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บทคัดย่อ
การวิจั ย ครั้ งนี้ มีวัต ถุป ระสงค์เพื่อศึก ษาการบริห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศของผู้ บริห ารสถานศึกษา
ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศของสถานศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดสานั กงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูจานวน 1,884 คน
กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย จานวน 320 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 และ 0.95 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับ มาก เรี ย งล าดับ ดังนี้ ด้า นการวางแผนการบริห ารเทคโนโลยีส ารสนเทศ ด้านการดาเนินการบริห าร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการปรับปรุงการดาเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการติดตามและ
การประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศประสิทธิผลของระบบสารสนเทศของสถานศึกษาโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับได้ดังนี้ ด้านการนาข้อมูลไปใช้ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการตรวจสอบ
ข้อมูล ด้านการจัดเก็บข้อมูล ด้านการวิเคราะห์ข้ อมูล และด้านการประมวลผลข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ตาม
การรับรู้ของครู สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยรวม มี
ความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างสูง (r=0.680) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คาสาคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา, ประสิทธิผลของระบบ
สารสนเทศในสถานศึกษา
Abstract
The purposes of this research were to study the information technology management of
school administrators, the effectiveness of information system of school administrators and relationship
between information technology management and effectiveness of information system of school
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administrators as perceived by teachers under Secondary Educational Service Area Office 11 in Surat
Thani Province. The populations were 1,884 teachers. The samples were 320 teachers by simple
random sampling. The data were collected by using questionnaires. The questionnaires were the
information technology management and the Effectiveness of Information System. The
questionnaires were reliability of 0.90 and 0.95. The data were analyzed by using basic statistics
including mean, standard deviation and Pearson correlation coefficient.
The research results were as follows: the information technology management of school
administrators were at high level in overall and individual aspect in descending order; planning for
information technology management, management information technology, and improvement of
information technology management and the monitoring and evaluation of information technology
management respectively. Effectiveness of information system were at high level in overall and
individually were at high level overall and individual aspect in descending order; the use of
information, data collection, data validation, storage, data analysis and data processing. respectively.
The relationship between information technology management of school administrators and the
effectiveness of information system as perceived by the teachers under Secondary Educational
Service Area Office 11 in Surat Thani. Overall relationship in a positive way at high level (r =0.680)
.The level of statistical significance. 05.
Keyword: Information technology, The information technology management of school,
The effectiveness of information system of school
บทนา
กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านวิทยาการ
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทาให้แต่ละประเทศไม่สามารถปิดตัวอยู่ลาพัง ต้องร่วมมือและ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน การดารงชีวิตของคนในแต่ละประเทศ มีการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันมากขึ้น มีความ
ร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจและแก้ปัญหาต่างๆร่วมกันมากขึ้น ในขณะเดียวกัน สังคมโลกในยุคปัจจุบัน เต็มไป
ด้วยข้อมูลข่าวสารทาให้คนต้องคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และมีการตัดสินใจที่รวดเร็ว เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ใน
สังคม ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งทาให้หลายประเทศต้องปฏิรูปการศึกษา คุณภาพของการจัดการศึกษาจึง
เป็นตัวบ่งชี้สาคัญประการหนึ่ง สาหรับความพร้อมในการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ในประเทศไทยได้มีการจัดหลักสูตร
