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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษา	และเปรียบเทียบปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในสถานศึกษาตามความคดิเห็นของผูบ้รหิารและคร	ูสงักัดส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสงิห์บุรี	

จ�าแนกตามต�าแหน่ง	วุฒิการศึกษา	อายุประสบการณ์ในการท�างานในสถานศึกษา	ขนาดของสถานศึกษา	

และการอบรมคอมพิวเตอร์	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	ได้แก่	ผู้บริหารและครู	สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี	จ�านวน	310	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี	ได้แก	่

แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ	0.911	ผลการวิจัยพบว่า	1.ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

สิงห์บุรี	ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยมากไปน้อย	ดังนี้	ด้านชุดค�าสั่ง	ด้าน 

หน่วยรับข้อมูล	และด้านบุคลากรและ	2.	เปรียบเทียบปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีจ�าแนก 

ตามต�าแหน่ง	วฒุกิารศกึษา	อาย	ุและประสบการณ์การท�างานในสถานศกึษา	แตกต่างกันอย่างมนียัส�าคญั

ทางสถติิที่ระดับ	.001	จ�าแนกตามการอบรมคอมพิวเตอร	์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.05	

และจ�าแนกตามขนาดสถานศึกษา	ไม่แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ :	การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ,ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

Abstract
	 The	purposes	of	this	research	were	to	study	and	compare	the	problems	of	information	

technology	usage	according	to	the	opinions	of	administrators	and	teachers	in	school	under	 
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บันทึกขั้นตอนการปฏิบัติตามความเข้าใจเพื่อจะ

ได้น�าความรู้ไปเชื่อมโยงในการปฏิบัติจริงและจะ

ได้น�าความรู้ไปจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนเกิดทักษะ

ในการค้นคว้าและเรียนรู้ต่อไปภายใต้การนิเทศ

ก�ากับติดตามของคณะกรรมการนิเทศในสถาน-

ศกึษาซึง่ส่งผลให้คณุภาพการเรยีนรูแ้ละมาตรฐาน

การศกึษาของกลุม่สาระการเรยีนรูต่้างๆ	สงูข้ึนด้วย 

สอดคล้องกับศศิกาญจน์	รัตนศรี	(2543,	หน้า	26)	 

ที่พบว่าการให้ครูพัฒนาการเรียนการสอนโดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 (ICT)	

จัดการศึกษาให้ส�าเร็จจะต้องให้ค�าปรึกษามีการ

ปรึกษาหารือไปศึกษานอกสถานที่ให้ปฏิบัติจริง

การประชมุร่วมกนัการให้ความรูเ้สรมิการมส่ีวนร่วม 

ในการวางแผนการประชุมย่อยการศึกษาด้วย

ตนเองการปฏิบัติแบบร่วมมือการประเมินผล 

บทน�า
	 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร	

(ICT)	 ในการสอนของครูครูส่วนใหญ่หลังจาก 

ที่ได้รับการอบรมจะมีการประชุมเพื่อเสนอปัญหา 

และแลกเปลี่ยนเ รียนรู ้ ซ่ึ งกันและกันเ พ่ือน�า 

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

อย่างต่อเนื่องเช่นในการสร้างสื่อบทเรียนส�าเร็จรูป

การท�าพาวเวอร์พ้อย	 (power	point)	การท�า 

บทเรียนและหนังสือเรียน	(e-learning	e-Book)	 

โดยมอบหมายให้ผู้มีความรู้ความสามารถช่วย

แนะน�าผู้ที่ยังขาดทักษะการใช้สื่อสาร	(ICT)	โดยมี

การให้สงัเกตผูมี้ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร	(ICT)	ที่สูงกว่ารับฟังข้อบกพร่อง

ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

(ICT)	ซักถามข้อสงสัยในการปฏิบัติพร้อมให้ผู้ฟัง

Singburi	 primary	 educational	 service	area	office	classified	by	positions,	 education	 

qualification,	age,	work	experience,	size	of	the	school,	and	computer	training.	Sample	groups	

were	administrators	and	teachers	310	persons	under	Singburi	primary	educational	service	 

area	office	in	academic	year	the	2013	drawn	by	stratified	random	sampling.	The	instrument	 

used	 in	 the	saving	collects	 the	data	were	questionnaires	with	 reliability	value	of	0.911.	 

