีตอการ
ใช*เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ สงเสริมให*มีการฝ‡กอบรมทักษะการใช*คอมพิวเตอรทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา รวมไปถึงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล*อมด*านกายภาพ ด*านบริหารและด*านผู*รวมงานให*
เกิดบรรยากาศที่ดีเอื้อตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช*ในการบริหารงานอยางมีคุณภาพ สอดคล*องกับ
ผลการวิจัยของ พัชรินทร สนธิวนิช (2550, หน*า 90) ได*ศึกษาเรื่อง การศึกษาปEจจัยบางประการที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานตามทัศนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ พบวา ความสําเร็จในการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับสูง เชนเดียวกับงานวิจัยของ จิรวรรณ เลงพาณิชย (2551, หน*า 100) ได*
ศึกษาเรื่อง ปEจจั ยที่ สัมพัน ธกั บพฤติกรรมการใช*เ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อการบริห ารของ
ผู*บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดขอนแกน พบวา พฤติกรรมการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารของผู*บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดขอนแกน โดยภาพรวมและรายด*านอยูใน
ระดับมาก และสอดคล*องกับ วันเพ็ญ บัวชื่น (2554, หน*า 101) ได*ศึกษาเรื่อง ปEจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการ
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ใช*เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารของผู*บริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค เขต 3 ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการบริหารของผู*บริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก
3. ผลการศึกษาปEจจัยการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ประกอบด*วย สภาพแวดล*อมด*านกายภาพ
สภาพแวดล*อมด*านผู*รวมงาน สภาพแวดล*อมด*านบริหาร ทัศนคติตอการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการ
ใช*คอมพิวเตอร สามารถรวมกันพยากรณ การใช*เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของสถานศึกษา
สังกั ด สํ า นั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาสมุ ทรปราการ เขต 2 โดยรวมได* ร* อยละ 57.40 ที่ ร ะดั บ
นัยสําคัญทางสถิติ .01 สอดคล*องกับสมมติฐานที่ตั้งไว* ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหนวยงานต*นสังกัด ได*รับนโยบาย
จากกระทรวงศึ กษาธิ การและมี การขยายผลมายั งสถานศึ กษา โดยมี การประชุ ม วางแผน อบรมสั มมนา
เกี่ ย วกั บการนํ าระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศตางๆ มาใช* ในสถานศึกษา เพื่ อให* สอดรั บ กับ พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แก*ไขเพิ่มเติม ที่มุงเน*นในการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข*ามาใช*ในการ
บริหารจัดการด*านการศึกษา ซึ่งถือวาเปRนสิ่งสําคัญอยางยิ่งสําหรับการปฏิรูปการศึกษาของไทยให*มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น สงผลให*เกิดสภาพแวดล*อมด*านผู*รวมงาน ทัศนคติตอการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการใช*
คอมพิ วเตอร และสภาพแวดล* อมด*า นบริ หารที่ เอื้ อตอการใช* เทคโนโลยีส ารสนเทศในการบริ หารงานของ
สถานศึกษาในด*านงานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคลและงานบริหารทั่วไปมาก
ยิ่งขึ้น แตยังขาดในเรื่องของการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอยางเปRนระบบตามสภาพจริง จึงทําให*การ
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช*ในการปฏิบัติงานยังไมเกิดประสิทธิภาพเห็นเปRนรูปธรรมเทาที่ควร ซึ่ง
สอดคล*องกับงานวิจัยของพัชรินทร สนธิวนิช (2550, หน*า 90) ได*ศึกษาเรื่อง การศึกษาปEจจัยบางประการที่
สงผลตอความสําเร็จในการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานตามทัศนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ พบวา ทัศนคติตอเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ทักษะการใช*เทคโนโลยีเพื่อการ
บริห ารงาน การสนั บสนุ นจากผู*บ ริหาร และความพร* อมของอุปกรณปฏิบัติ งาน มี ลักษณะที่ วัดรวมกั นกั บ
ความสําเร็จในการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน โดยจะสงผลให*สามารถทํานายผลได*ถูกต*อง
ร*อยละ 28.90 ซึ่งสอดคล*องกับงานวิจัยของ จิรวรรณ เลงพาณิชย (2551, หน*า 100) ได*ศึกษาเรื่อง ปEจจัยที่
สัมพันธกับพฤติกรรมการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารของผู*บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดขอนแกน พบวา สภาพแวดล*อมในโรงเรียน ทักษะการใช*คอมพิวเตอรและทัศนคติตอการ
