
บทที่ 2  
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร       

เขต 2 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน โดยนําเสนอตามลําดับ ดังตอไปน้ี 

 1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  

  1.1 ความหมายของบทบาท 

  1.2 ความหมายของบทบาทผูบริหาร 

  1.3 คุณสมบัติของการเปนผูบริหารที่ดี 

  1.4 การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 

  1.5 บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

 2.  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู  

  2.1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน 

  2.2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อในการจัดการเรียนการสอน 

  2.3 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลการจัดการเรียนการสอน 

  2.4 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลการจัดการเรียนการสอน 

 3.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  

 4.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

  4.1 งานวิจัยในประเทศ 

  4.2 งานวิจัยตางประเทศ  

 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

 

ความหมายของบทบาท 

บทบาทเปนพฤติกรรม หรือการปฏิบัติที่ไดแสดงออกตามตําแหนงหนาที่ของแตละบุคคล 

ซึ่งมีลักษณะที่แตกตางกันออกไป ซึ่งมีผูใหความหมายของบทบาทไวดังน้ี 

ปาริฉัตร สินธุวงศ (2555) กลาววา บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิ หนาที่อันเน่ืองมา 

จากสถานภาพของบุคคล เน่ืองจากบุคคลมีหลายสถานภาพในคนคนเดียว ฉะน้ันบทบาทของบุคคล 

จึงตองปฏิบัติไปตามสถานภาพในสถานการณตามสถานภาพน้ัน ๆ 
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บุญตา ไลเลิศ (2550) กลาววา บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ของสถานภาพ

ของตําแหนงใดตําแหนงหน่ึงที่บุคคลไดรับ ตองมีบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบตามที่กําหนดไวตาม

บทบาทของตําแหนงน้ัน และคลอยตามความมุงหวังของสังคม เชน บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

ก็หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เกี่ยวของกับงานในหนาที่            

ที่ปฏิบัติในสถานศึกษาน้ัน 

สินธร คําเหมือน (2550) กลาววา บทบาท หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคลและ

พฤติกรรมที่คาดหวัง หรือการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น และได

แสดงออกตามบทบาท 

นัฏฐนันท เตจะวงค (2550) กลาววา บทบาท หมายถึง พฤตกรรมที่เกี่ยวของตามเงื่อนไขและ

อํานาจหนาที่ ควรกระทําเมื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนง และพฤติกรรมดังกลาวยอมมีผลตอความผูกพัน

กับความคิดเห็นของผูดํารงตําแหนง และความหวังของสังคมที่เห็นวาบุคคลผูดํารงตําแหนงน้ันควรกระทํา 

กฤษดา สุภศร (2552) กลาววา บทบาท หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทําที่เกิดข้ึนตาม

อํานาจหนาที่ในการดํารงตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

วีรชน จิรัชยากร (2551) กลาววา บทบาท หมายถึง การแสดงพฤติกรรมที่เกิดข้ึนดานคุณภาพ

การปฏิบัติงาน 8 สมรรถนะ ตามแนวทางการประเมินตนเอง และการพัฒนางานของผูบริหารสถานศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการสําหรับขาราชการและบุคคลทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และขอบขายภารกิจ  

4 งานของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและ

การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 

สรุปไดวา บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามสิทธิและหนาที่ของสถานภาพของตําแหนงใด

ตําแหนงหน่ึงที่บุคคลไดรับ หรือการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เกิดข้ึนตามอํานาจหนาที่ที่เกิดจากการ

มีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น และไดแสดงออกตามอํานาจหนาที่ในการดํารงตําแหนงผูบรหิารสถานศึกษา

ตามหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 

ความหมายของบทบาทผูบริหารสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษา คือ ผูที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ใหบรรลุ

วัตถุประสงคของการศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงผูบริหารในยุคปจจุบันตองมีบทบาทในการจัดการและ

พฤติกรรมขององคกรตลอดจนตองมีความรูความเขาใจในทฤษฎีตาง ๆ ที่เกี่ยวกับภาวะผูนําเปน  

อยางดี โดยบทบาทผูบริหารสถานศึกษา ภายใตรูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ในยุคของการ

บริหารจัดการศึกษาไทยในปจจุบัน ทามกลางกระแส แหงความเปนโลกาภิวัตน (Globalization)       

ซึ่งไดมีนักการศึกษาไดใหความหมายไว ดังน้ี  

จารุณี บุญวัฒนะกุล (2551) กลาววา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรม

ของผูบริหารที่เกี่ยวกับหนาที่ความรับผิดชอบที่ตองกระทําการไมวากับบุคคลหรือองคการทั้งภายใน
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และภายนอกองคการ เพื่อใหงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีคุณภาพและประโยชนตอ

หนวยงานมากที่สุด โดยใชความรูทักษะดานตาง ๆ และกระบวนการบริหาร 

อรวรรณ เสียงสน่ัน (2553) กลาววา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรม

ของผูบริหารในการเพิ่มสมรรถนะหลัก ไดแก ขาราชการครู ประกอบดวย การสงเสริมสนับสนุน         

การประสานงาน การติดตามผล และการใหขวัญและกําลังใจ 

กฤษดา สุภศร (2552) กลาววา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง อํานาจหนาที่

ความรับผิดชอบของผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ควรเปนในดานตาง ๆ  

ปรัชญา มีพรหมดี (2551) กลาววา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง การปฏิบัติ

ตามอํานาจหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ไว 6 ดาน ดังน้ี          

1) การกําหนดนโยบายและการวางแผน 2) การอํานวยความสะดวก 3) การสงเสริมและสนับสนุน           

4) การประสานงาน 5) การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล และ 6) การบํารุงขวัญและกําลังใจ 

ดวงกมล กิ่งจําปา (2555) กลาววา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บทบาท      

ของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของครูในดานตาง ๆ ทั้ง 3 ดาน 

ดังน้ี 1) ดานการเรียนการสอนของครู 2) ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 3) ดานการจัดสภาพ 

แวดลอมที่เอื้อตอการจัดการเรียนการสอน 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก (2558) กลาววา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง 

หนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการดูแล ควบคุมกํากับและสงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนและการทํางานในสวนตาง ๆ ของสถานศึกษาใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายที่ไดวางไว  

สุภา ทองเจริญ (2555) กลาววา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บทบาทหนาที่

สําคัญที่คอยกระตุน สงเสริมใหการบริหารงานประสบผลสําเร็จ โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ คือ 1) เปนผูนํา

ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค 2) เปนผูนําในการบริหารยึดแนวทาง 

การบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน 3) เปนผูนําดานการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการเรียนรู 4) เปน

ผูนําในการพัฒนาวิชาการ 5) เปนผูประสานความรวมมือกับชุมชน 6) เปนผูนําในการบริหารงานแบบ

ประชาธิปไตย โดยรวมกันทํางานเปนทีม และสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมอยางแข็งขัน 7) เปนผูนํา   

ในการจัดการศึกษา เปนเอกลักษณขององคกรในการสรางสรรค 8) เปนผูนําในการบริหารคุณภาพ 

โดยใหทุกคนมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ ลงมือทําและรับผิดชอบรวมกัน เพื่อมุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ 

9) เปนผูสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการเรียนรูและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และ10) เปนผูนําในการจัดหางบประมาณ เพื่อสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษารวมกัน 

นิรมล ศิริหลา (2556) กลาววา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง บทบาทหนาที่

ของผูบริหารโรงเรียนในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ คือ 1) เปนผูนําในการ
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พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงคของครูและ นักเรียน 2) เปนผูนําในการบริหาร 

โดยยึดแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 3) เปนผูนําดานการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

มาใชในการพัฒนาการเรียนรู 4) เปนผูนําในการพัฒนาวิชาการ 5) เปนผูประสานความรวมมือกับ

ชุมชน 6) เปนผูนําในการบริหารงานแบบประชาธิปไตย โดยรวมกันทํางานเปนทีม และสงเสริมให      

ทุกคนมีสวนรวม อยางแข็งขัน 7) เปนผูนําในการจัดการศึกษา และเปนเอกลักษณขององคกรในทาง

สรางสรรค 8) เปนผูนําในการบริหารคุณภาพ โดยใหทุกคนมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ ลงมือทําและ

รับผิดชอบรวมกัน เพื่อมุงพัฒนาคุณภาพของผูเรียนเปนสําคัญ 9) เปนผูสรางขวัญและกําลังใจแก

บุคลากรเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการเรียนรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และ            

10) เปนผูนําในการจัดหางบประมาณ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สรุปไดวา บทบาทผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่เกี่ยวกับอํานาจ

หนาที่ความรับผิดชอบของผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ตองกระทํา และ

รับผิดชอบโดยตรงในการกําหนดนโยบายและการวางแผน สงเสริมและสนับสนุน การนิเทศ กํากับ 

ติดตามและประเมินผลจัดการเรียนการสอนและการทํางานในสวนตาง ๆ ของสถานศึกษาใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามนโยบายที่ไดวางไว 

คุณสมบัติของการเปนผูบริหารท่ีดี 

คุณสมบัติของการเปนผูบรหิารที่ดี จะชวยพัฒนาองคการใหเจริญกาวหนา และเปนผูนําการ

เปลี่ยนแปลง ซึ่งไดมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความสําคัญของคุณสมบัติของการเปนผูบริหารที่ดี 

ไวดังน้ี  

สมสิทธ์ิ มีแสงนิล (2556) กลาววา คุณสมบัติของการเปนผูบริหารที่ดี หมายถึง พฤติกรรม

หรือบทบาทที่แสดงออกมา เพื่อใหองคกรมีการพัฒนา มีความเจริญกาวหนา คือ 1) มีภาวะผูนํา         

2) มีเมตตาธรรม 3) ตองอยูบนพื้นฐานของเหตุผลและความถูกตอง 4) เปนนักคิด นักวิเคราะห           

5) มีการสรางวิสัยทัศน 6) มีทักษะหลายดาน 7) รอบรูและมีขอมูลที่ทันสมัย 8) รูและเขาใจบทบาท

หนาที่ทันสมัย 9) กลาตัดสินใจ และ10) มียุทธวิธีและเทคนิค  

สุภา ทองเจริญ (2555) กลาววา คุณสมบัติของการเปนผูบริหารที่ดี หมายถึง ผูบริหารที่ดี 

จึงตองสํารวจตนเองถึงขอบกพรองและหาแนวทางในการพัฒนาตนเอง เพื่อการเรยีนรูและการพัฒนางาน

อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของระบบการบริหารจัดการใหมและการปฏิรูปการศึกษา

ในปจจุบัน ซึ่งในการดําเนินงานผูบริหารตองยึดการบริหารจัดการ โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM: 

School-based Management ประกอบดวยเกณฑ ดังน้ี 1) การเปนผูนําทางวิชาการ 2) การบริหาร

แบบมีสวนรวม 3) การเปนผูอํานวยความสะดวก 4) การประสานความสัมพันธ 5) การสงเสริมการพัฒนา

ครูและบุคลากร 6) การสรางแรงจงูใจ 7) การประเมินภายในและการประเมินภายนอก 8) การสงเสริม

สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 9) การเผยแพรประชาสัมพันธ และ 10) การสงเสริมเทคโนโลยี 
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ปญญา จันทรอิ่ม (2557) กลาววา คุณสมบัติของการเปนผูบริหารที่ดี หมายถึง คุณลักษณะ

ผูบริหารที่ดีควรมีภาวะผูนํา 13 ประการ คือ 1) มีภาวะผูนํา ไมหูเบา มีเหตุผล 2) มีความยุติธรรม 

ซื่อสัตย โปรงใส 3) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลงทันเหตุการณ รอบรู 4) กลาคิดกลาทํากลาตัดสินใจ  

แบบมีเหตุผลไมเอาความคิดตัวเองเปนใหญหรือคนขางเคียง 5) มีมนุษยสัมพันธที่ดี ย้ิมแยม แจมใส 

วาจาสุภาพ มีสมบัติผูดี 6) ไมเห็นแกประโยชนสวนตนและพรรคพวก 7) ตองรักษาคําพูด และมีความ

รับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง 8) เปนตัวอยางที่ดี 9) ใชบุคลากรในโรงเรียนใหตรงกับความรู

และความสามารถ 10) ใชระบบคุณธรรม นําระบบอุปถัมภ 11) มีความริเริ่มสรางสรรค 12) มีทักษะ

ในการวิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจ และ13) มีความรูทางวิชาชีพ 

ธนสาร บัลลังกปทมา (2557) กลาววา คุณสมบัติของการเปนผูบริหารที่ดี หมายถึง คุณลักษณะ

ของผูบริหารที่ดี จะชวยพัฒนาองคการใหเจริญกาวหนา เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง สามารถสรุปได ดังน้ี 

ดานการบริหารจัดการ คือ 1) มีความรู ความเขาใจในการบริหารจัดการสถานศึกษา 2) มีความสามารถ

ในการปกครองบังคับบญัชาผูรวมงาน 3) ความสุจริตโปรงใส และเที่ยงธรรม 4) มีความสามารถในการ

ตัดสินใจไดอยางถูกตองรวดเร็ว และกลาตัดสินใจ 5) มีความสามารถในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน  

6) การวางคนไดเหมาะสมกับงาน 7) มีการสรางทีมงานที่เขมแข็ง 8) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค          

9) มีความรอบรู มีความแมนยําในกฎระเบียบของทางราชการ และ10) มีการบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน ดานบุคลิกภาพ คือ 1) ควรมีบุคลิกภาพที่ดี 2) มีความเช่ือมั่นในตนเองและ3) แตงกายสุภาพ 

เรียบรอย ดานภาวะผูนํา คือ 1) ควรมีความสามารถในการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 2) มีความสามารถ

ในการวินิจฉัยสั่งงานและมอบหมายงานใหผูอื่นปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว 3) มีความสามารถในการให

คําแนะนําการแกปญหาการบริหารงานในสํานักงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ4) มีความสามารถ  

ในการแกปญหา ขจัดความขัดแยงในองคกร ดานคุณธรรมจริยธรรม คือ 1) ประพฤติตนใหเปนแบบอยาง

ที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา 2) มีความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่การงานและหนวยงาน 3) มีความสํานึก

รับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามนโยบายของหนวยงาน 4) มีความยุติธรรมและสามารถ

ปฏิบัติตอผูรวมงานไดอยางเสมอภาค 5) มีความสามารถในการวิเคราะหปญหาและการแกปญหาได

อยางมีเหตุผล 6) มีความบริสุทธ์ิใจและจริงใจตอผูรวมงาน และ 7) มีความเมตตา กรุณา ตอบุคลากร

และนักเรียน สังเกตจากฝายวัดผลที่คอยชวยแกปญหา การได มส. ของนักเรียน ดานอื่น ๆ คือ       

1) การสรางขวัญและกําลังใจ 2) ผูบริหารที่ดี ตองมีความกลา กลาตัดสินใจ 3) มีความสามารถในการ

ระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษา และ 4) เปนนักประสาน สามารถประสานความรวมมือระหวาง

วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานตาง ๆ  

สรุปไดวา คุณสมบัติของการเปนผูบริหารที่ดี หมายถึง พฤติกรรมหรือบทบาทที่แสดงออก 

มาใหเห็นถึงคุณลักษณะของการเปนผูบริหารที่ดี ประกอบดวย ตองมีภาวะผูนํา มีเมตตาธรรม       

อยูบนพื้นฐานของเหตุผลและความถูกตอง ตองเปนนักคิด นักวิเคราะห มีการสรางวิสัยทัศน มีทักษะ
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หลายดาน รอบรูและมีขอมูลที่ทันสมัย ตองกลาตัดสินใจ มียุทธวิธีและเทคนิค ซึ่งประกอบรวมกัน 

เพื่อชวยใหผูบริหารพัฒนาองคการใหเจริญกาวหนาย่ิง ๆ ข้ึนไป 

การบริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 

ในยุคปจจุบันการบรหิารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอน

อยางย่ิง ซึ่งมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ไวดังน้ี 

จารุวัจน สองเมือง (2559) กลาววา ในศตวรรษที่ 21 กลายเปนโจทยสําคัญสําหรับในหลาย ๆ 

เรื่อง ทั้งน้ี เน่ืองจากทกุฝายมองเห็นถึงความเปลีย่นแปลงที่ชัดเจนมากข้ึนจากอดีต และความเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการวางแผนการบริหารจัดการที่ดี เพราะการกาวยางที่ชาจะทําให

เราสามารถตกขบวนและเสียโอกาสอีกมากมาย การจัดการศึกษาเปนอีกประเด็นสําคัญ ซึ่งนอกจาก

จะตองกาวทันความเปลี่ยนแปลงแลวยังจะตองเปนกลไกสําคัญเพื่อการขับเคลื่อนภาคสวนอื่น ๆ ใหมี

ความพรอมในการเขาสูความเปลี่ยนแปลงดวย ซึ่งมี 3 ประเด็นคือ 1) ความเปลี่ยนแปลงสําคัญ

ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 2) ความทาทายทางการบริหารในความเปลี่ยนแปลง และ 3) เครื่องมือ

เพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21  

ชัยยนต เพาพาน (2559) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาเปนกลไกสําคัญและเปนตัวแปร

สําคัญในดานการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมีอิทธิพลสูงสุดตอคุณภาพและผลลัพธที่เกิดจากการ

บริหาร ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาในยุคใหมในศตวรรษที่ 21 ซึ่งตองมีคุณลักษณะโดดเดนเหมาะสม 