The	findings	were	as	 follows:	1)	 the	problems	of	 information	 technology	according	to	 the	 

opinions	of	administrators	and	teachers	in	school	under	Singburi	primary	educational	service	 

area	office	were	rates	at	the	moderate	level,	when	considering	each	aspect	by	ranking	most	 

mean;	software,	hardware	and	people	ware.	and	2)	compare	the	problems	of	 information	

technology	according	to	the	opinions	of	administrators	and	teachers	in	school	under	Singburi	

primary	educational	service	area	office	classified	by	positions,	education	qualification	and	 

work	experience	were	different	at	 .001	significant	 level,	computer	training	was	different	at	 

significant	at	.05,	when	classified	by	size	of	the	school,	there	information	technology	usage,	 

Singburi	primary	educational	service	area	office	were	not	different.
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ตนเองการจัดแสดงผลงานการรับรางวัลแห่งความ

ส�าเร็จ

	 ปัจจัยท่ีส�าคัญในการจัดการเรียนการสอน

ให้มีประสิทธิภาพคือสื่อการสอนโดยเฉพาะสื่อสาร

สนเทศ	(ICT)	จะต้องได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย

ทันเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมของสังคมและความ

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรูปไปโดยค�านึงถึง

การพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนกระตุ้น

ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ละ

โรงเรียนจึงมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ

ใช้และพัฒนาสื่อการสอนอย่างกว้างขวางโดย 

มุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการผลิต

สื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพเหมาะสมกับ

ความต้องการของผู้เรียนและความต้องการของ

ท้องถิ่นดังค�ากล่าวที่ว่า	"เทคโนโลยีก้าวไกลโยงใย

ทั่วโลก"	ส่งผลให้โลกทัศน์ของเด็กไทยเปิดกว้างขึ้น

	 จากปัญหาดังกล ่าวผู ้วิจัยเป ็นผู ้หนึ่งที ่

ปฏิบัติงานอยู่ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรีได้มีการน�าเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในงานต่างๆ	จึงมีความสนใจที่จะ 

ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนา

วิชาชีพของผู ้บริหารและครู 	 สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีเพื่อที่

จะทราบปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ 

ครู	สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศกึษาสิงห์บรีุเพ่ือจะได้เป็นข้อมลูน�าไปเป็นแนวทาง 

ที่จะเป็นประโยชน์ต่อส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรีต่อไป

วัตถุประสงค์
	 1.	 เพื่อศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ 

ผูบ้รหิารและคร	ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรี

	 2.	 เ พื่ อ เ ป รี ยบ เที ยบป ัญหากา ร ใ ช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารและครู	สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี	จ�าแนกตาม

ต�าแหน่ง	วุฒิการศึกษา	อายุประสบการณ์ในการ

ท�างานในสถานศึกษา	ของสถานศึกษา	และการ

อบรมคอมพิวเตอร์

วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ	ผู้บริหารและ

ครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสิงห์บุรี	จ�านวน	1,379	คน	ผู้วิจัยได้ก�าหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรยามาเน่	 (Yamane)	

ในการค�านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง	ได้ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง	310	คนสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ	แบ่ง

เป็นผู้บริหาร	31	คน	ครู	279	คน

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

	 ตอนที่ 	 1	สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป

ของผู ้ตอบแบบสอบถามลักษณะของค�าถามที่

ใช้เป็นแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ	

(check	 list)	ได้แก่ต�าแหน่ง	วุฒิการศึกษา	อาย	ุ

ประสบการณ์การท�างานในสถานศึกษา	ขนาด

สถานศึกษา	และการอบรมคอมพิวเตอร์	มีจ�านวน	

6	ข้อ

	 ตอนที่	2	สอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาตามความ

คิดเห็นของผู้บริหารและครู	สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี	ลักษณะของ
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แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	(rating	

scale)	โดยก�าหนดค่าคะแนน	ช่วงน�้าหนักของการ

ปฏิบัติเป็น	5	ระดับ

	 ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง	(index	of	item	

objective	congruence:	IOC)	รายข้ออยู่ระหว่าง	

0.80-1.00	และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	.911

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ตอนที่	 1	วิเคราะห์สถานภาพของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม	โดยหาค่าความถี	่ค่าร้อยละ	น�าเสนอ

