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การวิ จัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา สังกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 2) ศึกษาระดับการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการ
เรียนรูข้ องครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และ 3) ศึกษาการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จานวน 296 คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.964 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า
1. การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศของสถานศึกษา โดยรวมและรายด้ านอยู่ในระดับมาก โดยด้ าน
โครงสร้างพื้นฐาน อยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการพัฒนา
บุคลากร และด้านการบริหารจัดการ ตามลาดับ
2. การใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก โดยการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ อยู่ในอันดับสูงสุด รองลงมาคือ การใช้บริการสืบค้นข้อมูล การใช้บริการถ่ายโอน
แฟ้มข้อมูล และการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามลาดับ
3. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูใน
สถานศึกษา ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการพัฒนาบุคลากร
ตามลาดับ โดยมีประสิทธิภาพในการทานายร้อยละ 60.10
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*

นักศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Student Master of Education in Educational Administration, Phetchaburi Rajabhat University
**
อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Advisor: Educational Administration, Phetchaburi Rajabhat University

1

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2558

Veridian E-Journal, Slipakorn University
ISSN 1906 - 3431

Abstract

The purposes of this research were to study: 1) the information technology management
in school under Phetchaburi primary educational service area office 2, 2) the internet using the
learning processes of teachers in school under Phetchaburi primary educational service area office
2,and 3) the information technology management affecting to internet using the learning processes
of teachers in school under Phetchaburi primary educational service area office 2. The sample
were 296 informants consisted of teachers in school under Phetchaburi primary educational service
area office 2 by using simple random sampling. The instrument was a 5 level scale questionnaire
constructed by the researcher with the reliability of 0.964. The statistics were analyzed through
frequency, percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis.
The research result were as follows:
1. The information technology management in school, as a whole and each aspect,
were at a high level. The infrastructure was at highest ranked, followed by the promotion to using
information technology, the human resource development, and the management, respectively.
2. The internet using the learning processes of teachers in school, as a whole and each
aspect, were at a high level. The using the world wide web was at highest ranked, followed by
using search service, using file transfer, and the using of electronic mail, respectively.
3. The information technology management affecting to internet using the learning
processes of teachers in school including the management, the promotion to using information
technology, and the human resource development, respectively and having the predicted
efficiency of 60.10 percent.
Keywords: the information technology management, internet using, learning processes
บทนา
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาในปัจจุบันเป็น การนาความรู้ความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ใช้ใน
ด้านการบริหารงานของสถานศึกษา ดังแนวคิดของไบเลย์ (Bailey, 1998 อ้างถึงใน ชฎาภรณ์ สงวนแก้ว, 2549 :
24-25) ที่ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมโรงเรียนสาหรับรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเนื่องมาจากกระแสของ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีซึ่งส่งผลต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งไบเลย์ (Bailey, 1998 อ้างถึงใน
ณันศภรณ์ นิลอรุณ, 2553 : 35) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ 4 ด้าน
ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาครู บุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องให้มีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลอย่า งง่า ย
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีการเตรียมการ เช่น จัดการประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร
โรงเรียน และคณะกรรมการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้างาน
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ในกลุ่มบริหารวิชาการ สารวจความต้องการของครู นักเรียนและชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ จัดทาปฏิทินการ
ปฏิบัติการให้ความรู้และความตระหนักแก่บุคคลากรของโรงเรียน แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบในการดาเนินการ
ฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งการวางแผนและการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งระบบ มีการประเมิน ผล
การปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเป็ น ระยะต่ อเนื่ อง พร้อมกับ นาผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ 2) ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน ซึ่งเป็นการบริหารจัดการในการพัฒนาและจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ช่วย และซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน
การดาเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ
และความต้องการ มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีระบบมัลติมีเดีย และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น รวมถึงโครงสร้าง
พื้นฐานในการติดต่อสื่อสารของบุคคล โดยการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้การสื่อสารระหว่างบุคคล จาเป็นต้องอาศัย
การสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับครู ผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน โรงเรียนกับผู้ปกครอง หรือครูกับผู้ปกครอง
เป็นต้น 3) ด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นการบริหารจัดการในการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทั่วถึง โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมและการเปิดโอกาสให้ครู
ทุกคนในโรงเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่างๆ เช่น การสร้างความตระหนัก พัฒนา
ความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานต่างๆ การใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ และสื่อการ
เรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงได้ หรือการใช้ซอฟต์แวร์ใหม่ๆ รวมทั้งการใช้ข้อมูลสารสนเทศจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถ
ผลิตสื่อเนื้อหา ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือได้ และ 4) ด้านการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการให้ครูและนักเรียนได้ใช้และได้เข้าถึงสาระการเรียนรู้และ
ข้อมูลสารสนเทศ ในรูปแบบดิจิตอลที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงวิถีทางที่เทคโนโลยี ที่เพิ่มพูนคุณค่า
ให้กับกระบวนการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน เช่น มีการพัฒนาหลักสูตรให้เอื้อต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนทางไกล จัดหาหรือให้มีการศูนย์ ข้อมูล สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จัดให้มีการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดทาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีการจัดการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มีความสามารถ ในการเข้าถึงข้อมูล
ประเมินและนามาใช้ได้ถูกต้องเหมาะสม มีความสามารถในการใช้ข้อมูลตามความต้องการจาเป็นและมีความสามารถ
ในการเป็นผู้บริโภคข้อมูลในสังคมอย่างมีความรับผิดชอบ
จากการมุ่งเน้นในการจัดการระบบทางเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการทางาน ดังกล่าว
ส่งผลให้โรงเรียนต่างๆ รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ได้มุ่ง
บริหารจัดการและการส่งเสริมครูผู้สอนในการใช้เทคโนโลยี โดยดาเนินการตามศักยภาพของผู้บริหารและบริบท
ของโรงเรียน อีกทั้งการจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้และจะส่งผลต่อผู้เรียนให้มีศักยภาพเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและส่งผลต่อมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 4 ด้านของแต่ละสถานศึกษา ได้แก่ 1) มาตรฐานด้านผู้เรียน 2) มาตรฐานด้านการเรียนการสอน 3)
มาตรฐานด้านบริหารและจั ดการศึกษา และ 4) มาตรฐานด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการทางการศึกษาแต่เนื่องจากปัจจุบันคุณภาพการศึกษาของไทยยังก้าวไม่ทันต่อ การ
เปลี่ยนแปลง และยังขาดความพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจได้อย่างจริงจัง ตามทิศทางการเคลื่อนไหวเรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาที่ปรากฏชัดเจนในประเทศต่างๆ (สุรศักดิ์ สงวนพงษ์, 2555 : 53) ซึ่งในรอบหลายปีที่
ผ่านมารัฐบาลในหลายประเทศได้ทุ่มงบประมาณจานวนมหาศาลเพื่อส่งเสริมการศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สาหรับ ประเทศไทยก็ไ ด้ให้ค วามสนใจและให้ค วามส าคัญ ด้ านเทคโนโลยีส ารสนเทศโดยมี หลายองค์การ
หน่วยงานได้นาเสนอความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การปฏิรูป การศึกษา สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ (2555 : 53)
ยังได้กล่าวว่า ปัญหาสาคัญของการบริหารจัดการในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์และวัสดุคอมพิวเตอร์ และ
งบประมาณในการจัดซื้อ เนื่องด้วยคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สนองการใช้แบบรายบุคคล ดังนั้นเพื่อสนองความ
ต้องการจึงจาเป็นต้องซื้อมากกว่า 1 เครื่อง อีกทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต้องทันสมัย ดังนั้นการจัดการเรื่อง
การติดตามและวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ ๆ สู่การใช้ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต จึงจาเป็นต้องพัฒนาอยู่
เสมอ
จากการศึก ษาค้ น คว้ า รวบรวมข้ อมู ล จากเอกสารในการวิ จั ย ครั้ง นี้ พ บว่ า สถานศึ ก ษาใน สั งกั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ได้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมาใช้
ในการจัด การศึกษาในทุกโรงเรียนและมีเครื่องคอมพิว เตอร์พ ร้อมอุปกรณ์ต่อ พ่วง ซึ่งได้รับจัดสรรจากเงิน
งบประมาณของทางราชการและจากการบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยความ
สะดวกต่อการจัดการศึกษาหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สถานศึกษามีผู้บริหารใช้หลักการบริหารที่แตกต่าง
กันในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2, 2557 : ออนไลน์)
ทาให้สถานศึกษามีมาตรฐานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษามีผลการดาเนินงานแตกต่างกันและส่งผล
ให้ส ถานศึกษาแต่ล ะแห่ง มีข้อ มูล เกี่ย วกับ การบริห ารจัด การเทคโนโลยีส ารสนเทศใน โรงเรียนแตกต่างกัน
รวมถึงการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตกับการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีความแตกต่างกัน ทั้งด้านความ
พร้อมทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความสามารถของครูในการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตในการ
จัดการเรีย นรู้และรวมถึงคุณภาพโดยรวมของผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตในการ
เรียนรู้
จากเหตุผลดังกล่าว จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อ การใช้
อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 รวม 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ 2) การใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 3) การ
ใช้ บริการสื บค้ นข้อมูล และ 4) การใช้ บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล โดยศึ กษาข้อมู ลจากครูที่ ปฏิบั ติหน้ าที่ สอนใน
สถานศึกษา เพื่อศึกษาการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุดในด้านการใช้อินเทอร์เน็ตกับการเรียนการสอน ซึ่งมุ่งศึกษาเพื่อการนาความรู้ความสามารถในด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้อินเทอร์เน็ตไปใช้ในการจัด การเรียนการสอนของครูให้เกิดผลสูงสุด คุ้มค่ากับ
งบประมาณที่รัฐลงทุนไปกับเทคโนโลยีทางการศึกษา และเพื่อนาผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางสาหรับการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและมุ่งสู่การพัฒนาครู พัฒนาผู้เรียนใน
โอกาสต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
2. เพื่อศึกษาระดับการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
3. เพื่อศึกษาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
วิธีดาเนินการ
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ผู้วิ จั ยใช้ โรงเรียนในส านัก งานเขตพื ้น ที ่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาเพชรบุรี เขต 2 เป็น หน่ว ย
วิเคราะห์ (Unit of Analysis)
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จานวน 1,150 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ซึ่งได้มาโดยการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สูตรของ
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973 อ้างถึงใน ยุทธ ไกยวรรณ์, 2553 : 123) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 296 คน
และใช้การเที ย บสัด ส่ ว นจากจานวนครูจ ริง ในแต่ ล ะโรงเรีย นและใช้ การสุ่ มอย่ า งง่ า ย (Simple Random
Sampling) ในการกาหนดผู้ให้ข้อมูลในแต่ละโรงเรียน
2. ตัวแปรที่ศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาตัวแปรตามรายละเอียด ดังนี้
2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารจัดการ
2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3) ด้านการพัฒนาบุคลากร และ 4) ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 ตัวแปรตาม คือ การใช้อินเทอร์เน็ตในการจั ดกระบวนการรู้ ของครูในสถานศึกษาสั งกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึ กษาเพชรบุ รี เขต 2 ประกอบด้ ว ย 4 ด้ า น ได้ แ ก่ 1) การใช้ บ ริก าร
เวิลด์ไวด์เว็บ 2) การใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 3) การใช้บริการสืบค้นข้อมูล และ 4) การใช้บริการถ่าย
โอนแฟ้มข้อมูล
3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจานวน 1 ฉบับ
แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพส่วนตัวของผู้ ตอบแบบสอบถาม ในเรื่อง เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การทางาน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
จานวน 4 ข้อ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 จานวน 48 ข้อ และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
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จานวน 17 ข้อ ซึ่งแบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ ของไลเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) โดยกาหนดเป็นคะแนน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
4. การสร้างเครื่องมือในการศึกษา
ผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาทฤษฎีและแนวคิด งานวิจัย และสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครูที่เกี่ยวกับ การ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอน จากนั้นนาข้อมูลที่ศึกษา
มาสังเคราะห์เป็นตัวแปรองค์ประกอบการบริหารเทคโนโลยีและการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครู และร่าง
แบบสอบถามตามกรอบแนวคิดของการวิจัยและของนิยามศัพท์เฉพาะตามตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยนาร่างแบบสอบถาม
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบให้คาแนะนาแก้ไขและปรับปรุง ตรวจสอบหาความเที่ยงตรง
ตามเนื้อหา (Content validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของเนื้อหา (IOC) ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.67-1.00 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับครูที่ปฏิบัติการสอนโรงเรียนวัด ดอนไก่เตี้ย ซึ่ง
