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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการศึกษาสงเคราะห์ ภาคเหนือ กลุ่มย่อยที่ 6 

The Use of Information Technology of the Management of the Administrators 
of the Education, Enhance the Network Region, the Network Promotes Efficiency 

Northern Office of Education 
 

แสงอรุณ บัวกนก1 
 

1นักศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ การบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสมีา 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพ่ือศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาสงเคราะห์ภาคเหนือ กลุ่ม
ย่อยที่ 6  2) เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห์  
ภาคเหนือ กลุ่มย่อยที่ 6  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ้านวน 17 คน และ
รองผู้อ้านวยการหัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั้ง 4 ด้าน จ้านวน 68  คน รวม 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามมาตรประมาณค่า ระดับวิเคราะห์ 5  ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  () 

ผลการวิจัยพบว่า  
1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริม

ประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาสงเคราะห์  ภาคเหนือ  กลุ่มย่อยที่ 6  พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา มีระดับการปฏิบัติมากที่สุดได้แก่  ด้านการบริหารงานบุคคล รองลงมาได้แก่ด้านการ
บริหารงาน  กิจการนักเรียน  ด้านการบริหารงานทั่วไป  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่  ด้านการ
บริหารงานวิชาการ  ส่วนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของครูผู้สอน พบว่าด้านที่มี
ระดับการปฏิบัติมากที่สุด ได้แก่  ด้านการบริหารงานทั่วไป รองลงมาได้แก่ด้านการบริหารงานกิจการ
นักเรียน และด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคล  

2. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาสงเคราะห์ภาคเหนือ กลุ่มย่อยที่ 6   เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีปัญหาและข้อเสนอแนะมากที่สุด ได้แก่ ด้านการบริหารงาน
วิชาการ 
ค าส าคัญ: สารสนเทศ  การบริหาร  ประสิทธิภาพ 

 
Abstract 
 For the aims of this research, the first is to study the use of Information 
Technology and the statistics were used by percentage, average and standard 
deviation. The result of the problems and suggestions for developing the use of 
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Information Technology of the administrator management in. Population who use in 
this research are 17 administrators and 68 of the 4 management leader parts, 85 in 
total. The equipment that was used for collecting data is the appraisal questionnaire 
in 5 levels. It was analyzed by percentage, mean and standard deviation. 
 The results of this research found that 

1. The use of Information Technology of the administrators management in 
The network promotes efficiency Northern Office of Education Service Area office 3 is 
good level. For considering in each parts found that the most operation part is the 
personal management part. The subordinates are the general management part and 
the budget management. The least average is the scholar management part. 