ใช*เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถรวมกันพยากรณพฤติกรรมการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการบริหารของผู*บริหารสถานศึกษาได* ร*อยละ 61.7
ขอเสนอแนะ
1. ข*อเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 ปEจจัยการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอการบริหารสถานศึกษาที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดสามอันดับ
สุดท* าย คือ ทักษะการใช*คอมพิว เตอร และสภาพแวดล* อมด* านกายภาพ สภาพแวดล* อมด*านบริห าร จึงมี
ข*อเสนอแนะในการนําวิจัยไปใช*ดังนี้
1. สถานศึกษาควรให*ความสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุน ให*มีการอบรมและพัฒนา
บุคลากรจนเกิดทักษะในการใช*คอมพิวเตอรมากยิ่งขึ้น โดยการสงบุคลากรทุกคนเข*ารับการอบรมและพัฒ นา
ทั้ง ภายในและภายนอกหนวยงาน รวมไปถึง สร*า งขวัญ กํา ลัง ใจและแรงจูง ใจให*ผู*ปฏิบัติงานมีความสนใจ
ศึกษาค*นคว*าเรียนรู*ด*วยตนเอง เพื่อให*เกิดทักษะและสามารถนําความรู*มาใช*ในการบริหารงานทั้ง 4 งานอยางมี
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คุณภาพ มีการวัดและประเมินผลการทํางานตามสภาพจริงอยางตอเนื่องซึ่งจะกอให*เกิดการพัฒนาของสถานศึกษา
มากยิ่งขึ้น
2. สถานศึ ก ษาควรประชุ ม วางแผนรวมกั บ สํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาหรื อเฉพาะ
หนวยงานของตน เพื่อหาแนวทางในการแก*ปEญหาสภาพแวดล*อมด*านกายภาพ โดยอาจจะขอความชวยเหลือ หรือ
ขอความอนุเคราะหไปยังองคกรปกครองสวนท*องถิ่น องคกรอิสระที่ให*การชวยเหลือสังคม บริษัท ห*างร*านหรือ
ชุ มชนที่ อยู ใกล* เคี ยงในการขอรั บการสนั บสนุ นในเรื่ องงบประมาณและเครื่ องมื ออุ ป กรณที่ จํ า เปR น รวมไปถึ ง
ปรับปรุงภูมิทัศนและบรรยากาศตางๆ ให*เอื้อตอการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช*ในการบริหารงานของ
สถานศึกษาให*มีประสิทธิภาพตอไป
3. สถานศึกษาควรกระตุ*นบุคลากรบริหารงานในสถานศึกษาทุกคนเห็นความสําคัญในการนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ไปใช*ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น โดยการสร*างบรรยากาศให*เกิดความรัก
ความสามัคคี อีกทั้งให*ความรวมมือและชวยเหลือในการทํางานอยางกัลยาณมิตรที่ดีตอกัน รวมไปถึงการให*
คํ า แนะนํ า ในการนํ า ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ไปใช* ใ นการปฏิ บั ติ ง านในหน* า ที่ ที่ ไ ด* รั บ ผิ ด ชอบให* เ กิ ด
ประสิทธิภาพในการทํางานสูงยิ่งขึ้นตอไป
1.2 การใช* เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริ หารงานของสถานศึกษาที่ มีคาเฉลี่ ยต่ําที่สุด คือ การใช*
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงบประมาณ โดยเฉพาะ การใช*เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทํา จัดเก็บและ
เผยแพร แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติราชการประจําปM ใช*เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทําโครงการ และกิจกรรม
ด*านการบริหารงบประมาณใช*เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดทํา จัดเก็บและเผยแพรงบดุลประจําปMอยางเปRน
ระบบ และถูกต*องรวดเร็วน*อยกวาด*านอื่นๆ ดังนั้นสถานศึกษาควรมีการวางแผน อบรมให*ความรู* ติดตาม และ
ประเมินผลการทํางานตามสภาพจริงอยางตอเนื่อง จึงจะสงผลให*เกิดคุณภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
1.3 ปEจ จัย ที่ส งผลตอการใช*เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ ในการบริหารงานของสถานศึกษา สังกัด
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสมุ ท รปราการ เขต 2 คื อ สภาพแวดล* อ มด* า นกายภาพ
สภาพแวดล*อมด*านผู*รวมงาน สภาพแวดล*อมด*านบริหาร ทัศนคติตอการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการ
ใช*คอมพิวเตอรตามลําดับ ดังนั้น ผู*ที่เกี่ยวข*อง เชน สํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษา ผู*บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู*สอนควรให*ความสําคัญกับปEจจัยข*างต*น เพื่อกระตุ*นการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาได*อยางถูกต*อง รวดเร็ว ตรงตามเปˆาหมายอยางมีคุณภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคของสถานศึกษาตอไป
2. ข*อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปEจจัยการใช*เทคโนโลยีสารสนเทศที่สงผลตอการบริหารงานของสถานศึ ก ษา
ด* า นอื่ น ๆ ด* ว ย เพื่ อหาปE จ จั ย ที่ สํา คั ญ ที่ จ ะสงผลตอการใช* เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการบริหารงานในแตละ
ด*านของสถานศึกษาอยางมีคุณภาพสูงสุด
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