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้จานวน 30 คน นาผลมาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยใช้ ค่ าสั มประสิ ทธิ์ แอลฟ่า (Alpha coefficient) ตามวิ ธี ของครอนบาค (Cronbach) ได้ ค่าความเชื่ อมั่ นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.964
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 วิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
5.2 วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับ การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้อินเทอร์เน็ตใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5.3 วิ เคราะห์ การบริหารจั ดการเทคโนโลยี สารสนเทศที่ ส่ งผลต่ อ การใช้ อินเทอร์ เน็ ตในการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดย
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)
สรุปผลการศึกษา
1. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา
ระดับ
S.D.
อันดับ
X
ในภาพรวม (Xtot)
การปฏิบัติ
1. ด้านการบริหารจัดการ (X1)
3.95
0.42
มาก
4
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (X2)
4.02
0.41
มาก
1
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร (X3)
3.99
0.45
มาก
3
4. ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (X4)
4.00
0.42
มาก
2
เฉลี่ย
3.99 0.37
มาก
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จากตารางพบว่า การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.99, S.D. = 0.37) เมื่อพิจาณาแยก
เป็ นรายด้ านพบว่ าทุ กด้ านอยู่ในระดั บมาก โดยด้ านที่ มี ค่ าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด คื อ ด้ านโครงสร้างพื้ นฐาน ( X = 4.02,
S.D. = 0.41) รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X = 4.00, S.D. = 0.42) ด้านการพัฒนา
บุคลากร ( X = 3.99, S.D. = 0.45) และด้านการบริหารจัดการ ( X = 3.95, S.D. = 0.42) ตามลาดับ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการปฏิบัติเป็นลาดับที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.02, S.D. = 0.41)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มี ระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานใน
โรงเรียนที่มีประสิทธิภาพสูง ( X = 4.22, S.D. = 0.64) รองลงมาคือ มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารระหว่างครู
กับนักเรียนในด้านการเรียนการสอน ( X = 4.09, S.D. = 0.72) มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสื่อสารระหว่างครู
กับครูในการทางานและการเรียนการสอน ( X = 4.05, S.D. = 0.70) ส่วนมีการวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การเรียนการสอนและการทางาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.89, S.D. = 0.84)
ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีการปฏิบัติเป็นลาดับที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก
( X = 3.99, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ
นักเรียนสามารถเข้าถึงสาระการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ( X = 4.13, S.D. = 0.66) รองลงมาคือมีการ
ส่งเสริมให้ครูได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน ( X = 4.08, S.D. = 0.81) มีการประเมินผลการ
เรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ ( X = 4.06, S.D. = 0.73) ส่ว นมีความสามารถในการเป็นผู้บริโภค
ข้อมูลในสังคมอย่างมีความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.78, S.D. = 0.97)
ด้านการพัฒนาบุคลากร มีการปฏิบัติเป็นลาดับที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.99, S.D. = 0.45)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มีการพัฒนาครูให้มีความสามารถ
และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( X = 4.12, S.D. = 0.71) รองลงมาคือ มีการพัฒนาครูให้
สามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ( X = 4.05, S.D. = 0.66) จัดหาให้มีสื่อการเรียนรู้ที่ครู
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ ( X = 4.04, S.D. = 0.68) ส่วนส่งเสริมให้ครูได้ออกแบบกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.89, S.D. = 0.77)
ด้านการบริหารจัดการ มีการปฏิบัติเป็นลาดับสุดท้าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.95, S.D. = 0.42)
เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อพบว่ าทุ กข้ออยู่ ในระดั บมาก โดยข้ อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยมากที่ สุ ด คื อ มี การพั ฒนาระบบงาน
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการในโรงเรียน ( X = 4.21, S.D. = 0.74)
รองลงมาคื อ มี การวิ เคราะห์ข้ อมู ลเกี่ยวกั บการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อการเรี ย นการสอน
( X = 4.11, S.D. = 0.73) มีการพัฒนาครูและบุคลากรในการใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการทางาน ( X = 4.08,
S.D. = 0.62) ส่วนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรีย นการ
สอนและการทางาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.79, S.D. = 0.79)
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2. การใช้อินเทอร์เน็ ตในการจั ดกระบวนการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สั งกัดส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
การใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
ระดับ
S.D.
