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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6 และเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร
สถานศึกษากับ บุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  โดยศึกษาจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 27 คน และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 196 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็น
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่     ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่ 2 โครงสร้าง
พ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนขยายโอกาส   และตอนที่ 3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
โรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต 6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test)  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6 โดยรวมมีการปฏิบัติมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติมากเช่นกัน โดย 
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ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามล าดับ คือ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานทั่วไป  ด้านบริหารงานบุคคล 
และด้านบริหารงานวิชาการ 
 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารกับบุคลากรทางการศึกษา พบว่า โดยรวมไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่วางไว้  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า   ส่วน
ใหญ่ไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้น ด้านบริหารงานทั่วไป ที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ    โรงเรียนขยายโอกาส   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 6 
 
Abstract 
 The purpose of this research were to study Information Technology Systems in 
Educational Opportunity  Expansion Schools Under the Chiang Mai Primary  Educational  Service 
Area Office 6 and to compare the opinion of school’s administrators with Educational officers 
about Information Technology Systems in Educational Opportunity  Expansion Schools Under 
the Chiang Mai Primary Educational  Service Area Office 6. The samples were 27 school’s 
administrators and 196 educational officers. The instrument of this study was questionnaire, 
divided into 3 aspects concerning questionnaire (1) respondents status, (2) the structure of (3) 
Information Technology Systems in Educational Opportunity Expansion Schools Under the 
Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 6, and the last one was Information 
Technology Systems in Educational Opportunity Expansion Schools Under the Chiang Mai 
Primary Educational Service Area Office 6.  The statistics used to analyze data were frequency, 
percentage, mean standard deviation and t-test. 
 The results of this study were as followed:  Information Technology Systems in 
Educational Opportunity Expansion Schools under the Chiang Mai Primary Educational Service 
Area Office 6 was performed in high level. When each aspect was considered separately,  
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it was also performed in high level.  The highest average score item was the financial budgets  
Management, general management, personnel management and academic management 
respectively. 
 In comparison about the opinion of school’s administrators with educational officers, it 
was found that in all aspects weren’t different  at  .05  level  of  significance  which  was  not  
following  as  hypothesis  setting .  And when each aspect was considered separately, it was 
found that most of all aspects weren’t different except general management was found that 
different at .05 level of significance. 
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Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 6 

 
บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology หรือ 
ICT) ได้มีการพัฒนาและน ามาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง ทั้งด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการสังคม 
สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการศึกษา  การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละ
ด้านนั้น ได้มีการใช้ผ่านช่องทางการสื่อสารในระบบเครือข่าย เช่น สัญญาณระบบ Wi-Fi  ระบบ 3G และอุปกรณ์
ต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกลุ่มบุคคลและกลุ่มองค์กร ทั้ง
ยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ในการใช้งานอย่างถูกต้อง  และเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันประเทศ
ที่พัฒนาและก าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในด้านการพัฒนาบุคคลากรเพ่ือรองรับ
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงได้มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการ
สื่อสารและเทคโนโลยีในหลักสูตรของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (จิตติมา  พิทักษ์ปกรณ์  ฉวีวรรณ ศุกรวัชรินทร์ ชลกมล 
ดิลกลาภ ชฎาธาร สาวะรีพล และทิวารัตน์ ศรีกุลวงศ์, 2553, 7) 
 เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา แผนการศึกษาของชาติก าหนดให้มีการจัด
ประสบการณ์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะความสามารถและคุณค่าที่จ าเป็นต่อชีวิต  มี
ความสามารถที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี  
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สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สามารถคิดวิเคราะห์ มีความสามารถด้านเทคโนโลยี  มีคุณธรรม  
รักษ์วัฒนธรรมไทย และมั่นใจในตัวเอง มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า เป็นคนดีมีคุณธรรม มีทักษะการ
ด ารงชีวิตในสังคมยุคใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้  ในส่วนครูผู้สอนก าหนดให้มีทักษะ
ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ส าหรับผู้บริหารก าหนดให้เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการที่ดี มีความรู้ ความสามารถใน
การพัฒนาวิชาการ  หลักสูตรนวัตกรรมโรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพผู้ปกครองและชุมชน ให้การยอมรับ เชื่อถือ 
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556, 5) 
 นอกจากนั้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ได้ด าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการศึกษา
ไทย ภายใต้ความช่วยเหลือจากส านักงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการแห่งเครือข่ายรัฐออสเตรเลีย  เพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนปฏิรูปการศึกษาไทย ในเรื่องการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาส่งเสริม
เทคโนโลยีทางการศึกษา ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งแล้วเสร็จในปี 2553 ในมาตรฐานด้านผู้เรียนทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร โดยเฉพาะในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี มีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโดยมีเนื้อหาแตกต่างกันตามระดับชั้นโดยเริ่มจากโปรแกรม Paint, 
Word Excel, E - book, Internet ตามล าดับ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ทันกับยุคแห่งการเรียนรู้  ในมาตรฐานด้านการ
เรียนการสอน มีการจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะด้าน ICT ในการออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดกับผู้เรียน ในมาตรฐานด้านการบริหารและจัดการศึกษา โรงเรียนแต่ละโรงเรียนได้มีแผนพัฒนา ICT 
ในระบบโรงเรียน เช่น ข้อมูลสารสนเทศ  E - office, E – Library  เป็นต้น ในมาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ มีการให้บริการชุมชน ในการใช้ ICT เช่น จัดการอบรมด้าน ICT หลักสูตรต่าง ๆ  จะเห็นได้ว่าใน
มาตรฐานแต่ละด้าน ล้วนมีข้อก าหนดเกี่ยวปัจจัยที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ คือ สื่อการ
เรียนการสอน โดยเฉพาะสื่อ ICT ซึ่งจะต้องได้รับการพัฒนาให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์แวดล้อมของสังคม และ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนรูปไป โดยค านึงถึงประสิทธิภาพในการพัฒนาการเรียนการสอน กระตุ้นให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  ดังนั้นปัจจุบันแต่ละโรงเรียนจึงมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้และพัฒนาสื่อการสอน
อย่างกว้างขวาง  โดยมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือ และส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
เหมาะสมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน และของท้องถิ่น อันจะส่งผลให้โลกทัศน์ของเด็กไทยเปิดกว้างขึ้นและก้าวทัน
โลกเทคโนโลยี ดังค ากล่าวที่ว่า "เทคโนโลยีก้าวไกลโยงใยทั่วโลก" (สมศักดิ ์คงเทศ, 2554, 3-4)  