มีความรูเชิงทฤษฎี ทักษะบทบาทหนาที่ คุณธรรมและประสบการณทางการบริหารการศึกษายุคใหม 

เพื่อนําพาสถานศึกษาใหประสบผลสําเร็จ สามารถตอบสนองตอการแขงขัน และทันสมัยเหมาะกับ

การเปลี่ยนแปลงของโลก 

สุกัญญา แชมชอย (2555) กลาววา โลกในยุคปจจุบันไดหมุนเขาสูศตวรรษที่ 21 เปนยุค

ของเศรษฐกิจฐานความรูทีป่จจัยในการผลิต และการแขงขันกําลังเปลี่ยนไปเปนปจจัยที่ไมอาจจับตองได 

ดังน้ัน การพัฒนานวัตกรรมจึงเปนหนทางหน่ึงจะชวยใหทกุองคการสรางจุดยืนที่เขมแข็ง และองคการ

แหงนวัตกรรมโดยมีเปาหมายเพื่อความอยูรอดการเจริญเติบโต และการสรางสมรรถนะในการแขงขัน

อยางย่ังยืน กระแสการเปลี่ยนแปลงที่มุงเขาสูยุคนวัตกรรมดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 หมวด 9 

เทคโนโลยีทางการศึกษากําหนดวารัฐจะตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน

ตําราหนังสือทางวิชาการ สื่อ สิ่งพิมพอื่น วัสดุ อุปกรณ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเรงรัด

พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดใหมีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการใหแรงจูงใจแกผูผลิต และ

ผูพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ฉะน้ันจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่สถานศึกษาตาง ๆ จะตองมีการ

พัฒนานวัตกรรมหรือนํานวัตกรรมตาง ๆ มาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในบทความน้ีจะมุงเนน

นําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการใหเกิดนวัตกรรมขององคการหรือสถานศึกษา ผูนําหรือ
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ผูบริหารสถานศึกษาจะตองอาศัยทักษะการคิดที่แตกตางอยางสรางสรรค หรอืที่เรียกวาทักษะการคิด

เชิงนวัตกรรม ซึ่งเปนทักษะความคิดพื้นฐานในการทําใหเกิดนวัตกรรมในองคการ รวมทั้งการใหผูบริหาร

ใชนวัตกรรมในการนําองคการอยางมีสรางสรรค ซึ่งตองอาศัยความรวมมือของครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาเพื่อขับเคลื่อน ผลลัพธ คือ คุณภาพผูเรียน โดยใชแนวคิดวิธีการ สื่อ วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยี

ใหมอยางตอเน่ือง ก็จะทําใหสถานศึกษาเปนองคการแหงนวัตกรรม 

สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาในยุคใหมในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา

ตองมีวิสัยทัศนมองการณไกล มีมุมมองในการบรหิารการทาํงานเชิงกลยุทธ รูจักการประมวลวิเคราะห 

ประเมินและตัดสินใจ รับผิดชอบการดําเนินงานของสถานศึกษาในทุกดาน เพื่อใหการดําเนินงาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ตองปรับแนวคิดในการบริหารจัดการบูรณาการที่เนนการแกปญหาและ

ดําเนินการพัฒนาที่ผสมผสานชัดเจน ทั้งเชิงนโยบายและภาคปฏิบัติ รวมทั้งการกํากับดูแลชวยเหลือ 

ช้ีแนะและใหการสนับสนุน ตองรูจักการประสานงานและการดึงศักยภาพของบุคลากรทุกฝายที่เกี่ยวของ

ใหมีสวนรวมในงานและกิจการของสถานศึกษาไดเปนอยางดี รวมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี

หรือนํานวัตกรรมตาง ๆ มาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 

ตารางท่ี 2.1 การสังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
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1. ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ -  - -  -   - - - - - -  5  
2. การสนับสนุนดานทรัพยากร - -  -   - -   - - - -  6  
3. ดานการกํากับติดตาม - -   -    - -      10  
4. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  - - - -    - - -     8  
5. ดานการกํากับนโยบาย - - - - - - - -  - - - - - - 1 - 

6. ดานการบริหารจัดการ - - - - - - - - - - - - -  - 1 - 

7. ดานความสามารถ - - - - - - - - - - - - -  - 1 - 

8. ดานการวางแผน - - - - - - - - - - - -   - 2 - 

9. ดานการสรางแรงจูงใจ - - - - - - - - - - - -  - - 1 - 

10. ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา - - - - - -   - - - - - - - 2 - 

11. ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู - - - - - -  - - - - - - - - 1 - 

หมายเหตุ   ประเด็นที่มีการศึกษา 

 -  ไมมีการศึกษาในประเด็นดังกลาว 
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จากตารางที่ 2.1 ตารางสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

จากการศึกษาแนวคิด Sanook (2556); ปรัชญานันท นิลสุข (2551); พรรณอร อุชุภาพ (2558); อัญชลี 

ธรรมะวิธีกุล (2552); ภาคภูมิ มณีบางกา (2558); เสาวนีย เกลี้ยงอักษร (2560); กิตติพงษ กาญจน

สําเริง (2558); อาทิตยา ศักด์ิจันทร (2560); สุริยา วรประดิษฐ (2557); ปยลักษณ ทวีแกว (2555); 

อนุธิดา อักษรกูล (2560); พิมภา คีรีเมฆ (2559); อาริษา วัฒนครใหญ (2560); สุจิตา โชติกุญชร (2558) 

และ ศิรินทรทิพย ชาลีวรรณ (2556) ซึ่งขอบขายบทบาทผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 11 ดาน 

1) ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) การสนับสนุนดานทรัพยากร 3) ดานการนิเทศ 

กํากับ ติดตาม 4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 5) ดานการกําหนดนโยบาย 6) ดานการบริหาร

จัดการ 7) ดานความสามารถ 8) ดานการวางแผน 9) ดานการสรางแรงจูงใจ 10) ดานการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา และ 11) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยเนนศึกษา

เพียง 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) การสนับสนุนดาน

ทรัพยากร 3) ดานการกํากับติดตาม และ 4) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตามตัวแปร 4 ตัวแปร 

จากแนวคิดของนักวิชาการและหนวยงานทางการศึกษาสวนมากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ขอบขายบทบาทของผูบริหารสถานศึกษามีความสอดคลองและคลายคลึงกัน ที่มีความแตกตางกัน  

คือ รายละเอียดปลีกยอยสําหรับการศึกษาในครั้งน้ีผูวิจัยไดนําขอบขายบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 

4 ตัวแปร มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

การสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปจจุบันเปนที่ยอมรับแลววา เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology หรือ IT) 

ไดเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว และมีบทบาทสําคัญในดานตาง ๆ อยางกวางขวาง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม การบริการสังคม สาธารณสุข สิ่งแวดลอม รวมทั้งดานการศึกษา นักการศึกษาได

กลาวถึงความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศไว ดังน้ี 

พิสุทธ์ิ เอี่ยมสําล ี(2552) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศไดบูรณาการเขาสูระบบธุรกิจ ดังน้ัน 

องคการที่จะอยูรอดและมีพัฒนาการตองสามารถปรับตัว และจัดการกับเทคโนโลยีอยางเหมาะสม       

ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลตอการดําเนินธุรกิจในอนาคต เพื่อใหผูบริหารในฐานะหัวใจสําคัญ      

ของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององคการไดศึกษา แตเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจทําใหเทคโนโลยีที่กลาวถึงในที่น้ีลาสมัยไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว 

ดังน้ันจึงมีความจําเปนที่ผูบริหารจะตองศึกษาติดตามความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยเทคโนโลยี

สารสนเทศที่สําคัญในอนาคต มีดังตอไปน้ี เชน 1) คอมพิวเตอร 2) ปญญาประดิษฐ 3) ระบบ

สารสนเทศสําหรับผูบริหาร 4) อินเทอรเน็ตและระบบเครือขาย 5) การประชุมทางไกลผานดาวเทียม 

และ 6) เทคโนโลยีมัลติมีเดีย เปนตน 
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ถวัลย พอกประโคน (2557) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือที่ผูบริหารใชในการ

ตัดสินใจ เพราะในปจจุบันเปนยุคของขอมูลขาวสาร ความรู ขอมูลสารสนเทศ ความเจริญกาวหนา

ทางเทคโนโลยีสงผลใหการศึกษา ตองพัฒนาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพเหมาะสม ตอการใชงาน       

ในอนาคตโครงการพัฒนาความรูตาง ๆ เหลาน้ี จะมีผลไมเพียงตองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

สารสนเทศเทาน้ัน แตยังจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการและความเปนอยูของมนุษย 

ในสังคมสวนรวมอีกดวย จะเห็นไดวาปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเขามามีบทบาทและอิทธิพลตอ

ชีวิตมนุษยเพิ่มข้ึน ดังน้ันจะตองพยายามติดตามศึกษาและทําความเขาใจแนวทางและพัฒนาการที่เกิดข้ึน 

เพื่อที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกตใชใหเปนประโยชนในการดําเนินชีวิตอยางเหมาะสม 

ศิรินทรทิพย ชาลีวรรณ (2556) กลาววา ผูบริหารมีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุนการใช

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สงเสริมสนับสนุนใหบคุลากรมีแผนการจดั 

การเรียนรูที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูสงเสริม

สนับสนุนการใชอินเตอรเน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สงเสริมการใชสื่อดิจิทัล เชนวิดีโอ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส E-Book CAI บทเรียนออนไลน E-Library, E-Learning, Tablet ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน สงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหใชระบบบริหารสํานักงานอัตโนมัติ (E-office) หรือ  

(E-Feeling) สงเสริมสนับสนุนบคุลากรใชโปรแกรม Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft 

PowerPoint ในการสอนการทําเอกสารและการสรุปผลการประเมินการสอน 

ปรัชญานันท นิลสุข (2551) กลาววา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กลายเปนเครื่องสําคัญ

ในการบริหารจัดการสมัยใหม ที่ตองนําเอาเทคโนโลยีโดยเฉพาะอยางย่ิงเทคโนโลยีสารสนเทศเขามา

ใชในการแขงขัน ทั้งในดานธุรกิจ การคา การบริหารจัดการองคกร การพัฒนาบุคลากร การศึกษา 

สาธารณสุข และอื่น ๆ ในทุกสาขาตองมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชอยางแนนอน อยางนอย

ก็ตองเอาคอมพิวเตอรมาใชในการพิมพงาน และการจัดทําเอกสารการใหบริการลูกคาหรือเจาหนาที่

ในสํานักงาน ชีวิตประจําวันของผูคนก็ผูกติดกับเทคโนโลยีสารสนเทศอยางแนบแนนเขาไปทุกวันการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเปนสิ่งที่ผูบริหารระดับสูงจะหลีกเลี่ยงไมไดตราบใดที่เรา            

ยังอยูในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชชีวิตผูกติดกับระบบดิจิตอลแทบทุกวัน 

วิวัฒน กางการ (2558) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเรื่องใหมและเปนความ

จําเปนในการบริหารและจัดการในองคกรทุกระดับ ในองคที่มีขนาดใหญจะพบปญหาที่ผูบริหารลังเล

ใจในการตัดสินใจจัดหาระบบ นอกเหนือจากที่ระบบเหลาน้ีมักมีการลงทุนที่สูงแลว ขอมูลตาง ๆ         

เพื่อประกอบกับการตัดสินใจดูจะไมเพียงพอ การวางแผนกลยุทธหรือแผนแมบทดานเทคโนโลยี

สารสนเทศไดเขามามีสวนในการชวยลดปญหาและสรางภาพรวมของระบบสารสนเทศขององคกร

ข้ึนมา แตการจะตัดสินในในการดําเนินโครงการ ก็นาจะไดรับการวิเคราะหในเรื่องของความคุมคา 

และความเปนไปไดและโครงการสารสนเทศ ถาสรางข้ึนมาโดยมีการจัดทําการออกแบบกระบวนการ
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ทํางานใหม จะเปนการสรางประโยชนใหหนวยงานสามารถนําระบบสารสนเทศไปใชอยางเกิดประโยชน

สูงสุด และประการสุดทายการวางแผนกลยุทธสารสนเทศธุรกิจเปนกระบวนการที่เสนอแนะใหดําเนินการ

ลักษณะรุกที่นําโดยผูบริหารระดับสูงขององคการ เพื่อการสรางแผนกลยุทธที่นําไปสู การเปนผูนํา      

ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศน้ันอาศัยเครื่องมือการบริหารจัดการที่เรียกวา ทฤษฎี       

การบริหารแบบเนนคุณภาพองครวม เปนเครื่องมือชวยในการบริหารเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิที่ประสบผล 

สําเร็จ ซึ่งการบรหิารแบบเนนคุณภาพองครวม (TQM) คือ ระบบการบริหารจัดการองคการที่เนนคุณภาพ

ในทุก ๆ ดานและทุก ๆ กิจกรรมขององคการ โดยบุคลากรทุกคนในองคการ ใหความรวมมือ และ

รวมกันรับผิดชอบ และใหความสําคัญกับการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีคุณภาพอยางตอเน่ือง 

จรัญ บุญชวย (2556) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญในการบริหาร

จัดการศึกษาในยุคปจจุบัน หากมีการวางแผนในการบริหารจัดการที่ดีจะทําใหบริหารงานในโรงเรียน

เปนระบบ สะดวก รวดเร็ว มีความนาเช่ือถือในการนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา 

หลักการสําคัญในการบรหิารจัดการขอสารสนเทศในโรงเรียนมี ดังน้ี 1) ประชุมสรางความตระหนักให

บุคคลกรทุกคนในโรงเรียนเห็นความสําคัญของการจัดระบบขอมูลสารสนเทศ 2) วางแผนจัดระบบงาน 

ในโรงเรียนใหเปนหมวดหมู 3) มอบหมายใหผูรับผิดชอบแตละงานอยางชัดเจน 4) ผูรับผิดชอบ

ดําเนินการจัดทําขอมูลตามที่ไดรับมอบหมาย 5) นิเทศติดตามอยางตอเน่ือง 6) ตรวจสอบขอมูล        

เปนระยะ 7) สรุปผลและประเมิน และ 8) ประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวขอมทราบทุกป 

จันททรงกช กิ่งขุนทด (2556) กลาววา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตเพื่อใหมี

ประสิทธิภาพ เราจําเปนตองเรียนรูเรื่องสารสนเทศใหทองแท ปจจุบันพัฒนาการและการนําเทคโนโลยี 

มาประยุกตใช ในองคการ สงผลใหเกดิการเปลีย่นแปลงทัง้โดยทางตรงและทางออม ซึ่งกอใหเกิดความ

ทาทายแกผูบริหารในอนาคตใหนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิด ประโยชนสูงสุดแกธุรกิจ โดยผูบริหารตอง มี

ความรู ความเขาใจ และวิสัยทัศนตอแนวโนมของเทคโนโลยี เพื่อใหสามารถตัดสินใจนําเทคโนโลยีมา

ใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 

กิตติพงษ กาญจนสําเริง (2558) กลาววา การสํารวจและวิเคราะหความจําเปนในการใชสื่อ

และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การสงเสริมใหครูใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียน

การสอน การสงเสรมิใหครใูชสื่อ ผลิต จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในการพัฒนางานวิชาการ 

ตลอดจนการวางแผนการจัดหาสื่อ การประเมินผลการใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้งเครือขาย

การเรียนรูตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน และพัฒนาแหลงเรียนเพื่อการศึกษาและการบริหารงานวิชาการ 

สงเสริมและพัฒนาความสามารถของครูดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

รวมถึงการเผยแพรสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ภาคภูมิ มณีบางกา (2558) กลาววา การนําเทคโนโลยีมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานขอมูล

สารสนเทศ เพื่อใหเกิดความสะดวก และลดระยะเวลาในการทํางาน ตลอดจนทําใหขอมูลสารสนเทศ 
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มีความแมนยํา ความพรอมดานเทคโนโลยี ไดแก อุปกรณหนวยรับขอมูล เชน เครื่องสแกน กลองถายรปู 

เปนตน อุปกรณหนวยประมวลผล เชน ระบบตาง ๆ โปรแกรมการประมวลผล เปนตน อุปกรณ

หนวยความจํา เชน รอม แรม ฮารดดิสก แผนซีดี/ดีวีดี แฟลชไดรฟ เปนตน และอุปกรณหนวย

แสดงผล เชน จอภาพหรือจอมอนิเตอร เครื่องพิมพ เครื่องฉายภาพ เปนตน 

อาทิตยา ศักด์ิจันทร (2560) กลาววา การบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานอันเกิดจากการคิด

เชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษาในการจัดหาสื่อ เพื่อพัฒนาหองสมุดโรงเรียน สงเสริมการจัดหา

แหลงเรียนรูทัง้ในและนอก สงเสรมิใหนักเรยีนเรียนรูจากแหลงเรียนรูทั้งในและนอก สงเสริมและคัดเลือก

บุคลากรที่มีความรูเปนผูมีความรูดานเทคโนโลยี สํารวจแหลงเรียนรู แจงวัตถุประสงครายละเอียด

ลวงหนา มอบหมายหนาที่ผูเรียนในการใชแหลงเรียนรู และมีการประเมินการใชแหลงเรียนรู  

สรุปไดวา การสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการวาง

แผนการดําเนินงานของบริหารสถานศึกษาที่ทําใหครูผูสอนมีความรู ทักษะ และประสบการณในการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการสงเสริมใหครูใชสื่อดิจิทัล เชน วิดีโอ สื่ออิเล็กทรอนิกส E-Book CAI 