อันดับ
X
ครูในสถานศึกษา ในภาพรวม (Ytot)
การปฏิบัติ
1. การใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ (Y1)
4.02
0.43
มาก
1
2. การใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Y2)
3.87
0.57
มาก
4
3. การใช้บริการสืบค้นข้อมูล (Y3)
3.97
0.52
มาก
2
4. การใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล (Y4)
3.94
0.56
มาก
3
เฉลี่ย
3.95
0.43
มาก
จากตารางพบว่า การใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.95, S.D. = 0.43) เมื่อ
พิจาณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ
( X = 4.02, S.D. = 0.43) รองลงมาคือ การใช้บริการสืบค้นข้อมูล ( X = 3.97, S.D. = 0.52) การใช้บริการถ่ายโอน
แฟ้มข้อมูล ( X = 3.94, S.D. = 0.56) และการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ( X = 3.87, S.D. = 0.57)
ตามลาดับ
ด้านการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ มีการดาเนินการเป็นลาดับที่ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.02,
S.D. = 0.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูสามารถ
ส่งเสริมให้นักเรียนค้นคว้าเรื่องที่ตนสนใจหรือต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมจากการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ ( X = 4.10,
S.D. = 0.78) รองลงมาคือ ครู มีการใช้บริการสื บค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลความรู้และข่าวสารสารสนเทศทั่ วไป
( X = 4.09, S.D. = 0.61) ครูสามารถนาความรู้ที่ได้จากการใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บในการสร้างสื่อการสอนและจัด
กระบวนการเรียนรู้ ( X = 4.01, S.D. = 0.61) ส่วนครูสามารถค้นคว้าเนื้อหาวิชาที่ สอนเพิ่มเติมจากบริการ
เวิลด์ไวด์เว็บ แล้วนามาถ่ายทอดให้กับผู้เรียนได้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.94, S.D. = 0.66)
ด้านการใช้บริการสืบค้นข้อมูลมีการดาเนินการเป็นลาดับที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.97,
S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูสามารถค้นหา
ข้อมูลด้วยระบบเวิลด์ไวด์เว็บ ( X = 4.06, S.D. = 0.75) รองลงมาคือ ชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนส่งเสริมการจัด
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ( X = 4.03, S.D. = 0.73) ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ( X = 3.95, S.D. = 0.69) ส่วนชุมชน มีส่วนร่วมในการ
วางแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษา มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.85, S.D. = 0.76)
ด้านการใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลเป็นลาดับที่ 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.94, S.D.= 0.56)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูสามารถถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
เนื้อหาการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากบริการเวิลด์ไวด์เว็บ ( X = 4.03, S.D. = 0.64) รองลงมาคือ ครูสามารถถ่ายโอน
แฟ้มข้อมูลภาพเพื่อนามาใช้ประกอบการเรียนการสอนจากบริการเวิลด์ไวด์เว็บ ( X = 3.98,S.D. = 0.67) ครูสามารถ
ใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลบริการเวิลด์ไวด์เว็บ ( X = 3.93, S.D. = 0.75) ส่วนครูสามารถถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
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คลิปวิ ดีโอหรือคลิป เสีย ง เพื่อน ามาใช้ป ระกอบการเรียนการสอนจากบริการเวิลด์ไวด์เว็บ มีค่า เฉลี่ ยน้อยที่สุ ด
( X = 3.83, S.D. = 0.79)
ด้านการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มีการดาเนินการเป็นลาดับสุดท้าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X = 3.87, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ครูสามารถใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในการโต้ตอบระหว่างผู้สอนกับผู้สอนด้วยกันเพื่อ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกันในการแก้ปัญหาในการทางาน ( X = 3.92, S.D. = 0.73) รองลงมาคือ ครูสามารถใช้บริการ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในการโต้ตอบระหว่างผู้สอนกับนักวิชาการหรือผู้มีความชานาญในสาขาต่าง ๆ ( X = 3.90,
S.D. = 0.80) ครูมีการใช้บริการบนอินเทอร์เน็ตในการส่งข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อความ ภาพกราฟิก เสียง หรือแฟ้มข้อมูล