ดังนั้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อทุกคน ทุกฝ่ายในการด าเนินงานจัด
การศึกษาในสถานศึกษา ทั้งในด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ และ 
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การบริหารงานทั่วไป   ส าหรับการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติงาน 
ตลอดทั้งการควบคุม การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกฝ่าย/งานให้มีประสิทธิภาพ 
 ปัจจุบันการด าเนินงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศในโรงเรียนขยาย
โอกาส ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 ประสบกับปัญหาหลายด้าน ได้แก่ อุปกรณ์ใน
การจัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ บุคลากรทางการศึกษายังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการด าเนินงาน และบางโรงเรียนไม่มีไฟฟ้าใช้จึงใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แทน ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อการบริหารงานของโรงเรียนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (1) การบริหารงานวิชาการ เช่น การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การวัดและประเมินผล เทียบโอนผลการเรียน  
(2) การบริหารงานงบประมาณ  เช่น สารสนเทศด้านธุรการ งานสารบรรณ งานทะเบียนสถิติ  สารสนเทศด้าน
การเงิน  งานการเบิกเงิน-จ่ายเงิน ในงบประมาณ   นอกงบประมาณ ระบบบัญชีโรงเรียน และหลักฐานการเงิน  
(3) การบริหารงานบุคลากร เช่น สารสนเทศด้านทะเบียนประวัติ แฟ้มทะเบียนครู  นักเรียนและลูกจ้าง  
สารสนเทศด้านค าสั่ง ประกาศ ข่าว ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ (4) การบริหารงานทั่วไป เช่น  สารสนเทศด้าน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน สารสนเทศด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สารสนเทศด้านงานทะเบียนกรรมการ
ผู้ปกครองเครือข่าย สารสนเทศด้านอาคาร สถานที่  การรักษาและความปลอดภัย และการซ่อมแซม เป็นต้น 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจและได้ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในโรงเรียนขยายโอกาส
ประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6   

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  6 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  6 