บทเรียนออนไลน ใชเครือขายอินเตอรเน็ต จัดหา ผลิตและพัฒนาสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหครูใชระบบบริหารสํานักงานอัตโนมัติ (E-office) ในการรับ-สงขอมูล

ขาวสารทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา 

การสนับสนุนดานทรัพยากร  

ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการบริหารทรัพยากร ใหประสบผลสําเร็จตาม

เปาหมายของสถานศึกษา ซึ่งนักการศึกษาไดกลาวถึงความหมายการสนับสนุนดานทรัพยากรไว ดังน้ี 

พรรณอร อุชุภาพ (2558) กลาววา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารทรัพยากร

ทางการศึกษาผูบริหารสถานศึกษา มีบทบาทสําคัญในการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู ซึ่งเกิดประโยชนในการพัฒนา

ชุมชนใหมีความเขมแข็งทางการศึกษา สามารถมีสวนรวมและใหความรวมมอืกับสถานศึกษาในการจดั

การศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาอาจจะแบงออกได 2 ประเด็น 

ดังน้ี บทบาทในฐานะเปนผูใชทรัพยากรทางการศึกษา และบทบาทในฐานะเปนผูแสวงหาทรัพยากร

ทางการศึกษา 

บทบาทในฐานะเปนผูใชทรัพยากรผูบริหารสถานศึกษาควรวางแผนแนวทางในการใชทรัพยากร

ทางการศึกษา คือ 1) การกําหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการของสถานศึกษา 2) การกําหนด

ทรัพยากรที่ตองการ 3) การวางแผนการใชทรัพยากร 4) การประเมินผลการใชทรัพยากร บทบาท   

ในฐานะเปนผูแสวงหาทรัพยากร ผูบริหารสถานศึกษาควรมีบทบาทในการแสวงหาทรัพยากรทางการ

ศึกษา คือ 1) มีกลยุทธใชผลงานการบริหารสถานศึกษาที่เอื้อตอการแสวงหาทรัพยากรทางการศึกษา 

2) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา  
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สุริยา วรประดิษฐ (2557) กลาววา การใหความชวยเหลือดูแลเอาใจใสในดานการเงินวัสดุ

อุปกรณทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานการวิจัยในช้ันเรียนของครูผูสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

เชน จัดสรรงบประมาณในการปฏิบัติงานวิจัย จัดหากระดาษ คอมพิวเตอร เครื่องคิดคํานวณ รวมทั้ง

ประสานงานหาแหลงทุนจากหนวยงานเอกชน หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหแกครูผูสอน

ผูทําวิจัยในช้ันเรียน 

เสาวนีย เกลี้ยงอักษร (2560) กลาววา ผลที่เกิดจากการบริหารงบประมาณของผูบริหาร

สถานศึกษา โดยยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธ์ิและการบริหารงานแบบมุงเนนผลงานในการ

ดําเนินงานที่เกี่ยวของกับเงิน และการดําเนินการทางการเงินทั้งในสวนของเงินงบประมาณและเงิน

นอกงบประมาณ ซึ่งประกอบดวย การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี การจัดทํางบประมาณ      

การเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตามประเมินผลการใชงบประมาณ

การรายงานผลการดําเนินงาน รวมถึงการระดมทรัพยากรและการลงทุน โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ไมทุจริตในการใชจาย มีความโปรงใส ตรวจสอบได มีการแตงต้ังคณะกรรมการในการเบิกจายเงิน 

และตรวจสอบรายจายการใชงบประมาณใหเกิดความคุมคาและสูตัวผูเรียนมากที่สุด 

ศิรินทรทิพย ชาลีวรรณ (2556) กลาววา ผูบริหารมีบทบาทในการสงเสริมการจัดสรร

งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสรรงบพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

และระบบเครือขายอินเตอรเน็ต จัดสรรงบประมาณดานวัสดุ ครุภัณฑ สื่อสาร เชน โปรเจคเตอร        

จอทีวี เครื่องขยายเสียง ลําโพง จัดซื้อซอฟตแวรที่ใชเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดให

มีหองปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงบประมาณสนับสนุนดานการซอมบํารุง และปรับปรุง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ปยลักษณ ทวีแกว (2555) กลาววา ผูบริหารมีบทบาทในการสงเสริมการพัฒนาใหครู

ผูทําวิจัยในช้ันเรียน มีกลุมบุคคลใหความชวยเหลอื ใหคําปรึกษาแนะนํา ใหความรวมมือในการทําวิจัย

ในช้ันเรียนของครู ไดแก ผูบริหาร เพื่อนครู นักเรียน ผูปกครอง และมีผูเช่ียวชาญใหคําปรึกษา          

ในการทําวิจัยในช้ันเรียน โดยผูบริหารวัดจากแบบสอบถามมาตรประมาณคา 5 ระดับที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

ภาคภูมิ มณีบางกา (2558) กลาววา สภาพแวดลอมหรือสิ่งที่เกิดข้ึนจากการปฏิสัมพันธกัน

ของบุคลากรกับสิ่งแวดลอม โดยที่บุคคลสามารถรับรูไดทั้งทางตรงและทางออม การมีบรรยากาศ

องคการที่ดีมีผลตอพฤติกรรมการทํางาน และเปนสิ่งที่สนับสนุนใหการปฏิบัติงานมีความสะดวกและ

รวดเร็วและบรรลตุามเปาหมายที่กําหนดไว องคประกอบของบรรยากาศองคการ ประกอบดวย ความ

เคารพนับถือ ความไววางใจ ความเอาใจใสซึ่งกันและกัน สภาพแวดลอมภายในองคการ การมีขวัญ

กําลังใจ การมีสวนรวม และความสามัคคีในองคกร 

สรุปไดวา การสนับสนุนดานทรัพยากร หมายถึง บทบาทสําคัญที่ผูบริหารสถานศึกษา

จําเปนตองใหการสนับสนุนดานทรัพยากรทางการศึกษา เชน การสนับสนุนงานวิชาการ การจัดสรร
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งบประมาณใหครูเขารับการอบรม สัมมนาดานเทคโนโลยี จัดซื้อวัสดุ อุปการณ เชน ทีวี โปรเจคเตอร

และระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เพื่อเปนการพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ทันสมัย 

ทําใหการจัดการเรียนการสอนของครูเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสิ่งใหม ๆ 

และกาวทันยุคสมัยในปจจุบัน 

การนิเทศ กํากับ ติดตาม 

การนิเทศ กํากับ ติดตาม เปนสวนหน่ึงของการบริหารโรงเรียน ซึ่งผูบริหารจะตอง            

มีสวนเกี่ยวของในการใหบริการทางการศึกษาเพื่อใหกระบวนการเรียนการสอนเกิดผลสัมฤทธ์ิตาม

ความคาดหมาย ซึ่งนักการศึกษาไดกลาวถึงความหมายการนิเทศ กํากับ ติดตามไว ดังน้ี 

พรรณอร อุชุภาพ (2558) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในดานหลักสูตร

และการนําหลักสูตรไปใชดําเนินการ ดังน้ี 1) จัดต้ังคณะกรรมการเพื่อรวบรวม และวิเคราะหขอมูล 

ดานการใชหลักสูตร นําผลมาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย 2) กํากับและติดตามงานอยาง 

มีประสิทธิภาพ เพื่อใหการใชหลักสูตรและการใชทรัพยากรทางการศึกษามีประสิทธิผลในการนํามาใช

พัฒนาผูเรียน และ 3) นําขอมูลทองถ่ินและชุมชนมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร โดยมีการสํารวจ

ขอมูลดานความตองการของผูเรียนและชุมชน 

สาวสวยมวยไทย (2555) กลาววา ในปจจุบันความมุงหมายของการนิเทศ กํากับ ติดตาม

การศึกษา รวมทั้งการนิเทศภายในโรงเรียน เพื่อสนับสนุนสงเสริม กระตุนใหครู และผูมีสวนไดสวนเสีย 

จากการจัดการศึกษาทุกฝายเปนรายบุคคล หรือหลายคน รวมมือ รวมใจกันปฏิรูปวิธีการจัดการเรียน

การสอน วิธีการบริหารจัดการศึกษาที่มุงสูความสําเร็จตามมาตรฐานใด ๆ ของโรงเรียน และบุคลากร

ของโรงเรียนใหสูงข้ึน และรักษาไวไดอยางตอเน่ืองดวยความเต็มใจ 

ศิรินทรทิพย ชาลีวรรณ (2556) กลาววา ผูบริหารมีบทบาทในการสงเสริมการกําหนดวิธี 

การประเมินดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางชัดเจน การตรวจสอบ การติดตาม การควบคุม  

การประเมินผลดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการนําผลการ

ประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไปใชในการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

อัญชลี ธรรมะวิธีกุล (2552) กลาววา การติดตามและประเมินผล มีคําซึ่งมีความหมาย

เฉพาะตัวที่แยกจากกันไดชัดเจน แตในการดําเนินงานหรือจัดกิจกรรมแลวมีความสัมพันธกันคอนขาง

ใกลชิด จนทําใหเกิดความสับสนอยูเสมอ คือ คําวา ติดตาม (Monitoring) และคําวา ประเมินผล 

(Evaluation) ทั้งสองคําดังกลาวมีวิธีทํางานที่แตกตางกัน คือ การติดตาม เปนพฤติกรรมที่มีลักษณะ

ตางจากการประเมินผล ดังน้ี 1) การติดตาม เปนการเก็บรวบรวมขอมูลปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งมีการ

กําหนดไวแลว เพื่อนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจ แกไข ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผน 

หรือกําหนดวิธีการดําเนินงานใหเกิดผลดีย่ิงข้ึน ดังน้ัน จุดเนนที่สําคัญของการติดตาม คือ การปฏิบัติการ
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ตาง ๆ  เพื่อการตรวจสอบ ควบคุม กํากับ การปฏิบัติงานของโครงการ 2) การประเมินผล เปนกระบวนการ

เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ และนําผลมาใชในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ

ของการดําเนินโครงการ 

เสาวนีย เกลี้ยงอักษร (2560) กลาววา ผลที่เกิดจากการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไดปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจในดานการพัฒนาหรือการใหความเห็น

การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน การวางแผนงานดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  

การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล การพัฒนา

และสงเสริมใชแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษาการแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษา การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น เพื่อพัฒนา

ผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมกับครูและนักเรียน ในโรงเรียน 

บริหารดวยความโปรงใส ยึดหลักความถูกตอง และเกิดผลประโยชนสูงสุดตอทุกฝายพัฒนาครูใหมี

ความรูความสามารถที่กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง  

สุจิตา โชติกุญชร (2558) กลาววา องคประกอบหน่ึงของภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหาร

โรงเรียน ซึ่งผูบริหารโรงเรียนจะตองแสดงบทบาทฐานะผูนําในการเปนผูนิเทศ และใหคําปรึกษา เพื่อ

ชวยเหลือแกครูอาจารยในการปฏิบติัหนาที่ตามภารกิจหลัก อันเปนปจจัยอิทธิพลที่สงผลตอความสําเร็จ

ในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก การเขาสังเกตการณ

สอนอยางสม่ําเสมอ การสนับสนุนใหครูใชกลวิธีการสอนที่หลากหลาย และพัฒนากระบวนการเรียน

การสอน สงเสริมใหมีการศึกษาดูงานดานการนิเทศ และสนับสนุนการนิเทศภายใน 

กิตติพงษ กาญจนสําเริง (2558) การบริหารงานตาง ๆ ภายในสถานศึกษา เพื่อการพัฒนา

และปรับปรุงคุณภาพกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อประโยชนแกผูเรียนเริ่มต้ังแตการจัดทําหลักสูตร

การจัดกระบวนการเรียนการสอนในหองเรียน การเตรียมสื่อการวัดผลการประเมินผล การจัดแหลง

เรียนรูการประกันคุณภาพการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบคุณภาพภายในสถานศึกษา 

การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา

อื่นไดสงเสริมสนับสนุนวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 

อาทิตยา ศักด์ิจันทร (2560) กลาววา การบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานอันเกิดจากการคิด

เชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษา ในการสงเสริมสนับสนุนครูผูสอนในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ

ชวยเหลือการวิเคราะหปญหาและอุปสรรค ในการนิเทศการศึกษาการสงเสริมใหบุคลากรมี สวนรวม

ในการนิเทศ การนําเสนอผลงานครูตอการนิเทศ ตลอดจนการสรางเครื่องมือในการนิเทศการศึกษา

การมอบหมายกํากับ ติดตาม การนิเทศ 

อนุธิดา อักษรกูล (2560) กลาววา การแสดงออกหรือกํากับของผูบริหารที่ใหการที่แสดงออก

ถึงความหวงใย การเอาใจใสทุกขสุข พรอมทั้งการนิเทศ กํากับ ติดตาม การใหคําแนะนําปรึกษา        
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ใหความชวยเหลือครูและบุคลากรในสถานศึกษา ดวยความเต็มใจ เมื่อมีปญหามาขอความชวยเหลือ

จากตน จัดสวัสดิการตาง ๆ ใหผูรวมงาน และจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอยาง

เหมาะสม สรางขวัญและกําลังใจ สงเสริมผูรวมงานใหมีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน 

พิมภา คีรีเมฆ (2559) กลาววา พฤติกรรมของผูนําที่แสดงออกถึงการใชอํานาจสั่งการเพียง

คนเดียวเปนการสื่อสารทางเดียว ผูนําจะมุงใหความสําคัญกับงานมุงเนนใหงานสําเร็จตามพฤติกรรม

ทั่วไปของผูนําจะชอบสั่งการใหผูอื่นทํางาน วางอํานาจช้ีนําทิศทางการทํางานเปนข้ันตอน กําหนด

วัตถุประสงคระบุหนาที่รับผิดชอบ และผูปฏิบัติผลที่จะไดรับจากการปฏิบัติงาน และผูนําอยางใช

มาตรการควบคุมติดตาม และการนิเทศการปฏิบัติงานตอผูตามอยางใกลชิด การมีการประเมินการ

ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน เพื่อนํามาพิจารณาความดี ความชอบ 

อาริษา วัฒนครใหญ (2560) กลาววา กระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการแตงต้ังบุคลากร

หรือคณะกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อทําหนาที่

ในการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงาน ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เสริมสรางขวัญและ

กําลังใจในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาความรู ความสามารถใหแกผูปฏิบัติงาน 

สรุปไดวา การนิเทศ กํากับ ติดตาม หมายถึง การที่ผูบริหารสถานศึกษาเขามามีบทบาท   

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ในเรื่องของการกระตุน การชวยเหลือ การแนะนํา 

ช้ีแจง ใหคําปรึกษา เพื่อชวยใหครูสามารถปรับปรุงการเรียนการสอน ชวยใหเกิดการงอกงามทาง

วิชาชีพทางการศึกษา ชวยพัฒนาครู และเพื่อเปนการสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึน 

เชน การเขานิเทศการสอนของครูอยางสม่ําเสมอ การแนะนําใหครูใชกลวิธีในการสอนที่หลากหลาย 

และการประเมินผลดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปนตน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนการประเมินคาของบุคคลผูปฏิบัติงานในดานตาง ๆ       

ทั้งผลงานและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีคุณคาตอการปฏิบัติงานภายในเวลาที่กําหนดไวอยางแนนอน  

โดยการสังเกต จดบันทึกและประเมินจากผูบริหาร บนพื้นฐานและมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ 

การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติใหความเปนธรรมโดยทั่วกัน ซึ่งนักการศึกษาไดกลาวถึง

ความหมายการประเมินผลการปฏิบัติงานไว ดังน้ี 

Sanook (2556) กลาววา การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการที่เปนระบบ 

ซึ่งถูกพัฒนาข้ึนเพื่อทําการวัดคุณคาของบุคคลในการปฏิบัติงานภายในชวงระยะเวลาที่กําหนดวา

เหมาะสมกับมาตรฐานที่กําหนด และรายไดที่บุคคลไดรับจากองคการหรือไม ตลอดจนใชประกอบ 

การพิจารณาศักยภาพของบุคคลในการปฏิบัติงานในตําแหนงที่สูงข้ึน  

กรรณิการ สุวรรณศร ี(ม.ป.ป.) กลาววา การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การประเมิน

คุณคาการทํางานของบุคคลหรืออยางที่ Joseph B. Kingsbury ไดใหความเห็นวา “การประเมินผล
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การปฏิบัติงาน คือวิธีการที่ผูบังคับบัญชาไดบันทึกและลงความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคนงาน

ในระยะเวลาที่กาํหนดไว” หรือกลาวอีกนัยหน่ึง การประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ วิธีการที่ใชประเมินคา

วาผูปฏิบัติงานแตละคนมีความสามารถปฏิบัติงานไดเพียงใด โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพ

ของงานที่ผูบังคับบัญชาไดบันทึกไวหรือจากการสังเกต และวินิจฉัยตามระยะเวลาที่กําหนดเพื่อเปน

เครื่องประกอบการพิจารณาในผลประโยชนตอบแทนความดีความชอบแกผูปฏิบัติงานน้ัน ๆ  

เสาวนีย เกลี้ยงอักษร (2560) กลาววา ผลที่เกิดจากการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาไดปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจในดานการพัฒนาหรือการใหความเห็น

การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน การวางแผนงานดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  

การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล การพัฒนา

และสงเสริมใชแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษาการแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

และมาตรฐานการศึกษา การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น เพื่อพัฒนา

ผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมกับครูและนักเรียนในโรงเรียน

บริหารดวยความโปรงใส ยึดหลักความถูกตอง และเกิดผลประโยชนสูงสุดตอทุกฝายพัฒนาครูใหมี

ความรูความสามารถที่กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 

ศิรินทรทิพย ชาลีวรรณ (2556) กลาววา ผูบริหารมีบทบาทในการสงเสริมการกําหนดวิธี 

การประเมินดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางชัดเจน การตรวจสอบ การติดตาม การควบคุม  

การประเมินผลดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการนําผลการ

ประเมนิการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ไปใชในการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กิตติพงษ กาญจนสําเริง (2558) กลาววา กระบวนการที่ใชพัฒนาคุณภาพผูเรียน เพื่อวัด

ความกาวหนา รวมทั้งขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการสงเสริมผูเรียน เกิดการพัฒนาและการเรียนรู

อยางเต็มศักยภาพ ทําใหทราบถึงความสําเร็จในการจัดการศึกษากําหนด และเผยแพรระเบยีบการวัดผล 

ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียนมีการวัดผลประเมินผลดวยวิธีการที่หลากหลายสอดคลอง

กับวัตถุประสงค การเรียนรูการวิเคราะหและจัดทําเครื่องมือวัดผล และปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการ

วัดผลประเมินผล มีการนําผลการวัดผลประเมินผลไปวางแผน แกไข ปรับปรุงผูเรียนเพื่อพัฒนาตอไป 

ตลอดจนการพัฒนาความรู ความสามารถของครู ดานการวัดผลประเมินผล และการเทียบโอนผลการ

เรียนกํากับ ติดตาม ใหเปนไปตามหลักเกณฑของหลักสูตร นอกจากน้ียังสามารถเทียบโอนความรูจาก

การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากการศึกษาสถานศึกษาอื่นไดอีกดวย 

อาทิตยา ศักด์ิจันทร (2560) กลาววา การบรรลุเปาหมายในการดําเนินงานอันเกิดจากการคิด 

เชิงระบบของผูบริหารสถานศึกษาในการดําเนินงานการวางแผน และกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการวัดผล

การใหคําปรึกษาใหแกครู สงเสริมใหครูวัดผลตามสภาพจริง การจัดประชุมอบรม เพื่อใหครูมีความรู
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ในการสรางเครื่องมือ ในการวัดผลควบคุม ติดตาม การประมวลผลใหเปนไปตามแผนงานและมีการ

วิเคราะหสภาพปญหานําผลการประเมินมาพัฒนา 

พิมภา คีรีเมฆ (2559) กลาววา พฤติกรรมของผูนําที่แสดงออกถึงการใชอํานาจสั่งการเพียง

คนเดียว เพื่อการสื่อสารทางเดียวผูนําจะมุงใหความสําคัญกับงาน เพราะมุงเนนใหงานสําเร็จ โดย

พฤติกรรมทั่วไปของผูนําจะชอบสั่งการใหผูอื่นทํางาน วางอํานาจ ช้ีนําทิศทางการทํางานเปนข้ันตอน 

กําหนดวัตถุประสงค ระบุหนาที่รับผิดชอบ และผูปฏิบัติผลที่ไดรับจากการปฏิบัติงาน และผูนํายังใช

มาตรการควบคุม ติดตาม และนิเทศการปฏิบัติงานตอผูตามอยางใกลชิด มีการประเมินผล การปฏิบัติงาน

ของผูปฏิบัติงาน เพื่อนํามาพิจารณาความดี ความชอบ 

อาริษา วัฒนครใหญ (2560) กลาววา กระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการแตงต้ัง

บุคลากรหรือคณะกรรมการทํางานที่ประเมินผลการดําเนินงาน ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  

ตามมาตรฐาน และแผนการประเมินนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาจัดทํารายงาน สรุปผลและ

เผยแพรประชาสัมพันธ การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหกับผูที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

สุจิตา โชติกุญชร (2558) กลาววา กระบวนการที่ครูใชในการวัดประสิทธิภาพการเรียนรู

ของนักเรียน การวัดผลและการประเมินผลน้ันตองกระทําทั้งกอนเรียน ระหวางเรียน และเมื่อสิ้นสุด 

การเรียน ซึ่งครูจะตองมีความรู ความเขาใจในเรื่องเทคนิคการออกขอสอบ มีการใชคําถามหลาย ๆ 

ลักษณะ ใชการวัดและการประเมินผลหลาย ๆ วิธี ทําการวัดและประเมินผลสอดคลองกับจุดประสงค

การเรียนรู ตลอดจนการนําเสนอผลจากการวัดและการประเมินผลมาวิเคราะหหาจุดเดน จุดดอย  

เพื่อนําไปปรับปรุงขอบกพรอง 

สรุปไดวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการทีผู่บริหารใชเปน

เกณฑในการประเมินคาวาครูแตละคนมีความสามารถปฏิบัติงานไดเพียงใด โดยพิจารณาจากปริมาณ

และคุณภาพของงานที่ผูบริหารไดบันทึกไวหรือจากการสังเกต และวินิจฉัยตามระยะเวลาที่กําหนด

เพื่อเปนเครื่องประกอบการพิจารณาความดีความชอบแกผูปฏิบัติงาน เชน การประเมินผลดานการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 

ตลอดจนการนําเสนอผลจากการประเมินผลมาวิเคราะหหาจุดเดน จุดดอย เพื่อนําไปใชปรับปรุงแกไข

ขอบกพรอง  
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ตารางท่ี 2.2 การสังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน

การสอน ตามการรับรูของครู  
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ผูว
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1.  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อการ

เรียนการสอน  - - -     - -   - -  8  
2.  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อ

การเรียนการสอน -  - - -    - - -  - - - 4  
3.  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ

ขอมูลการจัดการเรียนการสอน - -  -       -   - - 9  
4.  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควา

ขอมูลการจัดการเรียนการสอน - - -      - -   - - - 7  
5.  ดานการเรียนการสอน - - - -  - -  - - - - - - - 2 - 

6.  ดานการตรวจสอบขอมูล - - - - - - - - -  - - -  - 2 - 

7.  ดานการใชระบบเครือขาย - - - - - - -  - -  - - - - 2 - 

8.  ดานการใชคอมพิวเตอรชวยสอน - - - - - - -  - -  - - - - 2 - 

9.  ดานการวิเคราะหขอมูล - - - - - - - - -  - - -  - 2 - 

หมายเหตุ  ประเด็นที่มีการศึกษา 

 - ไมมีการศึกษาในประเด็นดังกลาว 

 

จากตารางที่ 2.2 ตารางสังเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      

ในการจัดการเรียนการสอนตามการรับรูของครู พบวา ผูวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการจัดการเรียนการสอนของครู มีตัวแปรในดานตาง ๆ แตกตางกันออกไป ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัย

เนนศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครู ในดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนสื่อการจัดการเรียนการสอน ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อการจัด 

การเรียนการสอน ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลการจัดการเรียนการสอน และ

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลการจัดการเรียนการสอน เพื่อสังเคราะหใชกับ

งานวิจัยความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียน

การสอนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  
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การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู  

 

ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือวาเปนสิ่งสําคัญอีกประการหน่ึงในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาผูบริหารจึงตองเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ันผูบริหารเปนผูมีบทบาท

สําคัญในการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ทั้งดาน

การใชคอมพิวเตอรและอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสือ่ในการจัดการเรียนการสอน การนําเทคโนโลยี

สารสนเทศไปใชเปนตัวกลางในการนําสงหรือถายทอดความรูในการเรียนการสอนรายวิชาตาง ๆ และ

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน การใชจัดการเรียนการสอน การใชสอนแทนครูในบางครั้ง การนําเขาสู

บทเรียน การสอนซอมเสริม และสามารถเปนแหลงศึกษาหาความรูไดอยางหลากหลาย เปนตน  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน 

สื่อการเรียนสอนเปนปจจัยหน่ึงที่สําคัญในกระบวนการการจัดการเรียนรู โดยเฉพาะ             

ในศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ซึ่งมีนักการศึกษาไดใหความหมายของการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอนไว ดังน้ี 

ระวิวรรณ ศรีครามครัน (2551) กลาววา สื่อ เปนคําที่มาจากภาษาละตินวา Media แปลวา 

ระหวาง หมายถึง เสียงใดขอความที่บันทึกขอมูล เพื่อใหผูสงและผูรับสามารถสื่อความจําไดตรงตาม

วัตถุประสงค วามีการนําเสียงมาใชในการเรียนการสอน จึงเรียกวาสื่อการสอน หมายถึง สื่อชนิดใด      

ก็ไดไมวาจะเปนเทปบันทึกเสียง และวิทยุ โทรทัศน วิดีโอ แผนภูมิ ภาพน่ิง ซึ่งบรรจุเน้ือหาเกี่ยวกับ

การเรียน การสอน สิ่งเหลาน้ีเปนวัสดุ อุปกรณทางกายภาพที่ใชเทคโนโลยีทางดานการศึกษาเปนสิ่งที่

ใชเปนเครื่องมือชองทางสําหรับการทําการสอนของผูสอนความไวไดเปนอยางดี 

พิศจริตรา สุขวุฒิไชย (2553) กลาววา การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ในการเรียนการสอนไววา การใช ICT ในการเรียนการสอนไดเขามามีบทบาททาง ดานการศึกษาเปน

อยางมากในลักษณะของอินเทอรเน็ต ซึ่งครูผูสอนสามารถใชในการจัดการเรยีนการสอน ทั้งในรูปแบบ

ของงานสอน การวิจัย และการประเมินผล ซึ่งรูปแบบการสอนดวย ICT เขาถึงทั่วทุกจุด และประเทศ

ที่ใชมากที่สุด คือ อเมริกาเหนือ และในเอเชีย คือประเทศญี่ปุน โดยในระบบจะใชในหองสมุด การจัด 

การเรียนการสอนนอกระบบ เชน พิพิธภัณฑ ซึ่งการใชระบบ ICT น้ีจะแพรหลายมากข้ึนในชีวิตประจําวัน 

ทั้ง CD มัลติมีเดียตาง ๆ จากแตเดิมที่ ICT มีบทบาทมากํากับการเรียนของนักเรียนน้ันไดมีการ

เปลี่ยนแปลงมาเปนนักเรียนและครูเปนผูสรางเอง และการเรียนการสอนน้ีสามารถที่จะเรียนรูได          

ทุกสถานที่ ทุกเวลาโดยการเรียนรูดวยรูปแบบน้ีมีประสิทธิภาพมากกวาการสอนในหองเรียนจากเดิม 

แตบางครั้งเน้ือหาในบางรายวิชาที่ไม?มีจําเปนและเหมาะสมที่จะนํา ICT เขามาใช  

ปยพร ถาวะราภรณ (2553) กลาววา การใชคอมพิวเตอรเปนสื่อการเรยีนการสอน หมายถึง 

การนําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปนสือ่ในการเรยีนการสอน โดยใหผูเรียนไดเรียนรูเน้ือหาบทเรียนและฝก

ทักษะจากสื่อบทเรียน CAI หนังสืออิเล็กทรอนิกส E-Learning สื่อมัลติมีเดีย สื่อบันทึกขอมูลอื่น ๆ เชน 
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CD/DVD หรือจากเว็บไซต การใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือใหผูปฏิบัติ ทําแบบฝกหัด แบบทดสอบ

เลนเกมการศึกษา ศึกษาคนควาขอมูลความรูตาง ๆ  และการนําเสนองาน การใชคอมพิวเตอรติดตอสื่อสาร

ผานทางอินเทอรเน็ตระหวางผูสอนกับผูเรียน เชน การถาม ตอบปญหา การสงงานหรือการบานทาง

อีเมลการแจงประกาศขาวกิจกรรมการเรียน ฯลฯ การใชเครื่องคอมพิวเตอรในการควบคุมอุปกรณ

รวมตาง ๆ ประกอบการเรียนการสอน เชน เครื่องพิมพ เครื่อง LCD และการใชคอมพิวเตอร เพื่อการ

แกไขปญหา การขาดแคลนครูผูสอน  

นริศรา โพธ์ิขํา (2550) กลาววา สื่อการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ และวิธีการ ซึ่งถูกนํามาใช

ในการเรียนการสอน เพื่อเปนตัวกลางในการนําสง หรือถายทอดความรู ทักษะและ เจตคติจากผูสอน 

หรือแหลงความรูไปยังผูเรียน ชวยใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางสะดวก และมีประสิทธิภาพและ

ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่ต้ังไว 

อนันทิยา (2559 : ออนไลน) กลาววา โดยความเปนจริงแลว ครูเราใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดการเรียนการสอนมานานแลว เพียงแตยังใชรูปแบบเดิม ซึ่งหากมีการพัฒนาโดยใชเทคโนโลยี             

ที่เกี่ยวของต้ังแตการรวบรวมการจัดเก็บขอมูล การประมวลผล การพิมพ การสรางงาน การสื่อสาร

ขอมูล ฯลฯ ซึ่งรวมไปถึงการใหบริการ การใชและการดูแลขอมูล จะทําใหการจัดการเรียนการสอน             

มีประสิทธิภาพมากข้ึน นักเรียนสามารถคนควาหาความรูจากแหลงความรูที่หลากหลายมากย่ิงข้ึน 

เกศสุนีย จันทรประสิทธ์ิ (2557) กลาววา คอมพิวเตอรเปนสื่ออุปกรณการเรียนการสอน         

ที่นํามาใชเปนเครื่องมือในการนําเสนอเน้ือหา โดยใชคอมพิวเตอร ชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน 

นักเรียนมีความรูและเขาใจเน้ือหา สามารถสรุปความรูไดดวยตนเอง มีความคงทนในการเรียนรู และ 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

อัจฉรียา ทองมา (2557) กลาววา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อการเรียนการสอน 

หมายถึง การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการนําเขาสูบทเรียน และใชผูเรียนทําแบบฝกหัด 

แบบทดสอบผานสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศชวยสอนซอมเสริมใหกับ

นักเรียน และใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนทางอินเตอรเน็ต เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม            

การเรียนการสอน การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการสรุปบทเรียน 

สุรัชดา จันทรเพชร (2560) กลาววา การจัดกิจกรรมและการใชสื่อการเรียนการสอน หมายถึง 

การจัดกิจกรรมหรือประสบการณตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรู โดยวิธีการและกิจกรรม        

ที่หลากหลาย และใชสื่อการสอนที่เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนมีการเตรียมการสอนเปนอยางดี 

ดําเนินการสอนอยางเปนข้ันตอน เปนระบบใชวิธีสอนหลากหลาย แจงจุดประสงคการเรียนรูให

นักเรียนทราบ จัดการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็มความสามารถ คํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล เปดโอกาสใหนักเรียนซักถาม และมีสวนรวมในการเรียนการสอน สงเสริม ใหนักเรียน 

มีความคิดริเริ่มรูจักวิพากษวิจารณอยางเสรี สงเสริมใหนักเรียนมีจริยธรรมคุณธรรมควบคูกับวิชาการ 
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เลือกใชสื่อการเรียนรูที่หลากหลาย และการออกแบบการวัดและประเมนิผลตามสภาพจริง มีการพัฒนา 

การจัดทําหลักสูตรการใชเทคโนโลยีและภูมิปญญาทองถ่ินทําวิจัยในช้ันเรียน มีการคิดคนพัฒนาสื่อ

นวัตกรรมใหม ๆ เพื่อใชในการจัดการเรียนรู 

ประสาท วงศกาฬสินธุ (2552) กลาววา การใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนไว 3 หลัก

ดังน้ี 1) หลักการเลือกสือ่การเรยีนรู ในการจัดการเรยีนการสอนทกุครั้ง ครูผูสอนจะตองมกีารวางแผน 

การจัดการเรียนรูลวงหนา และเลือกสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม 2) หลักการใชสื่อการเรียนรู 

การจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูน้ัน สิ่งสําคัญนอกเหนือจากการเลือก

สื่อการเรียนรูที่เหมาะสม ก็คือการใชสื่อที่มีประสิทธิภาพ และ 3) การประเมินคุณภาพสื่อเทคโนโลยี 

มีวัตถุประสงค เพื่อชวยกลั่นกรองคุณภาพของสื่อ กอนนําไปใชและสื่อตาง ๆ ที่มีจําหนายโดยที่โรงเรียน

มีอยูแลวผานการรับรองคุณภาพมาบางแลว แตก็ยังอยูในดุลพินิจของครูผูสอนที่จะเลือกนําไปใช ดังน้ัน 

จึงมีความจําเปนที่จะตองประเมินคุณภาพสื่อดังกลาวเพื่อใหสามารถนําไปใชปฏิบัติการเรียนการสอน

ไดอยางมีคุณภาพตอไป 

สมคิด จันทะเวช (2550) กลาววา ของการใชสื่อมีความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอน

ดังน้ี 1) สื่อการสอนชวยสรางรากฐานที่เปนรูปธรรมข้ึนในความคิดของผูเรียน 2) สื่อการสอนชวยเรา

ความสนใจของผูเรียน 3) เปนฐานในการพัฒนาการเรียนรูและชวยความทรงจําอยางถาวร 4) ชวยให