ในรูปตารางประกอบความเรียง

	 ตอนท่ี	2	วิเคราะห์ปัญหาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ 

ผูบ้รหิารและคร	ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรี	โดยหาค่าเฉลี่ย	(mean)	และ

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(standard	deviation)	

โดยใช้เกณฑ์การพิจารณาที่ก�าหนดไว้แบ่งเป็น	 

5	ระดับ

	 ตอนที่	3	เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยปัญหาการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาตามความคิด

เห็นของผู้บริหารและครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี	วิเคราะห์โดยการ

ทดสอบค่าที	(t-test)	ในกรณีเปรียบเทียบสองกลุ่ม

และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	(One-way	

ANOVA)	ในกรณีเปรียบเทียบมากกว่า	2	กลุ่ม 

ขึ้นไป	และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติท่ีแล้วจึงน�ามาทดสอบความแตกต่าง 

ค่าเฉลี่ยรายคู ่ด ้วยวิธีของเชฟเฟ่	 (Scheffe’s	

Method)

ผลการวิจัย
	 1.	 ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด�ารง

ต�าแหน่งครูคิดเป็นร้อยละ	90.00	วุฒิการศึกษา

ปรญิญาตรคีดิเป็นร้อยละ	76.13	อายมุากกว่า	50	ปี

คดิเป็นร้อยละ	32.58	มปีระสบการณ์ในการท�างาน

มากกว่า	30	ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ	27.74	สังกัด

สถานศึกษาขนาดกลางคิดเป็นร้อยละ	43.87	และ

เคยเข้าการอบรมคอมพวิเตอร์คิดเป็นร้อยละ	70.00

	 2.	 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู ้บริหารและ

ครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสิงห์บุรี	 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	 

( =3.30,	S.D.=0.94)	โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยมาก

ไปน้อย	ดังนี้ด้านชุดค�าสั่ง	( =3.34,	S.D.=1.03)	

ด้านหน่วยรับข้อมูล	( =	3.33,	S.D.=1.02)	และ

ด้านบุคลากร	( =	3.23,	S.D.=0.97)	

	 3.	 เปรียบเทียบปัญหาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ 

ผูบ้รหิารและคร	ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรีจ�าแนกตามต�าแหน่ง	วุฒ ิ

การศึกษา	อายุ	และประสบการณ์การท�างาน 

ในสถานศึกษา	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	 .001	 จ�าแนกตามการอบรม

คอมพิวเตอร์	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถติทิีร่ะดบั	.05	และจ�าแนกตามขนาดสถานศกึษา	 

ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผลการวิจัย
	 1.	 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและคร	ู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สิงห์บุรี

	 1.1	 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและคร	ู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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สิงห์บุรี	 ด้านบุคลากร	 ในภาพรวมอยู ่ในระดับ

ปานกลาง	ท้ังน้ีอาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริหารและ

ครู	สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาสิงห์บุรีมีความคิดเห็นว่าผู้ปฏิบัติงานตาม

กระบวนการวิธีการในกิจกรรมต่างๆ	ได้แก่	การ

สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูล	บางกลุ ่มอาจท�า

หน้าท่ีในการพัฒนาซอฟท์แวร์ขึ้นมาใหม่ๆ	ตาม

ความต้องการและในการประมวลผล	และอาจ

เปลี่ยนแปลงโปรแกรมที่มีอยู ่แล้วให้สอดคล้อง 

ตามความต้องการ	ซึง่สอดคล้องกบันยิะดา	ไชยะดา	

(2550,	บทคดัย่อ)	ท�าการเปรยีบเทยีบปัญหาการใช้

และความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์

การศกึษานอกโรงเรยีนจงัหวดัมหาสารคามผลการ

ศึกษาค้นคว้าปรากฏดังน้ีบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนโดยรวมและพิจารณา

เพศและขนาดของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

จังหวัดมหาสารคามมีปัญหาโดยรวมและเป็นราย

ด้านอยู่ในระดับปานกลาง

	 1.2	 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน

สถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและคร	ู

สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สิงห์บุรี	ด้านหน่วยรับข้อมูล	ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง	ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริหาร

และครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสิงห์บุรีมีความคิดเห็นว่าหน่วยรับข้อมูล 

มีความส�าคัญเก็บรักษาข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูล 

ที่มีคุณสมบัติที่ดีคือมีความเป็นปัจจุบันช่วงเวลาที่

ข้อมลูเกดิเหมาะสมกบัเวลาและทนักบัเวลาทีจ่ะใช้

ข้อมลูบางรายการต้องเก็บปีละครัง้มคีวามตรงตาม

เนื้อหาของสารสนเทศที่ต้องการคุณสมบัติในการ

สื่อความหมายตามวัตถุประสงค์และลักษณะงาน

มีความเพียงพอและไม่เบ่ียงเบน	ซึ่งสอดคล้องกับ 

ปถมภรณ์	สุขสอาด.	(2551,	บทคัดย่อ)	ท�าการ

ศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ 

ผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาระดับประถม

ศึกษาในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษานนทบรุ	ี

เขต	2	ผลการวิจัยพบว่า	ปัญหาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศของผู้บริหารในการบริหาร	สถานศึกษา

ระดับประถมศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษานนทบุรี	เขต	2	โดยภาพ	รวมทั้ง	4	ด้าน	อยู่

ในระดับปานกลาง

	 1.3	 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ

ครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสิงห์บุรี	ด้านชุดค�าสั่ง	 ในภาพรวมอยู ่ใน

ระดับปานกลาง	ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริหาร

และครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสิงห์บุรีมีความคิดเห็นว่าชุดค�าสั่ง	ที่จะสั่ง

และควบคุมให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ท�างาน	เรา

ไม่สามารถจับต้อง	ซอฟต์แวร์	ได้โดยตรงเหมือน

กับตัวฮาร์ดแวร์	เพราะซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมนี ้

จะถูกจัดเก็บอยู ่ในสื่อ	ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล	 

เช่น	แผ่นดิสก์	ซอฟต์แวร์	ทีม่กัติดต้ังไว้ในฮาร์ดดิสก์

เพื่อท�างานทันที่ที่เปิดเครื่องคือ	ซอฟต์แวร์ระบบ

ปฏิบัติการ	ซึ่งสอดคล้องกับอรรถสิทธิ์ 	 เวชพูล	

(2550,	บทคัดย่อ)	ท�าการศึกษาสภาพและปัญหา

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน

การบริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา	อุบลราชธานี	 เขต	4	ผลการวิจัย	พบ

ว่า	โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อุบลราชธานี	เขต	4	มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในการบริหารสถานศึกษา	โดยรวม

อยู่ในระดับปานกลาง

	 2.	 เปรียบเทียบปัญหาการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ 

ผูบ้รหิารและคร	ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรี

	 2.1	 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ

ครู	สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาสิงห์บุรีจ�าแนกตามต�าแหน่ง	ในภาพรวม	

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.001	ทั้งน้ีอาจจะเป็นเพราะว่าครู	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีมีความ

คิดเห็นว่า	เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่จ�าเป็น	

ส�าหรับการด�าเนินการในหน่วยงานต่างๆ	ปัจจุบัน 

ทกุหน่วยงานต่างพฒันาระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมลู

เพื่อใช้ในองค์การประเทศไทยมีระบบทะเบียน

ราษฎร์ที่จัดท�าด้วยระบบ	ระบบเวชระเบียนใน

โรงพยาบาล	 ระบบการจัดเก็บข้อมูลภาษี	 ใน

องค์การทกุระดบัเห็นความส�าคญัทีจ่ะน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้จึงมีค่าเฉลี่ยของปัญหาต�่ากว่า 