 
วิธีการวิจัย 
 ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
          ประชากร 
          ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขต 
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พ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จ านวน 27 สถานศึกษา จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 27 คน
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 404 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 431 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 27 คน เจาะจงเก็บข้อมูลทั้งหมด และ
บุคลากรทางการศึกษา ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามสูตรของ R.V.Krejcie  และ  D.W.Moganจ านวน 196 คน  รวม
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 223 คน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค พบว่ามีค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .9814 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 การวิจัยครั้งนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับ อุปกรณ์ระบบ
สารสนเทศ  และการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และ 2) การบริหารสถานศึกษา ใน 4 ด้าน ดังนี้ (1)  การบริหารงาน
วิชาการ  (2)  การบริหารงานบุคคล (3) การ บริหารงานงบประมาณ  และ (4) การบริหารงานทั่วไป 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม จ านวน 3 ตอน ซึ่งในแต่ละตอนสอบถามข้อมูล ดังนี้ 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
ตอนที่ 2 ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนขยายโอกาส  

เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
ตอนที่ 3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนขยายโอกาส เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลในการตอบแบบสอบถามด้วยตนเองได้ครบ จ านวน  223  ฉบับ คิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์  

จากนั้นได้ท าการตรวจสอบพบว่าแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ทุกฉบับและน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการ
ทางสถิติเพ่ือน ามาแปลผลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ค่าสถิติดังนี้ 

ตอนที่  1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ และร้อยละน าเสนอในรูปของ
ตารางประกอบการบรรยาย 

ตอนที่ 2 ข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 6 วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ น าเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย 
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 ตอนที่ 3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนขยายโอกาส วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( x̄ ) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และค่าที ( t-test ) น าเสนอน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
         เกณฑ์ระดับคะแนนประเมิน 
   5        คะแนน            หมายถึง          มีการปฏิบัติมากที่สุด 

4        คะแนน            หมายถึง          มีการปฏิบัติมาก 
3        คะแนน            หมายถึง          มีการปฏิบัติปานกลาง 

        2        คะแนน            หมายถึง          มีการปฏิบัติน้อย 
        1        คะแนน            หมายถึง          มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 