ผูเรียนไดมีพัฒนาการทางความคิด และ 5) ชวยเพิ่มทักษะในการอานและเสริมสรางความเขาใจ

ความหมายของคําใหม ๆ ใหมากข้ึน 

ถนอม เลาหจรัสแสง (2551) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่ออุปกรณการเรียนการสอน

ที่นํามาใชเปนเครื่องมือในการนําเสนอเน้ือหา การสรางสื่อการสอนสําหรับการนําเสนอเน้ือหา โดยใช

คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีเขามาชวย เพื่อใหเกิดบรรยากาศในการเรียนรูของผูเรียนไดข้ึน อีกทั้งสื่อ

การสอนดวยคอมพิวเตอรยังชวยทุนแรงผูสอนไดอีกดวย 

กรรณิกา ลิ่มศิลา (2550) กลาววา การใชสื่อในการเรียนการสอนเปนการนําเอาคอมพิวเตอร

เขาไปใชในการศึกษาในลักษณะของการนําเสนอการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการศึกษา โดยที่คอมพิวเตอรจะทําการนําเสนอบทเรียนของผูสอนและผูเรียนสามารถเรียนรูได

ดวยตนเองในปจจุบันจะพบวา มีการนําสื่อประสมหรือมัลติมีเดียเขามาชวยในการนําเสนอเน้ือหาบน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการนําเสนอเน้ือหาของเทคโนโลยีสารสนเทศชวย

สอนไดมาก คนสวนใหญมักรูจักคอมพิวเตอรชวยสอนในช่ือของ CAI การจัดโปรแกรมการสอนโดยใช

คอมพิวเตอรชวยสอนในปจจุบันมักอยูในรูปของสื่อประสม ซึ่งหมายถึงนําเสนอไดทั้งภาพ ขอความ 

เสียงภาพ เคลื่อนไหว ฯลฯ โปรแกรมชวยสอนน้ีเหมาะสําหรับการศึกษาดวยตนเองและเปดโอกาสให

ผูเรียนสามารถโตตอบกับบทเรียนไดตลอด จนมีผลปอนกลับเพื่อใหผูเรียนรูบทเรียนไดถูกตองและ

เขาใจในเน้ือหาวิชาของบทเรียนน้ัน ๆ การเรียนการสอนโดยใชเว็บเปนหลักเปนการจัดการเรียนที่มี
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สภาพการเรียนตางไปจากรูปแบบเดิมการเรียนการสอนแบบน้ีอาศัยศักยภาพและความสามารถ    

ของเครือขายอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนการนําเอาสื่อการเรียนการสอนที่เปนเทคโนโลยีมาชวยสนับสนุน 

การเรียนการสอน เพื่อใหเกิดการเรียนรูการสืบคนขอมูลและเช่ือมโยงเครือขายพรอมใหผูเรียน

สามารถเรียนรูไดทุกสถานที่และทุกเวลา 

ปรพล กลับศรี (2557) กลาววา การนําคอมพิวเตอรเขามาใชเพื่อการศึกษาในดานการเรียน

การสอน สามารถใชเปนสื่อในการเรียนการสอน ไดแก การใชระบบเครือขาย การใชอินเทอรเน็ต  

การใชสื่อมัลติมีเดีย และการใชคอมพิวเตอรชวยสอน 

จิราพร มีเทพ (2554) กลาววา การใชคอมพิวเตอรเปนสื่อการเรียนการสอน หมายถึง       

การนําคอมพิวเตอรไปใชในการสอนรายวิชาตาง ๆ โดยใหผูเรียนไดเรียนรูเน้ือหาของบทเรียนตาม

โปรแกรมที่สรางข้ึนอยางเปนข้ันตอน นักเรียนสามารถเรียนรูเน้ือหาบทเรียนจากรายวิชาตาง ๆ ไดแก 

วิชาความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การเปด-ปดเครื่อง การใชแปนพิมพ การใชเครื่องพิมพ การทํางาน

ของโปรแกรม ความรูเกี่ยวกับโปรแกรมตาง ๆ ไดแก โปรแกรมประมวลผลคํา ฐานขอมูล ตารางคํานวณ 

กราฟก คนหาความรู ดานเน้ือหาการนําเขาสูบทเรียน สอนซอมเสริมใหกับนักเรียน แกไขปญหา

นักเรียน เรียนชาฝกทักษะการคิดคํานวณ ฝกทกัษะการคิดวิเคราะห สรุปบทเรียนหรืออาจจะใชสอน

แทนครูในบางครั้ง ทําแบบฝกหัด ฝกทําแบบทดสอบเปนแหลงศึกษาคนควาขอมูลความรูตาง ๆ ได

อยางหลากหลาย และยังชวยใหผูบริหาร และผูสอนปฏิบัติงานไดรวดเร็ว มีเวลาในการวางแผน        

การบริหารหรือการวางแผนการสอนไดดีย่ิงข้ึน 

ณัฐชัย ดวงทองแกว (2554) กลาววา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชเปนสื่อในการเรียน

การสอน ไดแก การใชระบบเครือขาย การใชอินเทอรเน็ต การใชสื่อมัลติมีเดีย และการใชคอมพิวเตอร

ชวยสอน 

ธนกร กองคา (2554) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การใชสื่อคอมพิวเตอร 

ซอฟแวรและอุปกรณรวมในการทํางาน เพื่อประมวลผลขอมลูจัดเก็บอยางเปนระบบสืบคนสารสนเทศ 

นําเสนอสารสนเทศรวมถึงการใชเครือขาย และเทคโนโลยีรูปแบบตาง ๆ ในการสื่อสารความเร็วสูง 

เพื่อรับสงขาวสารสารสนเทศดวยความสะดวกรวดเร็ว เพื่อนําไปใชในดานตาง ๆ  

กูหารง บูซาแล (2559) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกตความรู

ทางดานวิทยาศาสตรมาจัดการสารสนเทศที่ตองการ โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม ๆ เชน 

เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีดานเครือขายโทรคมนาคมและการสื่อสาร ตลอดจนอาศัย

ความรูในกระบวนการดําเนินงานสารสนเทศในข้ันตอนตาง ๆ ต้ังแตการแสวงหา การวิเคราะห การจัดเก็บ 

รวมถึงการจัดการเผยแพรและแลกเปลี่ยนสารสนเทศดวย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความถูกตองแมนยํา 

และความรวดเร็วทันตอการนํามาใชประโยชนได 

โชติกา สุวันเชโต (2555) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําเอาเทคโนโลยีมา

ใชสรางมูลคาเพิ่มใหกับสารสนเทศ ทําใหสารสนเทศมีประโยชน และใชงานไดกวางขวางมากข้ึน 
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เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บ ใชงาน สงตอหรือ

สื่อสารระหวางกัน เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวของโดยตรงกับเครื่องมือเครื่องใชในการจัดการสารสนเทศ 

ซึ่งไดแก เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณรอบขาง ข้ันตอน วิธีการดําเนินการ ซึ่งเกี่ยวของกับซอฟตแวร 

เกี่ยวของกับตัวขอมูล เกี่ยวของกับบุคลากร เกี่ยวของกับกรรมวิธีการดําเนินงาน เพื่อใหขอมูลเกิดประโยชน

สูงสุด นอกจากน้ีแลวยังรวมไปถึง โทรทัศน วิทยุ โทรศัพท โทรสาร หนังสือพิมพ นิตยสารตาง ๆ  

มนธิรา คีรีเพ็ชร (2556) กลาววา การนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสามารถในดานการ

สื่อสาร การเก็บขอมลูการรับสงขอมูล ฯลฯ ที่อยูในรูปของอปุกรณประเภทตาง ๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร 

เครื่องสงสัญญาณ เครือขายโทรคมนาคม มาใชในระบบการศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนในการเรียน 

การสอน และจะเปนตัวชวยใหระบบการศึกษาเกิดการพฒันา รวมถึงทําใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน

ในดานการศึกษามากข้ึน เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเปนที่นิยมประยุกตใชในปจจุบัน เชน ระบบสารสนเทศ

ชวยในการเรียนการสอน การสอนทางไกลผานดาวเทียม การประชุมทางไกลระบบจอภาพ ระบบ

ฐานขอมูลการศึกษาและระบบสารสนเทศเอกสาร 

นภดล แกววิเศษ (2559) การประยุกตใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน ไดมีการนํามาใช

ในหลายสาขาวิชาชีพ ทั้งในดานการศึกษา ดานธุรกิจอุตสาหกรรม ดานการแพทย ดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี เพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ การทํางาน การศึกษาหาความรู ทําให

คุณภาพชีวิตของคนในสังคมปจจุบันดีข้ึน นอกจากน้ีหนวยงานราชการตาง ๆ ก็นําเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และระบบคอมพิวเตอร เขามาอํานวยความสะดวกใหกับประชาชน ในการติดตอประสานงานกับทาง

ราชการ และในธุรกิจเอกชนทางดานการโรงแรม และการทองเที่ยว ก็ใหบริการขอมูลขาวสาร และ

บริการลูกคาผานทางระบบอินเทอรเน็ต ทําไดอยางสะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ โดยวิธีการปฏิบัติที่มี

การจัดลําดับอยางมีรูปแบบและข้ันตอน เพื่อที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพ ในเรื่องของความรวดเร็ว 

ความนาเช่ือถือ ความถูกตอง ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่มีการนําคอมพิวเตอร การสื่อสาร โทรคมนาคม และ

เทคโนโลยีสาํหรับการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม มาทํางานรวมกัน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ 

โดยนําขอมูลปอนเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร แลวทําการประมวลผลเพื่อใหไดผลลัพธตามตองการ 

กมลวรรณ พานทอง (2559) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศที่นํามาใชสําหรับการสอนเปน

การใชเทคโนโลยีสมัยใหมหลายอยาง ทําใหการเรียนการสอนดวยอุปกรณที่ทันสมัย หองเรียนสมัยใหม 

มีอุปกรณวิดีโอโปรเจคเตอร (Video Projector) มีเครื่องคอมพิวเตอร มีระบบการอานขอมูลอิเล็กทรอนิกส

แบบตาง ๆ รูปแบบของสื่อการศึกษาที่นํามาใชในการเรียนการสอนก็มีหลากหลาย ข้ึนอยูกับความ

เหมาะสมในการนํามาใช เชน มัลติมีเดีย อิเล็กทรอนิกส วิดีโอ เทเลคอนเฟอเรนซ ระบบวิดีโอออนดีมานด 

ไฮเปอรเท็กซ คอมพิวเตอร และระบบอินเตอรเน็ต เปนตน 

พิพัฒนพงศ พลเย่ียม (2555) กลาววา การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตใชใน

ดานการศึกษา เปนการเรียนการสอนสมัยใหมที่เปนที่นิยมในปจจุบัน เพื่อพัฒนาและกระตุนใหผูเรียน
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น้ันเกิดความสนใจในการเรียนและศึกษาสิ่งใหมที่อยูนอกกรอบหองเรียน ดังน้ันเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จึงมีบทบาทความสําคัญตอดานการศึกษาเปนอยางมาก เทคโนโลยีสารสนเทศดานการศึกษา เชน          

วีดีทัศน คอมพิวเตอรชวยสอน และการสืบคนขอมูล เปนตน 

ชัยณสิทธ์ิ (2554 : ออนไลน) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชนในการจัดการเรียน

การสอน คือ การเรียนการสอนในโรงเรียนไดมีการนําคอมพิวเตอรและเครื่องมือประกอบชวยในการ

เรียนรู เชน วีดีทัศน คํานวณระดับคะแนน เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิดสภาพทางการทํางานแบบ

ทุกสถานที่และทุกเวลา เทคโนโลยีสารสนเทศกอใหเกิดการวางแผนการดําเนินการระยะยาวข้ึน อีกทั้ง

ยังทําใหวิถีการตัดสินใจหรือเลือกทางเลือกไดดีย่ิงข้ึน 

สรุปไดวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศไปใชเปนตัวกลางในการนําสงหรือถายทอดความรูในการจัดการเรียนการสอน

รายวิชาตาง ๆ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อพัฒนาและกระตุนใหผูเรียนน้ันเกิดความสนใจในการเรียน

และศึกษาสิ่งใหมที่อยูนอกกรอบหองเรยีน เชน การนําเขาสูบทเรียนโดยใหผูเรยีนไดเรียนรูเน้ือหาบทเรียน 

ทั้งในรูปแบบของขอความ รูปภาพ วีดีโอ สื่อมัลติมีเดีย และฝกทักษะจากสื่อบทเรียน CAI, E-book 

สื่อบันทึกขอมูลอื่น ๆ รวมทั้งระบบสารสนเทศชวยในการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม เพื่อ

สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการสรุปบทเรียน 

การสอนซอมเสริม การฝกทักษะการคิดคํานวณ การทําแบบทดสอบ ใชในการสรุปบทเรียน ใชประกอบ 

การเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ การใชสอนแทนครูในบางครั้ง และสามารถเปนแหลงศึกษาหาความรูได

อยางหลากหลาย  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อการจัดการเรียนการสอน 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือชวยในการนําเสนอเน้ือหา การสรางสื่อ  

การสอนและการสรางฐานขอมูลตาง ๆ การนําเสนอเน้ือหาโดยใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

มัลติมีเดียน้ัน จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนการสอนแบบบรรยายไดเปนอยางดี เน่ืองจาก

ผูเรียนมีโอกาสสมัผสักบัสือ่ตาง ๆ  ไมวาจะเปนขอความ ภาพ หรือเสียง โดยเมื่อเปรียบเทียบกับการใช

ขอความเพียงอยางเดียว การนําเสนอในลักษณะน้ีจึงมีขอไดเปรียบมาก นอกจากน้ีการนําเสนอเน้ือหา

โดยใชคอมพิวเตอรยังชวยเพิ่มบรรยากาศภายในหองเรียนของผูเรียนไดดีข้ึนดวย ซึ่งมีนักการศึกษาได

ใหความหมายของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อการจัดการเรียนการสอนไว ดังน้ี 

ลิขิต สุภาสาย (2551) กลาววา การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือสรางใหเปนโปรแกรม

คอมพิวเตอร เพื่อใหผูเรียนนําไปเรียนดวยตนเอง และเกิดการเรียนรูในโปรแกรมประกอบไปดวย 

เน้ือหาวิชา แบบฝกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนอ แบบมีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟก

ภาพเคลื่อนไหว สีหรือเสียง เพื่อดึงดูดใหผู เรียนเกิดความสนใจมากย่ิงข้ึน รวมทั้งการแสดงผล       

การเรียนใหทราบทันที โดยขอมูลยอนกลับ (Feedback) แกผูเรียนและยังมีการจัดลําดับวิธีการสอน 
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โดยกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนในแตละคน ทั้งน้ีจะตองมีการวางแผนการในการผลิต

อยางเปนระบบในการนําเสนอดวยสื่อ 

จิราวุธ การะเมฆ (2556) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) หมายถึง สื่อการเรียน        

การสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึง ซึ่งใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสม

อันไดแก ขอความ ภาพน่ิง กราฟก แผนภูมิ กราฟ วีดีทัศน ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อถายทอด

เน้ือหาบทเรียน หรือองคความรูในลักษณะที่ ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากที่สุด 

บูรณะ สมชัย (2552) กลาววา โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปรียบเสมือน

แผนใส สไลด หรือวีดีทัศนที่ใชประกอบการสอน เพื่อใหผูเรียนเขาใจงายในเวลาอันจํากัด และตรง 

ตามวัตถุประสงคของบทเรียนน้ัน ๆ เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนยังทําหนาที่ไดทุกสื่อ          

ในเวลาเดียวกันและควบคุมการนําเสนอไดดวยตนเอง เรียกวา เปนสื่ออเนกทัศนหรือมัลติมีเดีย ทําให

ประหยัด และมีประสิทธิภาพมากกวา 

ระวิวรรณ ศรีครามครัน (2551) กลาววา คอมพิวเตอรเปนอุปกรณในการผลิตไฟล สื่อผสม

โดยใชซอฟตแวรโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ เพื่อใชเปนบทเรียนฝกอบรมและการนําเสนองาน นอกจากน้ี

คอมพิวเตอรจะชวยผูสอน ผูเรียนในการเรียนการสอน การทํางานประจําตาง ๆ โดยใชซอฟตแวรชวย

ในการทํางานหลากหลายรูปแบบ การใชงานดังกลาวจะใชไดทั้งในหองเรียนปกติและในการศึกษาทางไกล 

สุพล ฉุนแสนดี (2552) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน CAI เปนกระบวนการเรียนการสอน 

โดยใชสื่อคอมพิวเตอรในการนําเสนอเน้ือหาสาระ ซึ่งคอมพิวเตอรชวยสอนมี 7 รูปแบบ คือ 1) เพื่อ

การสอนเน้ือหาใหมแกผูเรียน 2) ประเภทแบบฝกหัด เพื่อฝกความแมนยํา 3) ประเภทสถานการณ

จําลอง เพื่อใหผูเรียนไดทดลองปฏิบัติกับสถานการณจําลอง 4) ประเภทเกมการสอน เพื่อกระตุน

ความสนใจของผูเรียน 5) ประเภทการคนพบ เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสทดลองกระทําสิ่งตาง ๆ จน

สามารถสรุปไดดวยตนเอง 6) ประเภทแกปญหา ฝกใหผูเรียนรูจักคิด ตัดสินใจ 7) ประเภทเพื่อการ

ทดสอบใชประเมินการสอนของครู 

เทนเซ็นต (ประเทศไทย) (2560) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช

จัดการสารสนเทศ เปนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของต้ังแตการรวบรวมการจัดเก็บขอมูลการประมวลผล      

การพิมพ การสรางรายงาน การสื่อสารขอมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยี             

ที่ทําใหเกิดระบบการใหบริการ การใช และการดูแลขอมูล  

ยงยุทธ ชมไชย (2554) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนํามาใชเพื่ออํานวยความสะดวก

ในการบริหารดานการศึกษา เชน ระบบการลงทะเบียน และระบบการจัดตารางสอน นอกจากน้ียังใช

เปนเครื่องมือในการเพิ่มโอกาสทางดานการศึกษาและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน ไดแก            

1)การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ทําใหผูที่อยูหางไกลหรือไมสะดวกในการเดินทางสามารถไดรับ

การศึกษาเชนเดียวกับผูที่อยูในเมือง 2) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส ยังชวยเสริมประสิทธิภาพการเรียน
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การสอนในวิชาตาง ๆ เชน ฟสิกส เคมี ชีวะ ภาษาตางประเทศ ทําใหบทเรียนมีความนาสนใจมากข้ึน 

และเกิดความเขาใจไดงายข้ึน เชน การแสดง สถานการณจําลอง แบบจําลอง ภาพเคลื่อนไหว แสงสี

และเสียงประกอบ นักเรียนสามารถเตรียมตัวกอนเรียน หรือทบทวนบทเรียนดวยตนเองเมื่อใดก็ได          

ที่มีเวลาวาง 

นัฐวุฒิ ขุวงษา (2558) กลาววา ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน

ของคนเรามากข้ึนจนกลายเปนสวนหน่ึงในการดําเนินชีวิตของคนเกือบทุกระดับ ซึ่งบทบาทและประโยชน

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดแก 1) ทําใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และมีความสะดวกสบายย่ิงข้ึน      

จากสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 2) ทําใหเกิดความเทาเทียมกันในสังคม และเกิดการกระจายโอกาส 

เชน การใชระบบการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม ทําใหเด็กที่อยูในชนบทหรือเด็กที่อยูในถ่ิน

ทุรกันดารมีโอกาสไดเรียนรูเหมือนเด็กที่อยูในเมือง 3) ทําใหเกิดสื่อการเรียนการสอนตาง ๆ มากข้ึน 

เชน การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน 4) ทําใหเกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไดดีย่ิงข้ึน 

เชน การรวบรวมขอมูลเรื่องคุณภาพในแมนํ้าลําคลองตาง ๆ เพื่อนํามาตรวจวัดมลภาวะแลวดําเนินการ

แกไขปญหา เปนตน 5) ทําใหเกิดระบบปองกันประเทศที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เชน การใช

คอมพิวเตอรมาควบคุมอาวุธยุทโธปกรณตาง ๆ หรือระบบปองกันภัยตาง ๆ เปนตน 6) ประหยัด

คาใชจายและเวลา มีความสะดวกสบายในการติดตอหรือแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร 7) สามารถเพิ่ม

ชองทางเลือกในการรับรูขาวสารของประชาชนใหมากข้ึน และ 8) ลดแรงงานคนในการทํางานตาง ๆ 

เชน ควบคุมการผลิต และชวยในการคํานวณ 

ปรพล กลับศรี (2557) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอร    

ชวยสอนรายวิชาตาง ๆ ที่ใชในการจัดการเรียนการสอน สรางและผลิตโดยครู อาจารยของสถานศึกษา 

และสรางหรือผลิตโดยผูอื่นที่จําหนายในทองตลาด 

เกศสุนีย จันทรประสิทธ์ิ (2557) กลาววา การใชคอมพิวเตอรในการสรางสื่อการเรียนการสอน 

หมายถึง การนําคอมพิวเตอรไปใชในการสรางเครื่องมือชวยสอน CAI เชน การออกแบบสื่อการเรียน 

สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลิตเอกสารประกอบบทเรียน สรางธนาคารขอสอบ สราง

แบบทดสอบของบทเรียน แบบฝกสอนซอมเสริมรายวิชา ใบงาน ใบความรูตาง ๆ งานกราฟกตกแตง 

ภาพประกอบเน้ือหาบทเรยีนใชรวมกับหองโสตทัศนูปกรณ/ศูนยสื่อ จัดทํา Web Page เพื่อการศึกษา 

จัดทํา Home Page เพื่อการศึกษา 

จิราพร มีเทพ (2554) กลาววา การใชคอมพิวเตอรในการสรางสื่อการเรียนการสอน หมายถึง 

การนําคอมพิวเตอรไปใชในการสรางเครื่องมือชวยสอน CAI เชน การออกแบบสื่อการเรียน สรางบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน ผลติเอกสารประกอบบทเรยีน สรางธนาคารขอสอบ สรางแบบทดสอบของบทเรียน 

แบบฝกสอนซอมเสริมรายวิชา ใบงาน ใบความรูตาง ๆ งานกราฟกตกแตง ภาพประกอบเน้ือหาบทเรียน 

ใชรวมกับหองโสตทัศนูปกรณ/ศูนยสื่อ จัดทํา Web Page เพื่อการศึกษา จัดทํา Home Page เพื่อ

การศึกษา 
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สรุปไดวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อการเรียนการสอน หมายถึง การนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการสรางบทเรียน เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) สื่อมัลติมีเดียตาง ๆ สื่อการสอน เอกสารประกอบบทเรียน ใบงาน 

ใบความรู แบบฝกหัด แบบทดสอบ เกมการสอน รวมทั้งการสรางและนําเสนอช้ินงาน เพื่อใหผูเรียน

เขาใจเน้ือหาบทเรียนไดงายข้ึน และผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ทั้งในหองเรียนปกติ และ 

นอกหองเรียน โดยเน้ือหาบทเรียนจะประกอบไดดวย ภาพน่ิง ภาพกราฟก ขอความ เสียง วีดีโอ และ

ภาพเคลื่อนไหว เปนตน นอกจากน้ียังสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการสราง

แผนการจัดการเรียนรู แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และฐานขอมูลการศึกษาตาง ๆ เปนตน 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลการจัดการเรียนการสอน 

การจัดเก็บขอมูลจําเปนตองอาศัยเทคโนโลยีเขามาชวยในการดําเนินงาน เริ่มต้ังแต           

การรวบรวมและตรวจสอบขอมูล การประมวลผลขอมูลใหกลายเปนสารสนเทศและการดูแลรักษา

สารสนเทศเพื่อการใชงาน ปจจุบันโรงเรยีนตองสามารถปฏิบัติงานใหรวดเรว็ข้ึน เพื่อตอบสนองตอการ

แขงขันตลอดจนการผลักดันของสังคมที่มีการใชระบบสื่อสารขอมูลที่ทันสมัยมากข้ึนมีการใชเทคนิค

ทางคอมพิวเตอรมาวิเคราะห แยกแยะและจัดสรรขอมูลใหเปนสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหคอมพิวเตอรมีความจําเปนมากข้ึน การนําคอมพิวเตอรมาใชงาน

อยางแพรหลายรวดเร็ว ตลอดจนระบบสื่อสารกาวหนาย่ิงข้ึนเปนผลทําใหระบบขอมูลขององคการ      

ที่ใชเทคโนโลยีเหลาน้ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งไดมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลการจัดการเรียนการสอนไว ดังน้ี 

ชะเริงพจน พัดจันทรหอม (2555) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการ

ดําเนินการดานสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งครอบคลุมถึงการบริหารจัดการฐานขอมูลในทุกระดับ 

ใหเกิดการรับการสงการแปลงการจัดเก็บการประมวลผลและการสืบคนไดอยางถูกตองแมนยํารวดเร็ว

ทันตอการนําไปใชประโยชนอยางแทจริงจนสามารถเปนเครือขายการสื่อสารทั้งในระดับบุคคลและ

ระดับกลุม 

พัชรี เชยจรรยา (2556) กลาววา สารสนเทศคือขอมูลตาง ๆ ที่ไดมีการประมวลผลมาแลว 

หรือเก็บรวบรวมไวในรูปแบบตาง ๆ เชน การใชถอยคําในการพูด การเขียน ภาพเขียน ไมโครฟลม

แผนดิสกคอมพิวเตอร มีการบันทึกไวในสื่อหรือทรัพยากรสารสนเทศบางชนิด ซึ่งบุคคลสามารถรับรู

ดวยวิธีหน่ึง เพื่อนําไปใชประโยชนตามตองการ สารสนเทศมีคุณลักษณะที่สําคัญอยู 3 ประการ คือ  

1) เปนขอมูลที่ผานการประมวลผลแลว 2) เปนรูปแบบที่มีประโยชนนําไปใชงานได 3) มีคุณคาสําหรับ

ใชในการดําเนินงานและการตัดสินใจ 

กรรณิกา ลิ่มศิลา (2550) กลาววา การใชคอมพิวเตอรในการจัด/เก็บขอมูลสารสนเทศ 

หมายถึง การนําคอมพิวเตอรไปใชในการบริหารหองเรียน รวมถึงธุรการตาง ๆ ภายในช้ันเรียนที่สนับสนุน
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การเรียนใหมีประสทิธิภาพ ไดแก การจัดเตรียมเอกสาร วางแผนการสอน การเขียนหลักสูตร การรายงาน

ขอมูล การสรางขอสอบ เปนตน 

ปยพร ถาวะราภรณ (2553 : 34) กลาววา การใชคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ 

หมายถึง การใชอุปกรณคอมพิวเตอร หรืออุปกรณประกอบอื่น ๆ ของระบบคอมพิวเตอรในการจัดเก็บ

ขอมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับการเรียนการสอน เชน สื่อการเรียนการสอน สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร 

มัลติมีเดียเอกสารประกอบการเรียนการสอน แบบฝกหัด แบบทดสอบ หรือคลังขอมูล ใบความรู ใบงาน 

ขอมูลขาวสารในรายวิชาตาง ๆ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการสอบ ช้ินงาน ผลงาน แฟมสะสมงาน

นักเรียนเอกสารประกอบการออกแบบการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู ขอมูลนักเรียน ประวัตินักเรียน 

งานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนการสอน ขอมูลธุรการช้ันเรียน ตารางเรียน ตารางสอน ขอมูลงานโครงการ

ตาง ๆ ตลอดทั้งการจัดเก็บขอมูลไวในระบบเครือขาย เชน Server หรือ E-mail เปนตน 

ฉัตรนภา ศิริคําใส (2556) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหเกิดวิธีการใหมข้ึนในการ

จัดเก็บขอมูลสารสนเทศเก็บความรูการสงผานและการสื่อสารสารสนเทศ สามารถจัดเก็บสารสนเทศ 

เพื่อนําไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เกศสุนีย จันทรประสิทธ์ิ (2557) กลาววา การใชคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ 

หมายถึง การนําคอมพิวเตอรไปใชในการบริหารหองเรียนรวมถึงธุรการตาง ๆ ภายในช้ันเรียนที่สนับสนุน

การเรียนใหมีประสิทธิภาพ ไดแก จัดเก็บขอมูลสารสนเทศ จัดเก็บขอมูลแหลงเรียนรู จัดเก็บขอมูล

ธุรการช้ันเรียนจัดเก็บขอมูลงานโครงการตาง ๆ จัดทําทะเบียน สื่อการเรียนการสอน รายงานผล

นักเรียน บันทึกสถิติการมาเรียนของนักเรียน บันทึกขอมูลนักเรียน (รายช้ัน รายบุคคล) วิเคราะห

ประเมินผลการเรียนการสอน จัดเก็บสถิติผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (รายช้ัน รายป) 

จิราพร มีเทพ (2554) กลาววา การใชคอมพิวเตอรในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ สามารถ

ทําไดทุกรูปแบบ เชน ขอมูล เอกสาร บทความ ตลอดจนเปนตัวเลขหรือสัญลักษณที่ยังไมผานกระบวน 

การวิเคราะหและประมวลผล และสารสนเทศเปนขอมูลที่จัดระบบแลว โดยผานการวิเคราะหประมวลผล

และในสถานศึกษาใชในการบริหารหองเรียนรวมถึงธุรการตาง ๆ ภายในช้ันเรียนที่สนับสนุนการเรียน

ใหมีประสิทธิภาพ ไดแก การนําคอมพิวเตอรไปใชในการบริหารหองเรียนรวมถึงธุรการตาง ๆ ภายใน

ช้ันเรียนที่สนับสนุนการเรียนใหมีประสิทธิภาพ ไดแก การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ การจัดเก็บแหลง

เรียนรู จัดเก็บขอมูลธุรการช้ันเรียน จัดเก็บขอมูลงาน โครงการตาง ๆ จัดทําทะเบียนสื่อการเรียน     

การสอน รายงานขอมูลนักเรียนบันทึกสถิติการมาของนักเรียน บันทึกขอมูลนักเรียน (รายช้ัน รายบุคคล) 

วิเคราะหประเมินผลการเรียนการสอน จัดเก็บสถิติผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (รายช้ัน รายป) รายงาน

การเงิน การบัญชี การคํานวณการสรางกราฟ ขอมูลทางการเรียน การเรียงขอมูล ผลการเรียน            

ของนักเรียน และการจัดทํารายงานสรุปผลการเรียน 

จิตติมา พิทยาสุนทร (2557) กลาววา การจัดเก็บขอมูล หมายถึง ข้ันตอนสําคัญที่จะอํานวย

ความสะดวกในการเรียกใชขอมูล และการแกไขขอมูลใหเปนปจจุบัน ขอมูลอาจเก็บรักษาในสื่อตาง ๆ 
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เชน การวางแผน การจัดเก็บขอมูลอยางเปนปจจุบัน มีการคนหาขอมูลการจําแนก ขอมูลออกเปน

หมวดหมูตามลักษณะงาน เครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บปลอดภัย รูปแบบที่ใชในการจัดเก็บขอมูล               

ที่ชัดเจน มีแหลงที่ใชในการจัดเก็บขอมูล มีงบประมาณที่ใชในการจัดเก็บขอมูล และเจาหนาที่ที่มี

ความรู ความสามารถในการจัดเก็บขอมูล 

นิภาวรรณ ขวัญเมือง (2556) กลาววา การจัดเก็บขอมูล หมายถึง การจัดเก็บทั้งสวนที่เปน

ขอมูล และสวนที่เปนสารสนเทศในสื่อตาง ๆ อยางเปนระบบ สะดวกตอการคนหา เพื่อนําไปใชประโยชน

การจัดเก็บอาจจัดเก็บเปนแฟมเอกสาร โดยแฟมอิเล็กทรอนิกส ตามศักยภาพของสถานศึกษา แตตอง

คํานึงถึงระบบการคนหาใหสะดวกตอการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

อัจฉรียา ทองมา (2557) กลาววา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ 

หมายถึง การใชระบบสารสนเทศในการจัดเก็บสื่อการเรียนการสอน การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการจัดเก็บแบบฝกหัด แบบทดสอบ การใชสื่อเทคโนโลยีในการจัดเก็บแผนการจัด การเรียนรู         

การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลธุรการช้ันเรียน 

สิดาพัณณ วิมุกติบุตร (2550) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําเทคโนโลยี

หลายสาขามาประยุกตรวมกัน โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศที่มนุษยเขาสูทะเบียนขอมูล การจัดเก็บ 

การประมวลผล การคนควา การสงผาน และรับสารสนเทศประกอบดวย เทคโนโลยีสมัยใหม ไดแก

คอมพิวเตอร โทรสาร ไมโครอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งเทคโนโลยีเกา ไดแก ระบบจัดเรียงเอกสาร        

เครื่องทําบัญชีอัตโนมัติ รวมทั้งระบบที่ควบคุมการทํางานของอุปกรณเหลาน้ี เชน ระบบปฏิบัติการ 

คอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร นอกจากน้ียังควบคุมระบบและกระบวนการตาง ๆ ที่เขามาจัดการและ

อุปกรณตาง ๆ เหลาน้ีทํางานการที่ผูใชตองการ เชน ระบบโปรแกรมประยุกตเพื่อทํางานดานการบัญชี 

หรือการบริหารสินคาคงเหลือ หรือระบบการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานยอยภายในกิจการ 

สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2546) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมายถึง เทคโนโลยีที่ใชจัดการสารสนเทศเปนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของต้ังแตการรวบรวมการจัดเก็บ

ขอมูล การประมวลผล การพิมพ การสรางรายงาน การสื่อสารขอมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะ

รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทําใหเกิดระบบการใหบริการ การใชและการดูแลขอมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จึงมีความหมายที่กวางขวางมาก ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลเกี่ยวของกับทุกเรื่องในชีวิตประจําวัน และ

มีแนวโนมที่สําคัญมากย่ิงข้ึน ดวยเหตุน้ีจึงควรเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะ

ไดเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหกาวหนาและเกิดประโยชนตอประเทศตอไป   

เทนเซ็นต (ประเทศไทย) (2560) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช

จัดการสารสนเทศ เปนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของต้ังแตการรวบรวมการจัดเก็บขอมูล การประมวลผล   

การพิมพ การสรางรายงาน การสื่อสารขอมูล ฯลฯ เทคโนโลยีสารสนเทศจะรวมไปถึงเทคโนโลยี                

ที่ทําใหเกิดระบบการใหบริการ การใชและการดูแลขอมูล  
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ไพฑูรย เกียรติโกมล (2551) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศตองมีองคประกอบ 3 ประการ