เพื่อการเรียนการสอน ( X = 3.84, S.D. = 0.78) ส่วนครูสามารถใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการให้
คาปรึกษาและสอบถามข้อความรู้เพิ่มเติม เพื่อนามาประกอบการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ( X = 3.82,
S.D. = 0.79)
3. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
ครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
Unstandardized standardized
ตัวแปรพยากรณ์ตามลาดับ
Coefficients
Coefficients
t
Sig
การเข้าสมการ
ˆ
Std.Error
Beta
β
(ค่าคงที่)
0.340
0.156
2.183 0.030**
1. ด้านการบริหารจัดการ (X1)
0.475
0.057
0.467
8.314 0.000***
2. ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (X4)
0.216 0.0446
0.213
4.708 0.001***
3. ด้านการพัฒนาบุคลากร (X3)
0.219
0.050
0.228
4.351 0.000***
*** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001
** มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
* มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางพบว่า ตัวแปรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับเลือกเข้าสมการ
เป็นอันดับ 1 ด้านการบริหารจัดการ (X1) รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (X4) และด้า น
การพัฒนาบุคลากร (X3) ตามล าดับ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ ส หสัม พัน ธ์พหุคูณในการทานายเท่ากับ 0.775 โดยมี
ประสิทธิภาพในการทานายร้อยละ 60.10 ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการถดถอยอย่างง่าย ได้ดังนี้


สมการการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย Y tot = 0.340 + 0.475 (X1) + 0.216 (X4) + 0.219 (X3)
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การอภิปรายผล
จากผลของการวิจัย ผู้วิจัยขอนาเสนอประเด็นสาคัญที่ค้นพบมีรายละเอียดดังนี้
1. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื่อพิจ าณาแยกเป็น รายด้า นพบว่า ทุกด้า นอยู่ในระดับ มาก
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
การพัฒนาบุคลากร และด้านการบริหารจัดการ ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาเป็นการนาความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และฐานข้อมูลทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประยุกต์ในด้านการบริหารงานสถานศึกษา โดยสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ได้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษาในทุก
โรงเรียน มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ซึ่งได้รับจัดสรรจากเงินงบประมาณของทางราชการ และงบ
บริจาคจากผู้ปกครองนักเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยความสะดวกต่อการจัดการศึกษาให้เป็นไป
ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ แต่เ นื่องจากสถานศึก ษามี ผู้บริหารที่ใช้ หลักการบริหารที่แตกต่างกันในการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ทาให้สถานศึกษามีมาตรฐานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาที่
แตกต่ างกั น จึ งท าให้ ขาดข้ อมู ลเกี่ ยวกั บการบริ หารจั ดการเทคโนโลยี สารสนเทศในโรงเรี ยน สอดคล้ อ งกั บ
ไพโรจน์ คชชา (2548 : 1) ที่กล่าวถึงการบริหารจัดการเป็นกลไกสาคัญที่ทาให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
บรรลุเป้าหมาย การบริหารภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัด ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ และ
การจัดการ สถานศึกษาควรดาเนินการให้สอดคล้องกับสภาวะของยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
จาเป็นต้องอาศัยกระบวนการบริหารที่เป็นระบบ โดยเฉพาะการบริหาร จัดการระบบสารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูล
สารสนเทศที่ดี ประโยชน์ของสารสนเทศแต่ละประเภท เพื่อการตัดสินใจ การพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการต่าง ๆ
รวมทั้งขอบข่ายและภารกิจข้อมูล สารสนเทศในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสอดคล้องกับแนวคิดของ
ไบเลย์ (Bailey, 1998 อ้างถึงใน ชฎาภรณ์ สงวนแก้ว, 2549 : 23-24) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการในการพัฒนา
ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาครู บุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ให้มี