ผู้บริหาร	ซึ่งสอดคล้องกับอรรถสิทธิ์	เวชพูล	(2550,	

บทคัดย่อ)	ท�าการศึกษาสภาพและปัญหาการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในการบรหิาร

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	

อบุลราชธานี	เขต	4	ผลการวจิยั	พบว่า	ข้าราชการครู

ทีม่ตี�าแหน่งต่างกัน	มคีวามคดิเหน็ต่อสภาพการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารในการบรหิาร

สถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

อุบลราชธานี	เขต	4	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ	.05

	 2.2	 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู ้บริหาร 

และครู 	 สัง กัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาสิงห์บุรีจ�าแนกตามวุฒิการศึกษา	ใน

ภาพรวม	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ	 .001	ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริหาร 

และครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสิงห์บุรี ท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรีม ี

ความคดิเห็นว่า	การพฒันาให้คอมพวิเตอร์สามารถ

ฟังและตอบเป็นภาษาพูดได้อ่านตัวอักษรหรือ

ลายมือเขียนได้	การแสดงผลของคอมพิวเตอร์

ได้เสมือนจริง	 เป็นแบบสามมิติ	 และการรับรู ้

ด้วยประสาทสัมผัส	 เสมือนว่าได้อยู่ในที่นั้นจริง 

จึงมีค ่าเฉลี่ยต�่ากว ่ากลุ ่มที่มีการศึกษาระดับ 

สูงกว ่าปริญญาตรีซึ่งสอดคล้องกับรัชนีมญช์	 

สุวรรณกาญจน์	(2550,	บทคัดย่อ)	ปัญหาการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน

ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา	สังกัดส�านักงานเขต

คลองสามวา	กรุงเทพมหานคร	ผลการวิจัยสรุปได้

ดังนี้ผลการเปรียบเทียบ	ปัญหาการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครู

โรงเรียนมัธยมศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตคลอง 

สามวา	กรงุเทพมหานคร	พบว่า	ครทูีม่วีฒิุการศึกษา

ต่างกนั	มปัีญหาการใช้คอมพวิเตอร์เพือ่การจดัการ

เรียนการสอนแตกต่างกัน

	 2.3	 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู ้บริหาร

และครู 	 สัง กัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรีจ�าแนกตามอายุ	ในภาพรวม	 

แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 

.001	ทัง้น้ีอาจจะเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารและคร	ูสงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ที่มีอายุมากกว่า	50	ปี	มีความคิดเห็นว่าเทคโนโลยี

สารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิต	ลดต้นทุน	และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท�างาน	ในการประกอบการ

ทางด้านเศรษฐกิจ	การค้า	และการอุตสาหกรรม	
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จ�าเป็นต้องหาวิธีในการเพิ่มผลผลิต	ลดต้นทุน	 

และเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานคอมพิวเตอร์

และระบบสื่อสารเข ้ามาช ่วยท�าให ้เกิดระบบ

อัตโนมัติ	 เราสามารถฝากถอนเงินสดผ่านเครื่อง

เอทีเอ็มได้ตลอดเวลา	ธนาคารสามารถให้บริการ

ได้ดีข้ึน	ท�าให้การบริการโดยรวมมีประสิทธิภาพ	

ในระบบการจัดการทุกแห่งต้องใช้ข ้อมูลเพื่อ 

การด�าเนินการและการตัดสินใจ	 ระบบธุรกิจ 

จึงใช้เคร่ืองมือเหล่านี้ช ่วยในการท�างาน	 เช่น	 

ใช้ในระบบจัดเก็บเงินสด	จองตั๋วเครื่องบิน	เป็นต้น

จึงมีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุดซึ่งสอดคล้องกับประณิธาน	

แท่นประยุทธ	(2551,	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาสภาพ

และปัญหาการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการ

ศึกษาของโรงเรียน	สังกัดส�านักงานเขตลาดพร้าว	

ส�านักการศึกษา	กรุงเทพมหานครผลการวิจัยมี

ดงันี	้ทีมี่อายุแตกต่างกนั	มปัีญหาการใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ในภาพรวม	แตกต่างกัน