และกิจกรรมการเรียนการสอนที่จาเป็นต้องมีความเป็นพลวัต ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ โดยเฉพาะด้าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ ผ ลั ก ดั น ให้ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และโครงสร้า งการบริหาร เพื่อให้ประเทศพร้อม
สาหรับการแข่งขันในเวทีโลกในยุค ศตวรรษที่ 21
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นหลักสาคัญของการปฏิรูปการศึกษาได้ให้ความสาคัญ
กับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยจัดอยู่ในหมวด 9 มาตรา 63-69 ซึ่งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใน
โลกปัจจุบันที่กาลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อันจะส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในด้านวิทยาการ และความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ นอกจากนี้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการศึกษา จึงได้ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2554–2556 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการใช้สารสนเทศที่สามารถบรรลุภารกิจด้านต่างๆ
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ด้วยความพร้อมที่จะรองรับการบริหารจัดการและการเรียนการสอน รวมทั้งปรับเปลี่ยนการดาเนินงานทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่จะประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ได้เป็นอย่างดี (Office of the Permanent
Secretary, Ministry of Education, 2011 : 1)
สาหรับประเทศไทยมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารมาใช้อย่างแพร่หลาย และเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ ว ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนโดนการนาระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมาใช้เพื่อการ
ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานของหน่วยงาน รวมทั้งการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
และต่างหน่วยงาน ตลอดจนการติดต่อระหว่างประเทศ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเราสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเข้ามาใช้ประโยชน์ได้เกือบทุกกิจกรรม (National Statistical Office, 2010 : 1) เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาท
ที่สาคัญอย่างมากในโลกปัจจุบัน และรัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับการนาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาประเทศในทุก
ด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษา การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่
ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับ จะต้องนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนและ
การตัดสินใจ โดยข้อมูลและสารสนเทศต้องตรงประเด็น (Relevant) มีความสมบูรณ์เพียงพอ (Complete) มี
ความถูกต้อง (Accurate) เป็นปัจจุบัน (Current) มีความคุ้มค่า (Economical) การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน้ าที่ ของผู้ บ ริ ห าร มี ความจ าเป็น ต้อ งใช้ ข้อ มูล และสารสนเทศทุ กเวลาเพราะ ข้อ มู ล ข่ าวสารมี
ความสาคัญอย่างสูงในการเลือกตัดสินใจบริหาร ปฏิบัติการ หรือการวางแผนในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การบริ ห ารด้านบุ คลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัส ดุ ครุภัณฑ์ และด้านการจัดการ ซึ่งจะต้องกระทาอย่า ง
รอบคอบเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดผลด้านประสิทธิภาพสูงสุด
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีบทบาทสาคัญอย่างมากต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศทุกระบบในองค์การ
โดยให้การสนับสนุนและจัดหาทรัพยากร ให้ความร่วมมือกับทีมงานพัฒนาระบบเพื่อให้สามารถรวบรวมความ
ต้องการของผู้บริหาร และนามาออกแบบระบบให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานในองค์กร การมีความรู้ ทักษะ
และทัศนคติที่ดีของผู้บริหารต่อระบบสารสนเทศ และเป็นผู้นาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนกล
ยุทธ์ และบริหารองค์การ ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นแบบอย่างในการนาไปใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหารเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องการข้ อมูลที่มีลักษณะเฉพาะ โดยเฉพาะด้านระยะเวลาในการ
เข้าถึงและทาความเข้าใจกับข้อมูล โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจที่เกิดขึ้นและปรับตัว
อย่างรวดเร็วในปัจจุบันได้สร้างแรงกดดันให้ ผู้บริหารต้องตัดสินใจภายใต้ข้อจากัดของทรัพยากรทางการจัดการ
ระยะเวลา ข้อมูล และการดาเนินงานของคู่แข่งขัน นอกจากนี้ผู้บริหารหลายคนยังมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศที่จากัด ดังนั้นผู้บริหารจึงมีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาและออกแบบระบบสารสนเทศที่สามารถช่วย
ให้การปฏิบัติงานดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลต้องมีพัฒนาการอย่างต่ อเนื่อง (National Science
and Technology Development Agency, 2018 : 54)
ปั ญหาด้า นการจั ด ระบบสภาพการใช้และแนวทางการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริห ารงานใน