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลอย่างง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยมีการเตรียมการ 2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ซึ่งเป็นการบริหารจั ดการในการพัฒ นาและจัด การเครื่อ งคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ช่วย และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งด้านปริมาณ คุณภาพ
และความต้องการ มีระบบคอมพิ ว เตอร์ ช่วยสอน มีระบบมัลติมีเดีย และอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 3) ด้านการพัฒนา
บุคลากร ซึ่งเป็นการบริหารจัดการในการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทั่วถึง โดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมและการเปิดโอกาสให้ครูทุกคนในโรงเรียนมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่ างๆ รวมทั้ งการใช้ ข้อมูลสารสนเทศจากเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต สามารถผลิตสื่อเนื้อหา ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น เครื่องมือ
ได้ และ 4) ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นการบริหารจัด การให้ครูและนักเรีย นได้ใช้และได้
เข้า ถึง สาระการเรีย นรู้และข้อมูล สารสนเทศ ในรูปแบบดิจิตอลที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงวิถีทางที่
เทคโนโลยีที่เพิ่มพูนคุณค่าให้กับกระบวนการเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน
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2. การใช้อินเทอร์เน็ ตในการจั ดกระบวนการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สั งกัดส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจาณาแยกเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้า นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ รองลงมาคือ การใช้บริการสืบค้นข้อมูล
การใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล และการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามลาดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการใช้
อินเทอร์เน็ตสาหรับการเรียนสอนนั้น ทาให้ผู้เรียนมีโอกาสได้รับความรู้ ใหม่ ๆ ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
เรียนรู้ประสบการณ์จากสภาพความเป็นจริงของโลกปัจจุบัน เกิดทักษะความคิดขั้นสูงและเป็นการช่วยเพิ่มแรงจูงใจ
ในการเรียน ดังนั้นการใช้อินเทอร์เน็ตกับการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้ประสบความสาเร็จได้นั้นผู้บริหาร
จึงเป็นบุคคลสาคัญในการผลักดันให้มีการนาอินเทอร์เน็ตไปใช้ ประโยชน์ในการเรียนการสอน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของพจนารถ ทองคาเจริญ (2549 : 62-76) พบว่า การมีนโยบายในการนาอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเรียน
การสอนในระดับภาควิชา ส่วนใหญ่ผลักดันให้สถาบันมีการขยายหรือปรับปรุงทางด้านอุปกรณ์พื้นฐานให้พร้อม
โดยเฉพาะคู่สายและความเร็วในการสื่อสาร และจาปี ทิมทอง (2546 : 60 อ้างถึงใน พจนารถ ทองคาเจริญ, 2549 :
62-76) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตในระดับโรงเรียน พบว่าปัจจัยที่สนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมากที่สุดคือ การวางแผนการใช้เทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
สอน การปรับปรุงเครือข่าย การจัดหางบประมาณ การสนับสนุนโปรแกรมการฝึกอบรมการดาเนินการ และการเห็น
ความสาคัญของการใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอน และยังสอดคล้องกับแนวคิดของกิดานันท์ มะลิทอง (2548 : 2829) และไพรัช ธัชยพงษ์ (2549 : 44) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตกับการเรียนการสอน ไว้ว่า การใช้งานบน
อินเทอร์เน็ตมีอยู่มากมายหลายรูปแบบ ที่เกี่ยวกับการนาบริการประเภทต่าง ๆ ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้กับการ
เรียนการสอนของครู ดังนี้ 1) การใช้บริการเวิลด์ไวด์เว็บ 2) การใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 3) การใช้บริการสืบค้น
ข้อมูล และ 4) การใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล
3. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
ครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการพัฒนาบุคลากร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