	 2.4	 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ

ครู	สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม

ศึกษาสิงห์บุรีจ�าแนกตามประสบการณ์การท�างาน

ในสถานศึกษา	ในภาพรวม	แตกต่างกันอย่างม ี

นัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .001ทั้งนี้อาจจะเป็น

เพราะว่าผู้บริหารและครู	สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีที่มีประสบการณ ์

การท�างานในสถานศึกษา	มากกว่า	30	ปีขึ้นไป	 

มีความคิดเห็นว่า	 เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยน 

รูปแบบการบริการเป็นแบบกระจาย	เมื่อมีการ

พัฒนาระบบข้อมูล	และการใช้ข้อมูลได้ดี	การ

บริการต ่างๆ	 จึงเน ้นรูปแบบการบริการแบบ

กระจาย	ผู ้ใช ้สามารถสั่งซื้อสินค้าจากที่บ ้าน	

สามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์	นิสิต

นกัศึกษาบางมหาวทิยาลยัสามารถใช้คอมพวิเตอร์

สอบถามผลสอบจากที่บ้านได้จึงมีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด

ซึ่งสอดคล้องกับประณิธาน	แท่นประยุทธ	(2551,	

บทคัดย่อ)	 ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการศึกษาของโรงเรียน	

สังกัดส�านักงานเขตลาดพร้าว	ส�านักการศึกษา	

กรงุเทพมหานครผลการวิจยัมดัีงน้ี	ทีม่ปีระสบการณ์

ในการสอนแตกต่างกัน	มีปัญหาการใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ในภาพรวม	แตกต่างกัน

	 2.5	 ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ

ครู	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาสิงห์บุรีจ�าแนกตามการอบรมคอมพิวเตอร์	

ในภาพรวม	แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	.05	ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผู้บริหารและ

คร	ูสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา

สิงห์บุรีที่เคยเข้ารับการอบรมมีความคิดเห็นว่า	 

เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับ	

พัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	ท�าให ้

ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลย	ี 

ดังจะเห็นได้จาก	การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์	การใช ้

ตารางค�านวณ	และใช้อปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคม 

แบบต่างๆ	เป็นต้นจงึมค่ีาเฉลีย่ต�า่กว่ากลุม่ทีไ่ม่เคย 

เข ้ารับการอบรมซึ่งสอดคล ้องกับ	ณ	ญาดา	 

ณ	นคร	(2552,	บทคัดย่อ)	ได้ศึกษาสภาพและ 

ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน 

การสอนของครูโรงเรียนแกนน�าระดับมัธยมศึกษา	 

สถาบันส ่ ง เส ริมการสอนวิทยาศาสตร ์และ 

เทคโนโลยี	ผลการวิจัยพบว่าครูท่ีมีประสบการณ์ 

ในการเข้ารับการอบรมเทคโนโลยีสานสนเทศ	มี

สภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการเรียนการสอนภาพรวมแตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะ
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป

	 1.1	 ด้านบุคลากร	 ในข้อที่มีป ัญหามาก 

ที่สุด	 คือ	 ผู ้ปฏิ บัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์ 

มีหน้าที่รับผิดชอบงานหลายด้านดังน้ัน	ควรมีการ 

กระจายงานให้เหมาะสมกับจ�านวนบุคลากร 

และความสามารถของบุคลากร

	 1.2	 ด้านหน่วยรับข้อมูล	ในข้อที่มีปัญหา

มากท่ีสุด	คือ	งบประมาณไม่เพียงพอส�าหรับการ

ดูแล	รักษาซ่อมแซม	ปรับปรุง	อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 

ดังนั้น	สถานศึกษาควรมีการจัดสรรงบประมาณ 

ในการซ่อมบ�ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

	 1.3	 ด้านชุดค�าสั่ง	ในข้อที่มีปัญหามากที่สุด	

คือ	งบประมาณไม่เพียงพอกับการจัดซื้อซอฟแวร์

ที่ทันสมัยมาใช้งานดังนั้น	ควรมีการจัดหาที่จัดเก็บ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม	สามารถหยิบ 

มาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	 2.1	 ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารและครู	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

	 2.2	 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ 

น�าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสิงห์บุรี	
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