 การแปลความหมายข้อมูล 
                   4.50 – 5.00   หมายความว่า มีการปฏิบัติมากท่ีสุด 
      3.50 – 4.49   หมายความว่า มีการปฏิบัติมาก 
      2.50 – 3.49   หมายความว่า มีการปฏิบัติปานกลาง 
     1.50 – 2.49   หมายความว่า มีการปฏิบัติน้อย 
     1.00 – 1.49   หมายความว่า มีการปฏิบัติน้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นหญิงและเป็นบุคลากรทาง
การศึกษา  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 2 - 5 ปี   มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ส่วนใหญ่จบการศึกษาในสาขาวิชา บริหารการศึกษา วิธีการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี  ใช้
การศึกษาด้วยตัวเอง และเข้ารับการอบรม และส่วนใหญ่เป็นบุคลากรในสถานศึกษาขนาดกลาง 
 โครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 พบว่า ส่วนใหญ่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีห้อง ปฏิบัติการ  มีจ านวน
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน จ านวนระหว่าง 21 – 30 เครื่อง เป็นคอมพิวเตอร์ส าหรับบุคลากร ส่วนคอมพิวเตอร์ส าหรับ
การเรียนการสอนมี จ านวน  1 - 10 เครื่อง คอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียนค้นคว้า จ านวน  21 - 30 เครื่อง มีการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในลักษณะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  dial up (ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์) ด้านการเรียน
การสอน ส่วนใหญ่สอน Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft  Power point, Microsoft Access และ 
Adobe Reader มีการใช้โปรแกรมช่วยสอน  และมีการจัดการเรียนนอกเหนือจากวิชาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 6  โดยรวมมีการปฏิบัติมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ พบว่า มีการปฏิบัติมากเช่นกัน 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงตามล าดับ คือ ด้านการบริหารงานบงประมาณ ด้านการบริหารงานทั่วไป  ด้านการ
บริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานวิชาการ 
 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารกับบุคลากรทางการศึกษา พบว่าโดยรวมไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่ทุกด้าน ไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้นด้าน
บริหารงานทั่วไป ที่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 มีข้อค้นพบและประเด็นที่สมควรหยิบยกมาประกอบอภิปราย ดังนี้ 
 โครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนขยายโอกาส พบว่า ส่วนใหญ่มีลักษณะการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  Dial Up (ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์) ร้อยละ 90.58 ซึ่งเป็น บริการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต ส าหรับองค์กรที่มีการใช้งานไม่มาก หรือไม่ต้องการการเชื่อมต่อตลอด 24 ชั่วโมง และเหมาะอย่างยิ่ง
ส าหรับหน่วยงานที่มีงบประมาณจ ากัด เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายต่ า ไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาคอยดูแลรักษาระบบ เพียงใช้
ระบบ Dial Up ผ่านโมเด็มมายังจุดให้บริการก็จะสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตและเชื่อมต่อไปยังฝ่ายงานย่อย  
ต่าง ๆ ได้ เพื่อใช้สอนนักเรียนในวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร มีการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสอนให้นักเรียน
รู้จักการเข้าเว็ป (Web) สร้างโฮมเพจ (Home page) ใช้เครื่องมือค้นหา (Search Engine)  ความรู้บนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และรู้จักการเรียนการสอน แบบ e – Learning  เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งจะท าให้นักเรียนได้ สืบค้นข้อมูล 
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ อินทราเน็ตได้อีกด้วย สอดคล้องกับ Barron and Ivers (1996, 4) ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของการใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางการศึกษา ว่าอินเทอร์เน็ตท าให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับความรู้ใหม่ 
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย เรียนรู้ประสบการณ์จากสภาพความเป็นจริงของโลกปัจจุบัน เกิดทักษะความคิด
ขั้นสูงและเป็นการช่วยเพ่ิมแรงจูงใจในการเรียนรวมถึงเป็นการฝึกให้เกิดทักษะการเขียนด้วยเหตุผลสนับสนุน
ดังต่อไปนี้เมื่อมีการใช้อินเทอร์เน็ตท าให้ผู้สอนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการศึกษา การวิจัย การวางแผนการ
สอนและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบเช่นกัน คุณค่าของการเปิดรับข้อมูลท าให้ได้รับรู้
กลยุทธ์การสอนที่หลากหลาย สามารถน ามาปรับปรุงประสิทธิภาพของการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ทั้งผู้เรียน
และผู้สอน 
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 จากการศึกษา พบว่า มีการน าระบบสารสนเทศไปใช้ในงานด้านการเรียนการสอน ร้อยละ  51.57  ซึ่ง
มากกว่าด้านการบริหารจัดการและธุรการ ร้อยละ 45.29  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มามีส่วนช่วยในเรื่องการเรียนรู้ ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้หลายด้าน    มีระบบคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) ระบบสนับสนุนการรับรู้ข่าวสาร เช่น การค้นหาข้อมูลข่าวสารเพ่ือการเรียนรู้ใน  World Wide 
Web เป็นต้น ท าให้มีการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน โดยใช้องค์ประกอบที่ส าคัญช่วยสนับสนุนให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน เช่น การใช้โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เทเลคอมเฟอเรนซ์ เป็นต้น 
ดังนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามจึงมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับงานด้านการเรียนการสอนมากกว่าด้าน
การบริหารจัดการและธุรการ สอดคล้องกับ กิดานันท์ มลิทอง (2548, 4-8) อธิบายว่า หากใช้เครือข่าย
คอมพิวเตอร์จะสามารถประมวลผลข้อมูล ผ่านเครือข่าย จัดเก็บ และสืบค้นสารสนเทศจะมีการติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอ่ืนร่วมด้วย ในส่วนของการใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่ต่อเครือข่าย สามารถเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เครื่องพิมพ์ เครื่องเล่นวีซีดี ดีวีดี อุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงเพ่ือการน าเสียงเข้า กล้องถ่ายภาพดิจิทัล ทั้งภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหว ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นฐานในการเรียนรู้ด้วยวิธี การค้นพบจึงมี
ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงสอดคล้องกัน นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนรู้ ยัง
สนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 ที่ก าหนดให้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา นโยบายการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีที่มีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ภาวะสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น
จากกระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้การพัฒนาคนเพ่ือน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้มีความจ าเป็นยิ่งขึ้นดังที่ วรัท  พฤกษา
กุลนันท์ (2550, 135) ได้กล่าวว่า การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนไม่ต้องเสียเวลา
กับการงานบริหาร ครูผู้สอนจะได้มีเวลาไปปรับปรุงบทเรียนให้ทันสมัยและมีเวลาให้กับนักเรียน มากขึ้น เช่น การ
จัดเลือกข้อสอบ การตรวจและให้คะแนนและวิเคราะห์ข้อสอบ  การเก็บประวัตินักเรียนเฉพาะวิชาที่สอนเพ่ือดู
พัฒนาการด้านการเรียนและการ ให้ค าปรึกษา และช่วยในการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับการเรียนการสอนของวิชาที่
สอน รวมถึงการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนจะท าให้ครูผู้สอนสามารถ วิเคราะห์ผู้เรียนเพ่ือ
ออกแบบและพัฒนาระบบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงกับวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้เรียน  และ
คอมพิวเตอร์ยังช่วยจัดการการสอนควบคุม กระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเน้นที่การ
จัดการการน าเสนอ ความรู้สื่อและกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการความสามารถ และความถนัด
ของผู้เรียนแต่ละคน 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประศึกษาเชียงใหม่ เขต  6  
พบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ทั้ง 4 ด้าน มีการปฏิบัติมากเช่นกัน แต่ 
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ประเด็นที่น่าสนใจที่ผู้วิจัยค้นพบ คือ ด้านการบริหารงานวิชาการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยสุด ถึงแม้ว่าจะมีการปฏิบัติมากก็
ตาม  ในขณะที่โครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6  พบว่า มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปจัดการศึกษาด้านการเรียน
การสอน ถึงร้อยละ 51.57  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูส่วนใหญ่มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้กับการ
เรียนการสอนกับนักเรียน แต่ยังไม่มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานวิชาการ ซึ่งเอกสารทางวิชาการ
บางส่วนยังท าด้วยมือ เช่น เอกสาร ปพ. ต่าง ๆ  (เอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) ซึ่งแตกต่าง
จาก สมชาย ค าปลิว (2549, 8) ได้ศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษา อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า งานวิชาการเป็นงานที่สถานศึกษาให้ความส าคัญ เป็นงานหลัก
ของสถานศึกษา โรงเรียนจะมีคุณภาพหรือไม่ขึ้นอยู่กับงานวิชาการเป็นส าคัญ ส่วนงานอ่ืน ๆ เป็นงานส่งเสริมการ
บริหารงานวิชาการให้มีคุณภาพ และช่วยอ านวยความสะดวกแก่งานวิชาการ และพนัส ด้วงเอก สุนทร โคตรบรรเทา 
และปรานี จารุวัฒนพันธ์ (2555, 69) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็น
ของครูวิชาการ ที่มีประสบการณ์ต่างกันโดยรวม รายด้าน และ รายข้อส่วนใหญ่ อยู่ในระดับมากและ ส่วนใหญ่ไม่
แตกต่างกัน ยกเว้นรายข้อในเรื่อง การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการใช้และ การบริหารหลักสูตร การให้ครู
วิเคราะห์เนื้อหาสาระ หลักสูตร ก่อนจัดการเรียนการสอนและ การเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวัด และ
ประเมินผล แตกต่าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และการวิเคราะห์ความต้องการความสนใจของผู้เรียน 
ชุมชน และผู้ปกครอง แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษากับบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า ด้านการบริหารงานทั่วไป มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความคาดหวังสูงว่า สถานศึกษาจะน า ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป ตามที่ได้รับนโยบายจากส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างสมบูรณ์
ครบถ้วน ในขณะที่บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างออกไปว่า ปัจจุบันทางสถานศึกษาได้น าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารงานตามการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย อย่างสมบูรณ์แบบ  