2. 2.  For the problems and suggestions of the use of Information Technology 
in the management of school administrators in The network promotes efficiency 
Northern Office of Education found that the personal management part has the most 
problems and suggestions highest settlement to the administrations thinking. 
Key word: information management, efficiency 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในสังคมปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทส้าคัญต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ท้าให้
องค์การต่างๆ จะต้องเปลี่ยนแปลงการด้าเนินงานจากที่เคยปฏิบัติแบบเดิมๆเข้าสู่การน้าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานจึงกลายเป็นยุคแห่งสารสนเทศที่มีการด้าเนินงานอย่างรวดเร็วและมี
ความซับซ้อนมากขึ้นการปฏิบัติงานในองค์การผู้บริหารจะต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วและถูกต้องโดยใช้
ข้อมูลสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ  ดังนั้นการได้เปรียบเสียเปรียบในองค์การขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการจัดการข้อมูลขององค์การที่จะต้องมีข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันและถูกต้องเทคโนโลยี
สารสนเทศจึงเป็นสิ่งส้าคัญที่ช่วยให้องค์การสามารถด้าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนั้น
ข้อมูลสารสนเทศยังใช้ในการวางแผนการด้าเนินงานและประกอบการตัดสินใจซึ่งจะน้ามาใช้เป็น
เครื่องชี้น้าในการด้าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ (กษิด์เดช กุลศรี, 2547, น.1) แผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ. 2545-2559 มีการสนับสนุนการน้าเทคโนโลยีพัฒนาประสิทธิภาพการสอนและจัดให้มี
สื่ออุปกรณ์ที่จ้าเป็นต่อการพัฒนาการศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบและซอฟต์แวร์
รวมทั้งสนับสนุนการให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงความส้าคัญของการศึกษาแก่สถาบันทาง
สังคมชุมชนและประชาชน ดังนั้นเทคโนโลยีจึงมีบทบาทส้าคัญในการจัดการศึกษาการสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ส้าหรับการพัฒนาคนและสังคม เนื่องจากเทคโนโลยีในปัจจุบันเอ้ือต่อการจัด
การศึกษาทุกระบบรวมทั้งการประยุกต์ใช้งานกิจกรรมสนับสนุนการศึกษาอ่ืน ๆ ด้วยยุคสมัยนี้เป็นยุค
แห่งการสื่อสารแบบไร้พรมแดนอย่างแท้จริงท้าให้โลกแคบลงสามารถด้าเนินการติดต่อกันได้อย่าง
รวดเร็วความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง
มากยิ่งสังคมเปลี่ยนแปลงมากไปเท่าใด เทคโนโลยีก็ยิ่งมีบทบาทยิ่งขึ้นเพ่ือเป็นการสนองตอบสภาพ
สังคมในปัจจุบันที่มีความต้องการ ข่าวสารและข้อมูลที่มีความถูกต้องและรวดเร็วทันสมัยและมีความ
ต้องการเทคโนโลยีมากเพียงพอในการวางแผนการตัดสินใจการด้าเนินการและการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลเห็นความส้าคัญและประโยชน์ของ
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เทคโนโลยีและการสื่อสารต้องเป็นผู้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานรู้จักพัฒนาตนเองเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทัศนคติในการบริหารจัดการในโรงเรียนส่วน
ใหญ่จะเป็นการน้าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนต่างๆ และการพิมพ์เอกสารรวมทั้งใช้
ในการประมวลผลเพ่ือจัดระบบข้อมูลจัดสารสนเทศและเอกสารประชาสัมพันธ์เอกสารต่างๆ รวมถึง
สร้างเว็บไซต์ของโรงเรียน 

จากเหตุผลและความจ้าเป็นดังกล่าวผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาว่าสภาพการใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการบริหารงานโรงเรียนในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ภาคเหนือ 
ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องไปวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ภาคเหนือ ส้านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือทราบระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ภาคเหนือ ส้านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษทั้งในภาพรวมและรายด้าน 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหาร ระหว่าง
ผู้บริหาร กับครูผู้สอน ในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ภาคเหนือ ส้านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ 

3. เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
ของผู้บริหาร ระหว่างผู้บริหาร กับครูผู้สอน ในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
สงเคราะห์ ภาคเหนือ ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 
ค าถามของการศึกษา 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ จึงได้ก้าหนดค้าถามของการวิจัยดังนี้ 

1. ระดับการใช้เทคโนโลยีสาสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  ใน
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ภาคเหนือ ส้านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษทั้งในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับใด 

2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กับครูผู้สอน ใน
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ภาคเหนือ ส้านักบริหารงานการศึกษา
พิเศษ มีความแตกต่างกัน 
 
สมมุติฐานของการศึกษา    

เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบสมมติฐานของการ จึงได้ก้าหนดสมมติฐานไว้ดังนี้คือ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กับครูผู้สอน ของ เครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพ การจัดการศึกษาสงเคราะห์ ภาคเหนือ ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษมีความ 
แตกต่างกัน 
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ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา 
1. ผลการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลเสนอแนะผู้บริหารเพ่ือน้าข้อมูลที่ได้ไปวางแผนพัฒนา

และปรับปรุงระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของสถานศึกษาเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ภาคเหนือ ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ให้มีประโยชน์
สูงสุด  

2. เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อ้านวยการ หัวหน้ากลุ่มสาระน้า ครูผู้สอนน้า
ข้อมูลที่ได้ไปส่งเสริมการน้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพ่ือลดขั้นตอนการด้าเนินงานใน แต่ละ
งาน 

3. เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารสถานศึกษาไปพัฒนาปรับปรุงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4. เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารระดับเครือข่ายการศึกษาน้าข้อมูลที่ได้ไปวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการบริหารงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับเครือข่ายการศึกษาให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  
 

การศึกษาเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห์ภาคเหนือ กลุ่มย่อยที่ 6  มีวัตถุประสงค์
ของการวิจัยเพ่ือศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานและศึกษาปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห์ภาคเหนือ  กลุ่มย่อยที่ 6  กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และรองหัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั้ง  4 งาน ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนา
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ภาคเหนือ ส้านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  
จ้านวน 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale)  5  ระดับ และเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ (  ) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 

 
สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ม
เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห์ภาคเหนือ กลุ่มย่อยที่ 6 สรุปผลการวิจัยได้
ดังนี้ 

1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  กลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห์ภาคเหนือ กลุ่มย่อยที่ 6 ในภาพรวมมีระดับการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีระดับการปฏิบัติมากที่สุดได้แก่ 
ด้านการบริหารงานทั่วไป รองลงมาได้แก่ด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน  ด้านการบริหารงาน
บุคคลด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ด้านการบริหารงานวิชาการเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผล
เรียงตามล้าดับดังนี้ 

1) ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายการพบว่ารายการที่มีระดับการปฏิบัติ ในระดับมากที่สุด  ได้แก่  มีการจัด
ห้องปฏิบัติการส้าหรับเสนอผลงานของสถานศึกษารองลงมา ได้แก่ มีการสร้างเครื่องมือที่สอดคล้อง
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กับลักษณะของข้อมูลและแหล่งของข้อมูล   และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีการจัดท้าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่สอดคล้องกับภาระงานวิชาการ  

2) ด้านการบริหารงานส่งเสริมกิจการนักเรียน  โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ที่สุดเมือ่พิจารณาเป็นรายการพบว่ารายการที่มีระดับการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ได้แก่ มีการก้าหนด
บุคลากรผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน รองลงมา ได้แก่ มีการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศและข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีการสร้างเครื่องมือที่สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลและแหล่งของข้อมูล 

3) ด้านการบริหารงานบุคคล  โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น
รายการพบว่ารายการที่มีระดับการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ได้แก่ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ด้าเนินการประมวลผลข้อมูล รองลงมาได้แก่มีการก้าหนดบุคลากรผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจนและมีการ
ประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ ละข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีการรายงานข้อมูลประจ้าปี  

4) ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น
รายการพบว่ารายการที่มีระดับการปฏิบัติในระดับมากที่สุด ได้แก่ มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่จ้าเป็นส้าหรับ
จัดเก็บแฟ้มข้อมูลสารสนเทศ รองลงมาได้แก่ข้อมูลสารสนเทศที่มี ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการ มีการ
จัดท้าแผนภูมิสารสนเทศที่ส้าคัญๆ เพ่ือเผยแพร่แก่บุคคลอ่ืนเช่น แผ่นพับ แผนภูมิและมีการสรุป
ข้อมูลสารสนเทศส้าคัญๆ เพ่ือประกอบค้าบรรยาย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดได้แก่ มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหลงข้อมูล  

2. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ภาคเหนือ กลุ่ม
ย่อยที่ 6  สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1) ด้านการบริหารงานวิชาการพบว่าปัญหาการโรงเรียนส่วนใหญ่ในกลุ่มเครือข่ายไม่มี
โปรแกรมคอมพิวเตอร์รองรับงานวิชาการ อีกท้ังบุคลากรยังขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีรวมถึงการ
จัดคลังข้อมูลยังไม่รวมเป็นศูนย์เดียวมีการจัดเก็บเอกสารจากกลุ่มเครือข่ายไม่สอดคล้องกับลักษณะ
ข้อมูล รวมถึงโรงเรียนไม่ได้น้าข้อมูลมาวิเคราะห์ ขาดการวางแผนและการน้ามาใช้ในการประกอบการ
ตัดสินใจในการท้างาน 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานวิชาการ คือ ควรจัดเก็บข้อมูลไว้ในกลุ่มเครือข่ายแหล่งเดียว 
แต่มีการส้ารองข้อมูลไว้หลาย ๆ แหล่งมีการอบรมพัฒนาบุคลากรอย่างสม่้าเสมอ   มีการจัดตั้ง
คลังข้อมูลระดับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัดจัดท้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิชาการ รวมถึงมีการวงแผนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการพัฒนางานทุกครั้ง 

2) ด้านการบริหารงานส่งเสริมกิจการนักเรียนพบว่าปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารงานขาดงบประมาณในการด้าเนินการและการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณบางอย่างมีข้อจ้ากัดในการใช้มากเกินไป มีการจัดเก็บเอกสารจาก
หน่วยงานกลุ่มเครือข่ายไม่สมบูรณ์ เช่น หนังสืออ้างอิง ระเบียบเกี่ยวกับงานงบประมาณ  รวมถึงการ
จัดระบบบัญชีรายรับ รายจ่ายยังไม่เป็นระบบ 
  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานส่งเสริมกิจการนักเรียน หางบประมาณจากหน่วยงานเอกชน 
ผู้มีจิตศรัทธาและหน่วยงานอ่ืน ๆ  กลุ่มเครือข่ายควรสนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดซื้อสื่อการ
เรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ิมในการใช้งบประมาณควรจัดให้มีการบันทึกการใช้จ่ายที่
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ไม่ตรงกับงบจริงได้ เมื่อได้น้ามาใช้กับนักเรียนจริง ไม่น่าจะต้องคืนงบประมาณหน่วยงานต้นสังกัด
จัดท้าเว็บไซต์ที่เก่ียวข้องกับงานงบประมาณ  มีการจัดท้าระบบบัญชีให้เป็นปัจจุบัน 

3) ด้านการบริหารงานบุคคลพบว่าปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลบุคลากร คือ บุคลากรยังไม่สามารถใช้
เทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ เพราะยังขาดความรู้ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งขาดบุคลากรใน
การสอนและการท้างาน การมอบหมายงานให้บุคลากรในโรงเรียนไม่ตรงความรู้ความสามารถ  การ
ท้างานขาดการประสานงานและติดตามงาน ขาดระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล และ
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรยังไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากบุคลากรย้ายบ่อย 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ
ผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคลควรมีการสนับสนุน อบรมพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องจัดสรรครู
ให้เพียงพอมอบหมายงานให้ตรงความรู้ความสามารถควรติดตามงานและประสานงานให้เป็นระบบ
หน่วยงานต้นสังกัดจัดท้าแบบฟอร์มหรือเว็บไซต์ที่ใช้ในการด้าเนินการด้านการบริหารงานบุคลากร 
และจัดท้าแฟ้มข้อมูลบุคคล 