แสดงให้เห็นว่าการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัจจัยสาคัญต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของครูในสถานศึกษา ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามี การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี
ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ ในการพั ฒนาการบริ หารจั ดการเทคโนโลยี สารสนเทศในสถานศึก ษาให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พจนารถ ทองคาเจริญ (2549 : 62-76) ได้ทาการศึกษาสภาพความต้องการและปัญหา
การใช้อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอน ในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
ระดับหัวหน้าภาควิชา มีความเห็นด้วยอย่างมากกับแนวคิดในการนาอินเทอร์เน็ตมาใช้ในการเรียนการสอนที่ว่าควร
มีการวางแผนระยะยาวในการนาอินเทอร์เน็ตมาใช้ ควรมีการปรับปรุงบุคลากรให้มีความรู้ มีประสิทธิภาพในการใช้
อินเทอร์เน็ต ควรให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการใช้อินเทอร์เน็ตโดยสอดแทรกในการเรียน เรื่องของระบบคอมพิวเตอร์
หรือระบบสารสนเทศและควรจัดอุปกรณ์ให้เพียงพอในการให้บริการเพื่อกระตุ้นให้มีการใช้อย่างเต็มที่เป็นการเพิ่ม
ทักษะและความชานาญในการใช้มากยิ่งขึ้น ส่ว นด้า นโครงสร้า งพื้นฐานไม่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา ทั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวต้องมีการพั ฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอแต่
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เนื่องจากสถานศึกษายังขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการดาเนินการดังกล่าว จึงทาให้ด้านโครงสร้าง
พื้นฐานไม่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัด กระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกับแนวคิดของสุรศักดิ์ สงวนพงษ์
(2555 : 53) ที่กล่าวว่า ปัญหาสาคัญของการบริหารจัดการในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์และวัสดุ
คอมพิวเตอร์ และงบประมาณในการจัดซื้อ เนื่องด้วยคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สนองการใช้แบบรายบุคคล ดังนั้นเพื่อ
สนองความต้องการจึงจาเป็นต้องซื้อมากกว่า 1 เครื่อง อีกทั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต้องทันสมัย ดังนั้นการจัดการ
เรื่องการติดตามและวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงจาเป็นต้องพัฒนาอยู่เสมอ
ข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหาร
จัดการเป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ดังนั้นผู้บริหารควรมีการวางแผนและการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้ตรงกับความต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของทุกคนในโรงเรียน
1.2 จากผลการวิจัยพบว่า การใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา
ด้านการใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ดังนั้นผู้บริหาร ควรเน้นให้ครูผู้สอนปรับแนวการ
สอนโดยใช้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนการสอนให้ มากขึ้น เพื่อให้การจัดกระบวนการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.3 จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ ด้านการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการพัฒนาบุคลากร ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของครูในสถานศึกษาดังนั้น จึงควรส่งเสริมการจัดการทั้ง 3 ด้านนี้ให้สูงยิ่งขึ้นไปอีก และผู้บริหารควรปรับโครงสร้าง
พื้นฐานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะหากสถานศึกษามีการดาเนินการเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในโรงเรียนอย่างถูกต้องเหมาะสมจะส่งผลให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ที่ดีและมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรศึกษาปัจ จัย อื่น ที่ส่งผลต่อที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
2.2 ควรศึกษาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับเขตพื้นที่การศึกษาอื่นเพื่อนาผลที่ ไ ด้ ม าใช้
เป็ น แนวทางการการใช้ อิน เทอร์เน็ ต ในการจั ด กระบวนการเรีย นรู้ของครู ในสถานศึกษาต่อไป
2.3 ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
ใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2
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