ถึงแม้ว่า ผลการวิจัยเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 โดยรวมและรายด้านจะมีการปฏิบัติมากก็ตามและเมื่อเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 6 โดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการบริหารงานทั่วไป ที่มี
ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แต่ก็เป็นประเด็นที่ทางผู้บริหารควรน าไปเป็นแนวทางในการ
วางแผน ปรับปรุง พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการบริหารงานทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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บทสรุป 
 จากการวิจัยเรื่อง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. สถานศึกษาควรปรับปรุง เสริมประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน 
ขยายโอกาส เพ่ือน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารและการจัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้อง
กับบริบทความต้องการของสถานศึกษาและชุมชน  

2. สถานศึกษาควรมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย  
เพ่ือช่วยทดแทนงานลักษณะการท างานด้วยมือ (Manual) ลดความซ้ าซ้อนหรือความไม่ถูกต้องของข้อมูลที่เกิดขึ้น
ได ้สามารถติดตามความก้าวหน้าในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการแก้ไขข้อบกพร่องจากแต่ละฝ่ายได้
อย่างทันท่วงที ตลอดจนค้นหาข้อมูล เอกสารต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และสามารถน าระบบสารสนเทศ
ที่จะพัฒนาขึ้นมาใช้งานร่วมกับระบบเครือข่ายที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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