4) ด้านการบริหารงานทั่วไปพบว่าปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไปที่ส้าคัญ คือครูขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท้า
ระบบข้อมูล อีกทั้งอุปกรณ์ทางเทคโนโลยียังไม่เพียงพอ และมีอุปสรรคในการใช้ในการเชื่อมต่อกับ
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ในกลุ่มเครือข่ายมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ท้าให้การเชื่อมต่อ
งานมีปัญหา คือ ขาดแคลนแหล่งค้นคว้าระเบียบการบริหารงานทั่วไป 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนยังไม่ท่ัวถึง 
  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป คือ จัดอบรมให้กับคณะครูที่ท้าหน้าที่รับผิดชอบ กลุ่ม
เครือข่ายควรสนับสนุนอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีความพร้อมสมบูรณ์ในการใช้และควรมีเว็บไซต์ที่เป็น
แหล่งข้อมูลที่เก่ียวข้อง  ให้ครูออกเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนและมีการบันทึกจัดเก็บให้เป็นระบบ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษาการศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษากลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ภาคเหนือ  กลุ่มย่อยที่ 6  
มีประเด็นส้าคัญท่ีผู้วิจัยน้ามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่ มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห์ภาคเหนือ กลุ่มย่อยที่ 6 พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับ
มากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการ
บริหารงานทั่วไป แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษาสงเคราะห์ภาคเหนือ กลุ่มย่อยที่ 6 มีการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในด้านการบริหารงานทั่วไปมากกว่างานอ่ืนซึ่งสอดคล้องกับกรมสามัญศึกษา (2538, น.11) ที่ระบุว่า
ผู้บริหารเป็นองค์ประกอบที่มีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศเพราะผู้บริหารเป็น
ผู้ให้เงินให้คนและให้ทิศทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ผู้บริหารจะต้องเข้าใจขั้นตอนในการ
พัฒนาระบบงานและจะต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาและอุปสรรคใดๆที่ เกิดขึ้นให้เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ที่เป็นอยู่หน่วยงานสารสนเทศควรได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร  3 ประการคือ 1) 
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สนับสนุนในการจัดตั้งหน่วยงาน 2)สนับสนุนในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจ้าหน่วยงาน 3) สนับสนุน
ในการด้าเนินงานและสอดคล้องกับการวิจัยของชัยศักดิ์ ตั้งนิติพิฐจักร (2546, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่องสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูสังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตากเขต  
2 พบว่าสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในการท้างานด้านต่าง ๆซึ่งส่วนใหญ่น้ามาใช้ในด้าน
การบริหารงานทั่วไป รองลงมาเป็นการน้ามาใช้ในด้านการบริหารงานกิจการนักเรียน และด้านการ
บริหารวิชาการมีการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้น้อยที่สุด 

2. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาสงเคราะห์ ภาคเหนือ กลุ่ม
ย่อยที่ 6 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านที่มีปัญหาและข้อเสนอแนะมากที่สุด ได้แก่ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
สงเคราะห์ ภาคเหนือ กลุ่มย่อยที่ 6 มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
วิชาการ ของสถานศึกษามาก ปัญหาในการบริหารจัดการจึงตามมาเช่นเดียวกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
บุคลากรยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ เพราะยังขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส้านักงานการประถมศึกษาสังกัดส้านักงานการ
ประถมศึกษาอ้าเภอคง จังหวัดนครราชสี มาพบว่าความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส้านักงานการประถมศึกษา อ้าเภอคง จังหวัดนครราชสีมาตามความ
คิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยภาพรวมมีความ
พร้อมในด้านบุคลากรด้านอุปกรณ์/เครื่องมือและด้านโปรแกรมระบบงานต่างๆ ไม่เพียงพอในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนประถมศึกษาแต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของอดิศร โชคบัณฑิต 
(2548, บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส้านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่นเขต 5 พบว่าปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อศึกษารายด้านพบว่าส่วนใหญ่มี
ปัญหาในด้านงบประมาณในการจัดซื้อการผลิตและการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
เช่นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ศึกษาเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนใน
อ้าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพบว่าปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนมากพบว่างบประมาณไม่
เพียงพอในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีความต้องการบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลศึกษาไปใช้ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ในการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานกิจการนักเรียน และบริหารงานทั่วไป
มากขึ้น  

2. ผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือน้า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3. ผู้บริหารระดับกลุ่มเครือข่ายควรสนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานศึกษาในการจัดหาสื่อ 
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เพียงพอ  
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาศึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานด้านการ

บริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา 
2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารงานของ

สถานศึกษา 
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