โรงเรียนยังคงเกิดขึ้น ได้แก่ 1. ปัญหาด้านการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ (Hardware) สืบเนื่องจากโรงเรียน
ขาดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอสาหรับการใช้โปรแกรมและซอฟท์แวร์ (Software) รุ่นใหม่
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ไม่สามารถยกระดับ (Upgrade) ให้ใช้งานได้ 2.ปัญหาด้านการพัฒนาซอฟแวร์
(Software) สาหรับการจัดเก็บข้อมูลเป็นปั ญหาด้านการใช้โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล ได้แก่ โปรแกรมข้อมูล
พื้นฐานทางการศึกษาที่ทางสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติพัฒนาขึ้นนั้น ไม่สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้โปรแกรมบางอย่างอาจทาให้เครื่องคอมพิวเตอร์รวน เนื่องจากบางเครื่องรุ่นเก่าลง
ข้อมูลไม่ได้โรงเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการปรับระบบ นอกจากนี้ยังมีปัญหาในการใช้โปรแกรมอื่นๆ เช่น
โปรแกรมประมวลผล โปรแกรมค านวณ เนื่ อ งจากโปรแกรมเหล่ า นี้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ตลอดเวลา เมื่ อ มี ก าร
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แลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างหน่วยงาน โรงเรียนที่มีโปรแกรมชุดเก่าไม่สามารถเปิ ดข้อมูลได้ 3.ปัญหาด้านการ
พัฒนาบุคลากร (People Ware) เป็นปัญหาที่สาคัญที่สุด เพราะบุคลากรเป็นผู้ที่จะวัดผลประเมินผลคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนักเรียนในโรงเรียน ถึงแม้ว่าการจะมีการพัฒนาบุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัด
อบรมสัมมนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศการใช้คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย แต่บุคลากรยังมีความรู้ความ
ชานาญในด้านคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอและมีภาระงานหลายประการจึงเป็นการยากที่จะพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
4.ปัญหาด้านระบบเครือข่าย (Network) และการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) มีบางโรงเรียนที่
พร้ อมเท่านั้ น ที่ส ามารถเชื่อมต่อกับ ระบบเครือข่ายได้ หรือเครื่องคอมพิว เตอร์ที่โรงเรียนไม่ได้ติดตั้งโมเด็ม
(Modem) ทาให้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบได้ 5.ปัญหาด้านการดาเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนมิได้ดาเนินการอย่างจริงจัง ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ อุปกรณ์ รวมทั้งการเห็นความสาคัญด้าน
ข้อมูลสารสนเทศจากผู้บริหารยังมีน้อย ขาดการวางแผน จึงทาให้การพัฒนาด้านระบบข้อมูลสารสรเทศยังไม่
เป็นไปตามทีม่ ุ่งหวัง (Secondary Educational Service Area Office 11, 2014 : 33-39)
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วผู้ วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง การบริ ห ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึ ก ษากั บ ประสิ ท ธิ ผ ลของระบบสารสนเทศของสถานศึ ก ษา จึ ง เป็ น แนวทางหนึ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ ท ราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ อันนาไปสู่การพัฒนาหรือการบริหารจัดการเรื่อง
ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการทาวิจัยเรื่อง “การศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารเทคโนโลยีส ารสนเทศของผู้บริห ารสถานศึกษากับประสิทธิผลของระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์
ธานี”
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล
ของระบบสารสนเทศของสถานศึ กษา ตามความคิ ด เห็ น ของครู ผู้ ส อน สั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ปีการศึกษา 2560 จานวน 1,884 คน จากสถานศึกษา
จานวน 44 โรงเรียน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ตารางกาหนดขนาดของ เครซี่
และมอร์แกน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จานวน 320 คน กาหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายโรงเรียนแยกเป็น
อาเภอ แล้วสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ
1. การวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2. การดาเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. การตรวจสอบข้อมูล
3. การติดตามและการประเมินผลการบริหาร
3. การประมวลผลข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การจัดเก็บข้อมูล
4. การปรับปรุงการดาเนินการบริหารเทคโนโลยี
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
สารสนเทศ
6. การนาข้อมูลไปใช้
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร ได้แก่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้ ส อนในโรงเรียนมัธ ยมศึกษา สั งกัด
สานักงานเขตื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ปีการศึกษา 2560 จานวน 1,884 คน
จากสถานศึกษาจานวน 44 โรงเรียน (Secondary Educational Service Area Office 11, 2014)
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11 ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี ปีการศึกษา 2560 โดยใช้ตารางกาหนดขนาดของ เครซี่และมอร์แกน ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 320 คน กาหนดสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างเป็นรายโรงเรียนแยกเป็นอาเภอ แล้วสุ่มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลาก
การสร้างเครื่องมือ
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
กาหนดเป็นกรอบในการสร้างเครื่องมือ
2. กาหนดวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือ
3. พัฒนาและปรับปรุงแบบสอบถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
2 ชุด เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
4. นาแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน เพื่อพิจารณาเชิงเนื้อหา (content validity) โดยวิธีหา
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับนิยามศัพท์ (index of items objective congruence : IOC) แล้ว
เลือกคาถามที่ทีค่า IOC ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป
5. วิเคราะห์หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (alpha coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach,1990 : 202-204) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้ง 2
ฉบับ อยู่ที่ 0.95 และ 0.93
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยนาข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดระเบียบข้อมูลลงรหัส และทา
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูปเพื่อคานวณค่าสถิติ ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี่และหาค่าร้อยละ
2. วิเคราะห์ระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา โดยหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วมาแปลความหมายของระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best,1993 : 247)
Vol.11 No.2 May-August 2019

The Relationship between Information Technologies Management and Effectiveness of Information
System of School Administrators as Perceived by Teachers under Secondary Educational Service
Area Office 11 in Surat Thani Province

วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

44
3. วิเคราะห์ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศของสถานศึกษา โดยหาค่าเฉลี่ย( X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แล้วมาแปลความหมายของประสิทธิผลของระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของครูผู้สอน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
ของเบสท์ (Best, 1993 : 247)
4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษากับ
ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูผู้ สอน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของเพียร์สัน (Pearson s
Product Moment Correlation Coefficient) การวิเคราะห์ มีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 ถ้ามีค่าเป็น 1 แสดงว่ามี
ความสัมพันธ์กันทางบวกสมบูรณ์ ถ้ามีค่า -1 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันทางลบสมบูรณ์ เกณฑ์การแปลผลจาก
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ที่คานวณได้ (Phophet, A., 2014 : 80)
สรุปผลการวิจัย
1. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย ได้ดังนี้ ด้านการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการดาเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการปรับ ปรุงการดาเนินการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการติดตามและการประเมินผลการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลการวิเคราะห์แต่ละด้านปรากฏผลดังนี้
1.1 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีนโยบายในการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน
รองลงมาได้แก่ มีการกาหนดนโยบายด้านการจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์ และมีการวางแนวทางประเมินผลในการ
เทคโนโลยีการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
1.2 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการดาเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมและราย
ข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบ ที่มีความรู้ความสามารถ
ดาเนินการเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาได้แก่ มีการจัดระบบคอมพิวเตอร์ได้เหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียนและ สร้างความตระหนักและจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีซึ่งกันและกันในโรงเรียน
มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
1.3 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการติดตามและการประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด แต่งตั้งคณะกรรมการกากับติดตามประเมินผลด้าน
เทคโนโลยี รองลงมาได้แก่ ติดตามการบารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบที่พร้อมใช้งาน
และ มีการประเมินความมั่งคงปลอดภัยของระบบ ICT มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
1.4 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการปรับปรุงการดาเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวม
และรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก รองลงมาได้แก่
การจัดทาระบบการบริการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ และ รายงานการปรับปรุงพัฒนาให้ทุกฝ่ายทราบ
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
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2. ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย ได้ดังนี้ ด้านการนาข้อมูลไปใช้ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการตรวจสอบข้อมูล ด้านการจัดเก็บข้อมูล
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และด้านการประมวลผลข้อมูล และผลการวิเคราะห์แต่ละด้านปรากฏผลดังนี้
2.1 ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศเป็นผู้วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล รองลงมา
คือ ประชุมชี้แจงแก่บุคลากรที่ทาหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่และจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ครอบคลุมตามลักษณะงานในโรงเรียนมีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
2.2 ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการตรวจสอบข้อมูล โดยภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ ตรวจสอบความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันของข้อมูลก่อนเก็บรวบรวม รองลงมาได้แก่ มีแบบบันทึก
ข้อมูล เป็ น หลั กฐานในการรับ ส่ งข้อมูล ทุกครั้ง และ มีที่ปรึกษาในการตรวจสอบข้อมูล ให้ ถูกต้องสมบูรณ์ มี
ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
2.3 ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการประมวลผลข้อมูล โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ มีการวางแผน แนวปฏิบัติ ขอบข่ายข้อมูลและกาหนดระยะเวลาในประมวลผลข้อมูล รองลงมาได้แก่ มีการ
ส่งสื่อสารข้อมูลหรือการแจกจ่ายข้อมูล ในการประมวลผลข้อมูล และประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการใช้
งานด้วยวิธีการหรือเครื่องมือที่หลากหลาย มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
2.4 ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการจัดเก็บข้อมูล โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ แต่งตั้งบุคลากรประจาศูนย์สารสนเทศในโรงเรียน เพื่อการบริหารของผู้ บริหารสถานศึกษา รองลงมาได้แก่
จัดระบบการจัดเก็บรักษาข้อมูลสารสนเทศ ไว้เป็นหมวดหมู่ และวางแผนและกาหนดแนวปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
2.5 ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้านการวิเคราะห์ข้อมูล โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
กาหนดแนวปฏิบัติขั้นตอนและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล อย่างเป็นระบบ รองลงมาได้แก่ จัดลาดับความสาคัญของ
ข้อมูลและสารสนเทศตามความเร่งด่วนของการนาไปใช้ และวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่หลากหลาย
โดยใช้โปรแกรมต่างๆ มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
2.6 ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้านการนาข้อมูลไปใช้โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือ มีงบประมาณในการสนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างเพียงพอ รองลงมา
ได้แก่ นาข้อมูล สารสนเทศที่ได้ไปใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือส่งต่อหน่วยงานอื่นๆ และนาข้อมูล
สารสนเทศไปใช้ในการวางแผนงานพัฒนาสถานศึกษา เช่นแผนพัฒนาการจัดการศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี
ของสถานศึกษา กาหนดนโยบาย เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับประสิทธิผลของระบบสารสนเทศของ
สถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยรวม มีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างสูง (r=0.680) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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อภิปรายผล
1. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้าน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านการวางแผนการบริหารเทคโนโลยี สารสนเทศ ด้านการดาเนินการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการปรับปรุงการดาเนินการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการติดตามและ
การประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ครูผู้สอนส่วนมากรับรู้ว่า
ผู้บริหารได้ให้ความสาคัญ กับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะในปัจจุบัน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นงานที่
จาเป็นและมีความสาคัญต่อการจัดการศึกษา เนื่องจากระบบสารสนเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอน ช่วยให้การการบริหารมีความรวดเร็ว และเอื้ออานวยต่อความสะดวกในการจัดการเรียน
การสอนและงานอื่นๆ ในสถานศึกษา สอดคล้องกับ Mori, P. (2013 : 9) กล่าวว่า การบริหารเป็นกิจกรรมที่กลุ่ม
บุคคลได้ร่วมกันดาเนินการเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็น
กิจกรรมที่ต้องอาศัย องค์ประกอบอย่างน้อยสองประการ ได้แก่ ปัจจัยในการดาเนินกิจกรรม หรือที่เรียกว่า
ปัจจัยการ บริหาร และกระบวนการดาเนินกิจกรรม หรือกระบวนการบริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ
โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหาร ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนานักเรียนไปสู่การเป็นผู้ใฝ่รู้และรูปแบบการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Saen, S. (2013). ได้วิจัยเรื่องสมรรถนะการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 พบว่าสมรรถนะการ
บริ หารจั ดการเทคโนโลยี สารสนเทศของผู้ บริ หารโรงเรี ยน โดยรวมและรายด้ านอยู่ ในระดั บมากทุ กด้ าน และ
Vianlomm, S. (2014). ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน มาตรฐานสากลสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน
2. ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวมและรายด้าน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย ได้ดังนี้ ด้านการนาข้อมูลไปใช้ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้านการตรวจสอบข้อมูล ด้านการจัดเก็บข้อมูล
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และด้านการประมวลผลข้อมูล ตามลาดับ และผลการวิเคราะห์แต่ละด้านปรากฏผล
ดัง นี้ ผลการวิ จั ย เป็ น เช่ น นี้ อ าจเป็ น เพราะว่ า ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ เกี่ ย วกั บ การจั ด ระบบ
สารสนเทศ การมีระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษาของพื้นฐานนั้น ขึ้นอยู่
กับลักษณะความต้องการและการเลือกสรรใช้ข้อมูลที่จาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและครอบคลุมองค์ประกอบพื้นฐานของการจัดการศึกษา จานวนข้อมูลและสารสนเทศที่หน่วยงาน
จะต้องมีและใช้อย่างเพียงพอ สอดคล้องกับ Office of the Permanent Secretary, Ministry of Education (2008
: 2) ได้สรุปหลักการของระบบสารสนเทศ คือ ระบบการเก็บและการกระทากับข้อมูลให้เป็นระบบสารสนเทศเพื่อ
ประกอบการบริหารและการดาเนินงานในด้านต่างๆ ของโรงเรียน เช่น การผลิตเอกสาร การรายงาน การบริหาร
ข้อมูลสิ่งที่สาคัญและมีความจาเป็นที่สุดคือ การบูรณาระบบ คุณภาพของข้อมูลและการใช้ข้อมูล ซึ่งในแต่ละเรื่องมี
สาระสาคัญและเกี่ยวเนื่องกับสิ่งต่างๆ และผลการวิจัยนี้สอดคล้ องกับงานวิจัยเรื่องการจั ดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ได้วิจัยเรื่องการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศภายในสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนไตรมิตร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 4 และพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน
3. ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของ
ระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
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ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยรวม มีความสัมพันธ์ระดับค่อนข้างสูง (r=0.680) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และในแต่ละด้านยังมีค่าความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่วางไว้ ผลการวิจัยออกมาเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามี การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้ง 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านการวางแผนการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการดาเนินงาน
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการติดตามและประเมิ นผลการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการ
ปรับปรุงและการดาเนินงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งผู้บริหารมีความสามารถในหลักการ วิธีการ
และแนวทางในการดาเนินการ การจัด ระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ประสบผลสาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิด การบริ หารคุณภาพด้ว ยวงจรเดมมิ่ง ประกอบด้วย การวางแผนปฏิบัติงาน ดาเนินการตามแผนงาน
ตรวจสอบและประเมินผล และนาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข ตามยุทธศาสตร์ 3 ด้านคือ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ สร้างโอกาส เพิ่มขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การเป็นผู้นาในการใช้ ICT เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการให้บริการการศึกษา
การผลิตและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุ คคลด้าน ICT โดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนางานอย่างมีระบบพร้อมการ
ยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่องการศึกษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับ การบริ ห ารระบบสารสนเทศของผู้บ ริ ห ารสถานศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ
.01
ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล งานวิ จั ย เรื่ อ ง การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ระหว่ า งการบริห ารเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
วิจัย ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสาหรับเขตพื้นที่การศึกษา
1.1.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ควรกาหนดนโยบายในการติดตามและประเมินผล
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาเพื่อนาไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน
1.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนที่ขาดความพร้อม ตลอดทั้งยกย่องชมเชยสถานศึกษาที่มี
ผลงานการพัฒนาระบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาได้ดีเด่น
1.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ควรนิเทศ กากับ ติดตาม การจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยการเข้าไปตรวจสอบ ติดตามกระบวนการพัฒนาและนาเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ใช้ในการเรียนรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร
1.4 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ควรกาหนดนโยบายในการพัฒนาผู้บริหาร
และครูผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
2. ข้อเสนอแนะสาหรับสถานศึกษา
2.1 ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแนวทางประเมินผลในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย
ต่าสุด ดังนั้นผู้บริหารควรแต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อกาหนดรูปแบบและ
แนวทางในการนิเทศติดตามและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
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2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความตระหนักและจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีซึ่ง
กันและกันในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ดังนั้นผู้บริหารควรมีจัดให้มีการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี โดยการใช้ครูหรือ
บุคลากรที่มีความรู้ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ให้ความรู้ ทุกวัน หรือทุกสัปดาห์ โดยใช้เวลาที่เหมาะสมอย่าง
ต่อเนื่อง
2.3 ผู้บริหารสถานศึกษามีการประเมินความมั่งคงปลอดภัยของระบบ ICT มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ดังนั้น
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษาควรจั ด ตั้งคณะกรรมการชุด กากับติ ดตาม ประเมิน คุณภาพและประสิ ท ธิภ าพของสื่ อ
เทคโนโลยี ความปลอดภัยในการใช้ เพื่อให้ครูผู้ที่ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบการ
เก็บข้อมูล การสารองข้อมูล การบันทึกข้อมูล การป้องกันไวรัส การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลลับ เป็นต้น
2.4 ผู้บริหารสถานศึกษา รายงานการปรับปรุงพัฒนาให้ทุกฝ่ายทราบอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ชี้แจง สภาพปัจจุบันและปัญหาต่างๆ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ได้นามาปรับปรุงแก้ไขให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
2.5 สถานศึ ก ษาควรมี ก ารจั ด ส่ ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบสารสนเทศเข้ า รั บ การอบรมเกี่ ย วกั บ การ
ออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้มีทักษะความชานาญ
2.6 สถานศึก ษาควรจั ด หาช่ อ งทางการสื่ อ สารระหว่ า งผู้ ป ฏิ บั ติง านด้ านระบบสารสนเทศกั บ
วิทยากรสาหรับเป็นที่ปรึกษาในการตรวจสอบข้อมูล เช่น การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
หรือเชิญวิทยากรที่มีความรู้มาเป็นที่ปรึกษาโดยเฉพาะ และจัดหาคู่มือเกี่ยวกับขั้นการตรวจสอบข้อมูล
2.7 สถานศึกษาควรให้ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ มีการประมวลผลข้อมูล โดยใช้สถิติที่
ถูกต้อง หรือใช้โปรแกรมสาเร็จรูปมาใช้ในการประมวลผล
2.8 สถานศึกษาควรสร้ า งหรือ จัดทาศู นย์ ส ารสนเทศระดับ สถานศึ กษา เช่นมีตู้ ส าหรับ การจั ด
แฟ้มข้อมูลสารสนเทศ จัดทาระบบค้น หาแฟ้ม จัดหาคอมพิว เตอร์ที่ช่ว ยในการสื บค้น เพื่อลดภาระงานของ
ผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศ
2.9 สถานศึกษาควรให้ผู้ปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศมีการประชุมวางแผน การวิเคราะห์ข้อมูล
และจัดกลุ่มข้อมูลการวิเคราะห์ ตามหมวดหมู่ของฝ่ายงาน และติดตามการทางานให้เป็นไปตามปฏิทินระบบ
สารสนเทศ จัดหาผุ้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและ ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
2.10 สถานศึกษาควรจัดหางบประมาณเพิ่มเติมด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อใช้ในการสนับสนุนเผยแพร่
ข้อมูลละสารสนเทศของสถานศึกษาอย่างเพียงพอ หรือหาช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลหลายๆสื่อ เช่นเสียงตาม
สาย ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทางเคเบิลทีวี จัดให้มีตารางผลิตเอกสารเผยแพร่เป็นช่วงๆ
3. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
3.1 ควรศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการบริ ห ารระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษากับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
3.2 ควรศึ กษาสภาพการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศของบุ คลากรในโรงเรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษาสั ง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
3.3 ควรมี ก ารศึ ก ษาพฤติ ก รรมของผู้ บ ริห ารที่ ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารระบบข้ อ มู ล
สารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
ควรศึกษาการพัฒนาการบริหารงานเทคโนโลยี
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