คือ 1) ระบบประมวลผล ความซับซอนในการปฏิบัติงานและความตองการสารสนเทศที่หลากหลาย 

ทําใหการจัดการและประมวลผลดวยขอมูลดวยมือไมสะดวก ลาชา และอาจผิดพลาด ปจจุบันองคการ

จึงตองจัดทําการจัดเก็บและประมวลผลขอมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยใชคอมพิวเตอรและอุปกรณ

สนับสนุนในการจัดการขอมูล เพื่อใหการทํางานถูกตองและรวดเร็วข้ึน 2) ระบบสื่อสาร โทรคมนาคม 

การสื่อสารขอมูล เปนเรื่องสําคัญสําหรับการจัดการและประมวลผลตลอดจนการใชขอมูลในการ

ตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ดีตองประยุกตเทคโนโลยีอเิลก็ทรอนิกสในการสื่อสารขอมูลระหวางระบบ

คอมพิวเตอรอุปกรณอิเลก็ทรอนิกส และผูใชที่อยูหางกัน ใหสามารถสื่อสารกันไดอยาง มีประสิทธิภาพ 

3) การจัดการขอมูล เพื่อการจัดรูปแบบและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

ธีรวัฒน ประกอบผล (2558) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง กลุมของระบบงาน  

ที่ประกอบไปดวยฮารดแวรหรืออุปกรณ และซอฟตแวรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่รวบรวม

ประมวลผลจดัเก็บ และแจกจายขอมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ และการควบคุมภายในองคกรน้ัน ๆ 

นอกจากน้ียังชวยใหบุคลากรในองคกรน้ัน ๆ ไดมีการประสานงานการวิเคราะหปญหาการสราง

แบบจําลองที่มีความซับซอนมากข้ึน และมีการสรางผลิตภัณฑใหม ๆ เกิดข้ึน 

กูหารง บูซาแล (2559) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกตความรูทางดาน

วิทยาศาสตรมาจัดการสารสนเทศที่ตองการ โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม ๆ เชน เทคโนโลยี

ดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีดานเครือขายโทรคมนาคมและการสื่อสาร ตลอดจนอาศัยความรู               

ในกระบวนการดําเนินงานสารสนเทศในข้ันตอนตาง ๆ ต้ังแตการแสวงหา การวิเคราะห การจัดเก็บ 

รวมถึงการจัดการเผยแพรและแลกเปลี่ยนสารสนเทศดวย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความถูกตองแมนยํา 

และความรวดเร็วทันตอการนํามาใชประโยชนได 

โชติกา สุวันเชโต (2555) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําเอาเทคโนโลยี       

มาใชสรางมูลคาเพิ่มใหกับสารสนเทศ ทําใหสารสนเทศมีประโยชน และใชงานไดกวางขวางมากข้ึน 

เทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึงการใชเทคโนโลยีดานตาง ๆ ที่จะรวบรวม จัดเก็บ ใชงาน สงตอ หรือ

สื่อสารระหวางกัน เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวของโดยตรงกับเครื่องมือเครื่องใชในการจัดการสารสนเทศ 

ซึ่งไดแก เครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณรอบขาง ข้ันตอน วิธีการดําเนินการ ซึ่งเกี่ยวของกับซอฟตแวร 

เกี่ยวของกับตัวขอมูล เกี่ยวของกับบุคลากร เกี่ยวของกับกรรมวิธีการดําเนินงาน เพื่อใหขอมูลเกิด

ประโยชนสูงสุด นอกจากน้ีแลวยังรวมไปถึง โทรทัศน วิทยุ โทรศัพท โทรสาร หนังสือพิมพ นิตยสาร

ตาง ๆ  

สากล มานุรัตน (2556) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความกาวหนาทางเทคโนโลยี

ที่ทําใหเกิดวิธีการใหม ๆ ในการจัดเก็บขอมูล ขาวสาร ความรู การสงผาน การสื่อสารสารสนเทศ   

การเขาถึงสารสนเทศ การรับสารสนเทศ รวมถึงการสรางสังคมและอตุสาหกรรม ดานสารสนเทศ และ

การจัดการสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ 
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นอย สุวรรณมณี (2550) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เปนการประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานดานการศึกษาอันไดแกการจัดเก็บขอมูลและการประมวลผลฐานขอมูล

การพัฒนาระบบสารสนเทศชวยการเรียนการสอนการวางแผนและการบริหารการศึกษาการวางแผน

หลักสูตรการแนะแนวและบริการการทดสอบวัดผลการพัฒนาบุคคล 

เครือขายครูนอย (2555) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา หมายถึง การประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานดานการศึกษา ไดแก การจัดเก็บขอมูล และประมวลผลฐานขอมูล       

การพัฒนาระบบสารสนเทศชวยการเรยีนการสอน การวางแผนและการบริหารการศึกษา การวางแผน

หลักสูตร การแนะแนวและบรกิาร การทดสอบวัดผล การพัฒนาบคุลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเปน

ที่นิยมประยุกตใชในปจจุบัน เชน 1) ระบบสารสนเทศชวยในการเรียนการสอน 2) การสอนทางไกล

ผานดาวเทียม 3) การประชุมทางไกลระบบจอภาพ 4) ระบบฐานขอมูลการศึกษา และ 5) ระบบ

สารสนเทศเอกสาร เปนตน 

ชาญณรงค วงสุนา (2556) กลาววา ประโยชนที่ไดจากเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ

เรียนการสอน เชน ใหความรูทําใหเกิดความคิดและความเขาใจ ใชในการวางแผนการบริหารงาน         

ใชประกอบการตัดสินใจ ใชในการควบคุมสถานการณ หรือเหตุการณที่จะเกิดข้ึน และเพื่อใหการ

บริหารงานมีระบบ เปนตน 

พิมภา คีรีเมฆ (2559) กลาววา การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการจัดเก็บ

ทั้งที่เปนขอมูลและสวนที่เปนสารสนเทศไวในสื่อตาง ๆ  อยางมีระบบสะดวกตอการคนหา เพื่อนํามาใช

ประโยชน การจัดเก็บอาจเก็บเปนแฟมเอกสาร หรือแฟมอิเล็กทรอนิกสตามศักยภาพของสถานศึกษา 

แตตองคํานึงถึงระบบของการคนหาใหสะดวกตอการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงขอมูลใหเห็นปจจุบันและ

พรอมสําหรับการนําขอมูลไปประมวลผลใหม พรอมสําหรับการใชประโยชน  

ปรพล กลับศร ี(2557) กลาววา การจัดเก็บขอมูล หมายถึง การดําเนินงานและองคประกอบ

ของการจัดเก็บขอมูลดานการศึกษาและการบริหาร ซึ่งจัดเก็บไวในรูปแบบตาง ๆ โดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และระบบคอมพิวเตอรพกพาเพื่อการศึกษาของครู เชน มีการวางแผนจัดเก็บขอมูล          

มีการกําหนดแหลงที่จัดเก็บขอมูล มีการกําหนดผูรับผิดชอบ มีการประชุมหรือกําหนดแนวทางปฏิบัติ 

มีการนําขอมูลไปใชเพื่อการวางแผนพัฒนาและแกปญหาการเรียนการสอน  

สรุปไดวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลการจัดการเรียนการสอน หมายถึง 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการขอมูลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ความถูกตองแมนยํา และความรวดเร็วทันตอการนํามาใชประโยชนได โดยการจัดเก็บเอกสารในรูปแบบ

ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส ประหยัดเวลาในการคนหา ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ ลดความซ้ําซอน 

ในการเก็บเอกสาร เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสทิธิภาพมากย่ิงข้ึน เชน การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ 

ขอมูลธุรการช้ันเรียน ขอมูลครูและบุคลากร ขอมูลนักเรียน (รายช้ัน รายบุคคล) การจัดเก็บแผนการ
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จัดการเรียนรู สื่อการเรียนการสอน ใบงาน ใบความรู แบบฝกหัด แบบทดสอบ ผลสัมฤทธ์ิทาง          

การเรียน แฟมสะสมผลงาน และการจัดเก็บขอมูลงาน โครงการตาง ๆ เปนตน 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาคนควาขอมูลการจัดการเรียนการสอน 

ในปจจุบันสารสนเทศไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวันเปนอยางมาก 

ไมวาจะเปนทางดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม หรือแมแตการเมืองการปกครอง สารสนเทศเขามา  

มีสวนเกี่ยวของ ซึ่งอาจจะเรียกยุคน้ีวาเปน ยุคสังคมสารสนเทศที่ขอมูลขาวสาร สารสนเทศเปนหัวใจ

สําคัญในการพัฒนา ใหมีความกาวหนาและพัฒนาประเทศ ซึ่งมีเทคโนโลยีสารสนเทศเปนพลังขับเคลือ่น

หรือปจจัยหลักที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งทุกศาสตร ทุกวงการ ลวนนําสารสนเทศ

เขาไปใชประโยชนหรือใชในการตัดสินใจ แกปญหาตาง ๆ สังคมในปจจุบันมีลักษณะเปนสังคมขาวสาร  

ที่มีการพัฒนาประเทศทุกดานอยางกวางขวาง มีการคนควา การวิจัย การคิดคนสิ่งประดิษฐใหม ๆ ข้ึนมา 

ซึ่งกอใหเกิดความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและวิทยาการตาง ๆ ที่ลวนตองการสารสนเทศ 

มากข้ึน และทําใหปริมาณสารสนเทศมีการเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลกระทบถึงผูใชหรือผูบริโภค

สารสนเทศอยางมากในการที่จะเขาถึงสารสนเทศไดตามที่ตองการ ซึ่งไดมีนักการศึกษาหลายทานได

ใหความหมายของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลการจัดการเรียนการสอนไว ดังน้ี  

วนาลี ปญญาเหมือง (2557) กลาววา ปจจุบันมีขอมูลจาํนวนมากเผยแพรอยูในอินเทอรเน็ต 

มีจํานวนเพิ่มมากข้ึนตลอดเวลา การรับขอมูลขาวสารกลายเปนการดําเนินชีวิตประจําวัน เชน วิชาชีพ

ทางดานการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ มีความจําเปนตองอาศัยความรูที่ทันสมัยในการทํางาน 

ดังน้ัน ผูใชงานอินเทอรเน็ตจึงควรมีความรูเกี่ยวกับเทคนิคการคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต โดยใช

บริการจากเว็บไซตที่ใหบริการเครื่องมือชวยคนหาขอมูลบนอินเทอรเน็ต แหลงขอมูลบนอินเทอรเน็ต 

มีการขยายตัวอยางรวดเร็วตอเน่ืองมาโดยตลอด ทําใหมขีอมูลจํานวนมากมายมหาศาล ปจจุบันเปนยุค

ของ Web 2.0 และ Semantic Web ที่เว็บไดกลายเปน Platform สําหรับใหบริการ และเน้ือหาสาระ

ไดถูกสรางข้ึน โดยผูใชอินเทอรเน็ตอยางมากมาย มีกลุมผูใชและชุมชนเครือขายสังคมเปนจํานวนมาก 

เชน Facebook, MySpace, Hi5, Wikipedia, Web Blog ตาง ๆ เปนตน  

อัจฉรียา ทองมา (2557) กลาววา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลสารสนเทศ 

หมายถึง การใชอินเทอรเน็ตเปนแหลงสืบคนสื่อการเรียนการสอน เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

บทเรียนมัลติมีเดีย E- Learning การใชอินเทอรเน็ตเปนแหลงสืบคนแบบฝกหัด การใชอินเทอรเน็ต

เปนแหลงสืบคนแบบทดสอบ การใชอินเทอรเน็ตเปนแหลงสืบคนแผนการจัดการเรียนรู 

เกศสุนีย จันทรประสิทธ์ิ (2557) กลาววา การใชคอมพิวเตอรศึกษาคนควาขอมูลสารสนเทศ 

มีความสําคัญในการจัดการเรียนการสอน เปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน สามารถใชคอมพิวเตอร

ในการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต และสามารถแลกเปลี่ยนขาวสารความคิดเห็นทางอีเมล การเรียน

ทางไกลผานเครือขายโครงการ School Net การจัดทําขอมูลในการบริหารโรงเรียน ไดแก การใช

โปรแกรม SMIS, M-OBEC, B-OBEC และโปรแกรมขอมูลประชากรวัยเรียนรายคน 
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เฉลียว จงธรรมสขุย่ิง (2557) กลาววา การสืบคนสารสนเทศ คือ กระบวนการคนหาสารสนเทศ

ที่ตองการโดยใชเครื่องมือสืบคนสารสนเทศที่สถาบันบริการสารสนเทศจัดเตรียมไวใหการสืบคน

สารสนเทศ แบงออกเปน 2 วิธีคือ 1) การสืบคนสารสนเทศดวยระบบมือ 2) การสืบคนสารสนเทศ

ดวยระบบคอมพิวเตอรการสืบคนสารสนเทศดวยระบบมือ สามารถกระทําไดโดยผานเครื่องมือหลาย

ประเภท เชน บัตรรายการ บัตรดัชนีวารสาร บรรณานุกรม เปนตน ในการสืบคนสารสนเทศดวย

ระบบคอมพิวเตอร สามารถกระทําไดโดยผานอุปกรณคอมพิวเตอรในการคนหาขอมูลจากฐานขอมูล

ตาง ๆ ไดแก ฐานขอมูลซีดี รอมฐานขอมูลออนไลน ฐานขอมูลบนอินเทอรเน็ต 

กรรณิกา ลิ่มศิลา (2550) กลาววา การใชคอมพิวเตอรศึกษาคนควาขอมูล เปนการอํานวย

ความสะดวกใหกับผูเรียนที่สามารถคนหาความรูในสิ่งที่ตองการทราบจากแหลงขอมูลที่มีอยูมากมาย

ทั้งในประเทศและตางประเทศทั่วโลก 

อรรถสิทธ์ิ เวชพูล (2550) กลาววา อินเทอรเน็ตเปนแหลงสารสนเทศที่มีคุณคา และมีบทบาท

ในการสื่อสําคัญทางการศึกษาทั้งในปจจุบัน และอนาคต เปนฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาการศึกษา

ใหมีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากอินเทอรเน็ตจะมปีระโยชนตอ ครู และนักเรียน ในการพัฒนาความรู 

ความสามารถ และเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนแลวยังมีคุณประโยชน การบริหารจัดการ

และการประชาสัมพันธสถาบันอีกดวย สถาบันการศึกษาตาง ๆ ทุกระดับจึงมีความพยายามในการนํา

อินเทอรเน็ตมาใช โดยไดรับการสนับสนุนสงเสริมจากหนวยงานที่สังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

สําหรับโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 ซึ่งเปนสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานํารองในโครงการปฏิรูป ICT ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กําหนดให

ทุกโรงเรียนมี Website ของโรงเรียน และดําเนินงานติดตอรับ-สงหนังสือราชการผานสํานักงาน

อิเล็กทรอนิกส (E-Office) ดังน้ัน ผูบริหารจึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีทักษะความสามารถพื้นฐาน            

ในการใชอินเทอรเน็ต  

ปยพร ถาวะราภรณ (2553) กลาววา การใชคอมพิวเตอรเพือ่การศึกษาคนควาขอมูลสารสนเทศ 

หมายถึง การใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการอํานวยความสะดวกในการคนหาขอมูล และเสริมสราง

ความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เชน ใช www สําหรับคนควาเพื่อเพิ่มความรูของครูและผูเรียน

การศึกษาคนควาในเว็บไซต บทเรียนสําเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน บทเรียนมัลติมีเดีย            

อีเลิรนน่ิงการศึกษาคนควาบนเว็บโครงการ School Net Thailand การศึกษาคนควาในเว็บเกี่ยวกับ

การออกแบบการเรียนรู ซึ่งผูสอนสามารถนํามาประยุกตใชกับการเรียน การสอนของตนเอง และ

ผูเรียนก็สามารถศึกษาคนควาดวยตนเองจากเน้ือหากิจกรรมตาง ๆ ที่กําหนดไว ในแผนการเรียนรู 

ของผูสอนได การศึกษาคนควาจากบล็อกความรูตาง ๆ การศึกษาคนควาจากแผนซีดี การศึกษา

คนควาขอมูลอื่น ๆ เชน งานวิจัย การคนควาหนังสือจากหองสมุดตาง ๆ  

ปรพล กลับศรี (2557) กลาววา การใชคอมพิวเตอรศึกษาคนควาขอมูลสารสนเทศ หมายถึง 

การใชงานเครื่องคอมพิวเตอรในสถานศึกษา เพื่อเช่ือมตอผานทางอินเทอรเน็ตไรสาย โดยอุปกรณ        
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ที่เรียกวา วายฟาย (Wi-Fi) เพื่อใชบริการดานการสื่อสาร และบริการดานขอมูลตาง ๆ สําหรับการ

บริหารและการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

ณัฐชัย ดวงทองแกว (2554 : 8) กลาววา การใชคอมพิวเตอรศึกษาคนควาขอมูลสารสนเทศ 

หมายถึง การใชงานคอมพิวเตอรในสถานศึกษาที่เช่ือมตอผานทางสายโทรศัพท โดยใชอุปกรณ            

ที่เรียกวา โมเด็มชวยใชบริการดานการสื่อสาร และการบริการดานขอมูลตาง ๆ สําหรับการบริหาร

และการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

จิราพร มีเทพ (2554) กลาววา การใชคอมพิวเตอรศึกษาคนควาขอมูลสารสนเทศ มีความสาํคัญ

ในการจัดการเรียนการสอน เปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน สามารถใชคอมพิวเตอรในการ

สืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต และสามารถแลกเปลี่ยนขาวสารความคิดเห็น ทางอีเมล การเรียน

ทางไกลผานเครือขายโครงการ School Net การจัดทําขอมูลในการบริหารโรงเรียน ไดแก การใช

โปรแกรม SMIS, M-OBEC, B-OBEC และโปรแกรมขอมูลประชากรวัยเรียน รายคน 

สิดาพัณณ วิมุกติบุตร (2550) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนําเทคโนโลยี

หลายสาขามาประยุกตรวมกัน โดยที่เทคโนโลยีสารสนเทศที่มนุษยเขาสูทะเบียนขอมูล การจัดเก็บ 

การประมวลผล การคนควา การสงผาน และรับสารสนเทศประกอบดวย เทคโนโลยีสมัยใหม ไดแก

คอมพิวเตอร โทรสาร ไมโครอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งเทคโนโลยีเกา ไดแก ระบบจัดเรียงเอกสาร          

เครื่องทําบัญชีอัตโนมัติ รวมทั้งระบบที่ควบคุมการทํางานของอุปกรณเหลาน้ี เชน ระบบปฏิบัติการ 

คอมพิวเตอรและระบบสื่อสาร นอกจากน้ียังควบคุมระบบและกระบวนการตาง ๆ ที่เขามาจัดการ 

และอุปกรณตาง ๆ  เหลาน้ีทํางานการที่ผูใชตองการ เชน ระบบโปรแกรมประยุกต เพื่อทํางานดานการ

บัญชี หรือการบริหารสินคาคงเหลือ หรือระบบการติดตอสื่อสารระหวางหนวยงานยอยภายในกิจการ 

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2560) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกตใช

คอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคม เพื่อจัดเก็บ คนหา สงผาน และจัดดําเนินการขอมูล ซึ่งมัก

เกี่ยวของกับธุรกิจหน่ึงหรือองคการอื่น ๆ ศัพทน้ีโดยปกติก็ใชแทนความหมายของเครื่องคอมพิวเตอร

และเครือขายคอมพิวเตอร และยังรวมไปถึงเทคโนโลยีการกระจายสารสนเทศอยางอื่นดวย เชน 

โทรทัศนและโทรศัพท อุตสาหกรรมหลายอยางเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอยางเชน 

ฮารดแวร ซอฟตแวร อิเล็กทรอนิกส อุปกรณกึ่งตัวนํา อินเทอรเน็ต อุปกรณโทรคมนาคม การพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส และบริการทางคอมพิวเตอร  

กูหารง บูซาแล (2559) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การประยุกตความรู

ทางดานวิทยาศาสตรมาจัดการสารสนเทศที่ตองการ โดยอาศัยเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหม ๆ เชน 

เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีดานเครือขายโทรคมนาคมและการสื่อสาร ตลอดจนอาศัย

ความรูในกระบวนการดําเนินงานสารสนเทศในข้ันตอนตาง ๆ ต้ังแตการแสวงหา การวิเคราะห       

การจัดเก็บ รวมถึงการจัดการเผยแพรและแลกเปลี่ยนสารสนเทศดวย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความ

ถูกตองแมนยํา และความรวดเร็วทันตอการนํามาใชประโยชนได 
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สุจิตรา ชิมบานไร (2556) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอทีน้ันเปรียบเหมือน

เครื่องจักรที่สามารถรองรับขอมูลขาวสารมาทําการประมวลผล และการแสดงผลตามที่ตองการได

รวดเร็ว โดยอาศัยองคประกอบอื่น ๆ  ชวยในการจัดการ ไดแก โปรแกรมปฏิบัติการ โปรแกรมชุดคําสั่ง

ตาง ๆ และที่สําคัญคือ ผูที่จะตัดสินใจหรือสั่งการใหทํางานไดถูกตองตามเปาหมาย ซึ่งไดแก บุคคล        

ที่เกี่ยวของ เชน ผูใช ผูบริหาร และผูชํานาญการ หรือนักเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง 

วลัยรัตน โตวิกกัย (2556) กลาววา บทบาทที่สําคัญของเทคโนโลยีตอการพัฒนาการศึกษา 

คือ 1) เทคโนโลยีที่เขามามีสวนชวยในเรื่องการเรียนรู ปจจุบันมีเครื่องมือเครื่องใชที่ชวยสนับสนุน  

การเรียนรูหลายอยาง เชน ระบบคอมพิวเตอรชวยสอน ระบบมัลติมีเดีย ระบบวิดีโอออนดีมานด 

วิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ และอินเตอรเน็ต ( Internet) เปนตน ระบบเหลาน้ีเปนระบบสนับสนุน          

การรับรูขาวสารและการคนหาขอมูลขาวสารเพื่อการเรียนรู 2) เทคโนโลยีที่เขามาสนับสนุนการจัด

การศึกษาในการจัดการศึกษาสมัยใหมจําเปนตองอาศัยขอมูลขาวสาร เพื่อการวางแผนการดําเนินการ 

การติดตาม ประเมินผลคอมพิวเตอร และระบบสื่อสารโทรคมนาคม 3) เทคโนโลยีที่เขามาชวยใหการ

สื่อสารระหวางบุคคล เกือบทุกวงการทั้งทางดานการศึกษาจําเปนตองอาศัยการสื่อสารระหวางผูสอน

กับผูเรียน ผูเรียนกับผูเรียน ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ ในกระบวนการเรียนการสอนและการดําเนินงาน

ในหลายดาน ทั้งน้ีโดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสาร การดําเนินงานและเทคโนโลยีการสื่อสารระหวาง

บุคคล เชน การใชโทรศัพท โทรสาร เทเลคอน เฟอเรนส และไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เปนตน  

สรุปไดวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลการจัดการเรียนการสอน หมายถึง 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู โดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต และสามารถ

แลกเปลี่ยนขาวสาร ความคิดเห็นทาง E-mail โครงการ School Net การเรียนการสอนทางไกลผาน

เครือขาย เชน ใชในการศึกษาคนควาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) สื่อมัลติมีเดีย แผนการจัด 

การเรียนรู สื่อการเรียนการสอน ใบงาน ใบความรู แบบฝกหัด แบบทดสอบ คลังขอสอบ งานวิจัยทั้ง

ในและตางประเทศ ศึกษาการใชงานโปรแกรม SMIS, M-OBEC, B-OBEC โปรแกรมขอมูลประชากร

วัยเรียนและใชในการดาวนโหลดขอมูลทางอินเทอรเน็ต เปนตน 

จากการที่กลาวมาสรุปไดวาผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู ทั้ง 4 ดาน คือ ผูบริหารเปนผูมีบทบาท

สําคัญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ทั้งดานการใชคอมพิวเตอร

และอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศไป

ใชเปนตัวกลางในการนําสงหรอืถายทอดความรูในการเรยีนการสอนรายวิชาตาง ๆ และกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน เชน การใชจัดการเรียนการสอน การใชสอนแทนครูในบางครั้ง การนําเขาสูบทเรียน การสอน

ซอมเสริม และสามารถเปนแหลงศึกษาหาความรูไดอยางหลากหลาย เปนตน โดยใหผูเรียนไดเรียนรู

เน้ือหาบทเรียน และฝกทักษะ จากสื่อบทเรียน CAI, E-book สื่อมัลติมีเดีย และสื่อบันทึกขอมูลอื่น ๆ 
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การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการสรางบทเรียน เชน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เพื่อใหผูเรียนเขาใจเน้ือหาบทเรียนไดงายข้ึน และผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ทั้งในหองเรียน

ปกติและนอกหองเรยีน โดยเน้ือหาบทเรยีนจะประกอบไดดวย ภาพน่ิง ขอความ เสียง และภาพเคลื่อนไหว 

เปนตน การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการสารสนเทศในหองเรียน เพื่อใหการ

เรียนการสอน มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน เชน การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ การจัดเก็บขอมูลธุรการช้ัน

เรียน การจัดเก็บสื่อการเรียนการสอน เปนตน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู 

โดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต และสามารถแลกเปลี่ยนขาวสาร ความคิดเห็นทาง E-mail โครงการ 

School Net การเรียนการสอนทางไกลผานเครือขาย เปนตน 

 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

วิสัยทัศน 

ภายในป 2559 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เปนองคกรที่มี

ความเขมแข็งจัดการศึกษาอยางทั่วถึง มีคุณภาพไดมาตรฐานสูระดับสากล บนพื้นฐานความเปนไทย 

โดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน  

พันธกิจ 

 1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง และ           

มีคุณภาพบนพื้นฐานความเปนไทย 

 2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดการเรียนรูที่มีคุณภาพ 

 3.  พัฒนาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน โดย

ประสานความรวมมือกับทุกภาคสวน 

 4.  พัฒนาการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา 

คานิยมองคกร 

เปนองคมีชีวิต คิดสิ่งใหม เต็มใจบริการ รวมประสานสัมพันธ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงค 

 1.  ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร 

มาตรฐานตามการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมาตรฐานปฐมวัย  

 2.  สถานศึกษาไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

 3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานตามภารกจิไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

 4.  สถานศึกษามีคุณภาพ และผานการประเมินตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาในระดับ

ดีข้ึนไป 
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 5.  ผูรับการบริการมีความพึงพอใจในการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

 6.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและผานการประเมิน 

ตามเกณฑมาตรฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 7.  ผูเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 8.  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาไดรับการสนับสนุนในการจัดการศึกษา

ภาครัฐ เอกชนและประชาชนเต็มตามศักยภาพ 

จุดเนนดาน ICT เพ่ือการศึกษา 

 1.  หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและ

ผูเรียน 

 2.  หนวยงานทุกระดับพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนฐานเดียวกันในเรื่องขอมูล

นักเรียน ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมูลสถานศึกษาและขอมูลขาราชการและบุคลากรอื่น 

ในการใชขอมูลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.  หนวยงานทุกระดับพัฒนา DLTV, DLIT ใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและผูเรียน 

 4.  ผูเรียนมีคอมพิวเตอรใชในการเรียนรู 

ตัวชี้วัดดาน ICT เพ่ือการศึกษา 

 1.  หนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการศึกษาใหเหมาะสมกับสถานศึกษา

และผูเรียน 

 2.  หนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหเปนฐานเดียวกันใน

เรื่องขอมูลนักเรียน ขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมูลสถานศึกษาและขอมูลขาราชการและ

บุคลากรอื่น ในการใชขอมูลรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.  หนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนา DLTV, DLIT ใหเหมาะสมกับสถานศึกษาและ

ผูเรียน 

 4.  ผูเรียนทุกคนมีคอมพิวเตอรใชในการเรียนรู  

ขอมูลบุคลากรในสถานศึกษา 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีพื้นที่รับผิดชอบในการจัด

การศึกษาประกอบดวย 5 อําเภอ คือ อําเภอหลังสวน อําเภอละแม อําเภอพะโตะ อําเภอสวี และ

อําเภอทุงตะโก มีขอมูลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จําแนก ไดดังน้ี 
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ตารางท่ี 2.3 จํานวนบุคลากรในสถานศึกษา จําแนกตามรายอําเภอ 

 

อําเภอ 
ผอ./ 

รอง ผอ. 
ครู 

ลูกจาง 

ประจํา 

พนักงาน

ราชการ 

ธุรการ

โรงเรียน 

ครูจาง

สอน 

นักการ             

ภารโรง 
รวม 

1. หลังสวน 26 303 16 - 15 15 10 385 

2 .ละแม 14 158 10 1 8 15 4 210 

3. พะโตะ 10 123 8 15 6 12 6 180 

4. สวี 36 376 21 32 18 41 19 543 

5. ทุงตะโก 11 115 8 2 6 16 7 165 

รวม 97 1,075 63 50 53 99 46 1,483 

 

ตารางท่ี 2.4 ขอมูลจํานวนนักเรียน  

 

ขนาดโรงเรียน จํานวนนักเรียน จํานวนโรงเรียน จํานวนครูผูสอน 

1. ขนาดเล็ก 1 - 120 คน 69 394 

2. ขนาดกลาง 121 - 600 คน 47 621 

3. ขนาดใหญ 601 - 1,500 คน 4 149 

4. ขนาดใหญพิเศษ 1,500 คนข้ึนไป 1 60 

รวม 121 1,224 

 

ตารางท่ี 2.5 ขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 

ลําดับ โรงเรียน ประเภทการศึกษา เครือขาย 
ขนาด

สถานศึกษา 

จํานวน

ครูผูสอน 

1 วัดราชบุรณะ อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน 1 ขนาดเล็ก 4 

2 บานดอน อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน1 ขนาดเล็ก 4 

3 บานในเหมือง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน หลังสวน 1 ขนาดกลาง 24 

4 บานหนองปลา อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน 1 ขนาดเล็ก 6 

5 วัดนพคุณ อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน 1 ขนาดเล็ก 3 

6 บานควนตะวันออก อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน 3 ขนาดเล็ก 6 

7 บานสะพานยูง อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน3 ขนาดเล็ก 7 

8 วัดอัมพาวาส อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน 3 ขนาดเล็ก 6 
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ตารางท่ี 2.5 (ตอ) 

 

ลําดับ โรงเรียน ประเภทการศึกษา เครือขาย 
ขนาด

สถานศึกษา 

จํานวน

ครูผูสอน 

9 วัดราษฎรอรุณ อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน3 ขนาดเล็ก 7 

10 วัดชลธีนิมิตร อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน 2 ขนาดเล็ก 2 

11 บานบางหยี อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน หลังสวน 2 ขนาดกลาง 13 

12 บานนํ้าลอด อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน2 ขนาดเล็ก 4 

13 บานหนองไกปง อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน 2 ขนาดเล็ก 3 

14 วัดประสาทนิกร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน หลังสวน 2 ขนาดใหญ 32 

15 บานปากนํ้าหลังสวน “ประชานุ

เคราะห” อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน 3 ขนาดเล็ก 6 

16 วัดนาทิการาม อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน 3 ขนาดเล็ก 4 

17 วัดราษฎรบํารุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน หลังสวน 3 ขนาดกลาง 11 

18 บานหวยหลอด อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน 3 ขนาดเล็ก 6 

19 บานนํ้าตก อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน 3 ขนาดเล็ก 4 

20 วัดชลธารวดี อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน 3 ขนาดเล็ก 6 

21 บานคลองกก อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน 3 ขนาดเล็ก 6 

22 บานหนองโพธ์ิ มิตรภาพที่ 129 อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน 3 ขนาดเล็ก 8 

23 สหกรณนิคมอุปถัมภ อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน 3 ขนาดเล็ก 4 

24 วัดสวางมนัส อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน 2 ขนาดกลาง 21 

25 วัดดอนชัย อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน 2 ขนาดเล็ก 4 

26 บานคลองระ อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน 1 ขนาดเล็ก 4 

27 ชุมชนวัดขันเงิน อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน 2 ขนาดใหญพิเศษ 60 

28 วัดสมุหเขตตาราม อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน 1 ขนาดกลาง 11 

29 บานเขาแงน อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน1 ขนาดเล็ก 5 

30 ชุมชนวัดหาดสําราญ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน หลังสวน1 ขนาดกลาง 16 

31 บานในกริม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน หลังสวน1 ขนาดเล็ก 9 

32 ประชาบุษยวิทย อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน 1 ขนาดเล็ก 4 

33 บานสวนจันทน อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน1 ขนาดเล็ก 1 

34 วัดวาลุการาม อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน 2 ขนาดเล็ก 5 

35 วัดวิเวการาม อนุบาล-ประถมศึกษา หลังสวน 2 ขนาดเล็ก 2 

36 สหกรณพัฒนา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน ละแม ขนาดกลาง 21 

37 บานทับใหม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน ละแม ขนาดกลาง 15 

38 วัดโสมสิริวัฒนาราม ประถมศึกษา ละแม ขนาดเล็ก 4 
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ตารางท่ี 2.5 (ตอ) 

 

ลําดับ โรงเรียน ประเภทการศึกษา เครือขาย 
ขนาด

สถานศึกษา 

จํานวน

ครูผูสอน 

39 วัดสุวรรณนิมิต อนุบาล-ประถมศึกษา ละแม ขนาดเล็ก 4 

40 ชุมชนบานเขาหลาง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน ละแม ขนาดกลาง 18 

41 บานทรายทอง อนุบาล-ประถมศึกษา ละแม ขนาดเล็ก 4 

42 บานแหลมสันติ อนุบาล-ประถมศึกษา ละแม ขนาดเล็ก 8 

43 ประชาเอ้ืออารี อนุบาล-ประถมศึกษา ละแม ขนาดกลาง 11 

44 สามัคคีวัฒนา อนุบาล-ประถมศึกษา ละแม ขนาดกลาง 10 

45 บานคลองสง อนุบาล-ประถมศึกษา ละแม ขนาดกลาง 10 

46 วัดปยะวัฒนาราม อนุบาล-ประถมศึกษา ละแม ขนาดใหญ 33 

47 วัดปากนํ้าละแม อนุบาล-ประถมศึกษา ละแม ขนาดเล็ก 4 

48 บานดอนแค อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน ละแม ขนาดกลาง 10 

49 บานดวด อนุบาล-ประถมศึกษา ละแม ขนาดกลาง 8 

50 บานเขาตากุน อนุบาล-ประถมศึกษา ละแม ขนาดเล็ก 4 

51 บานสวนสมบูรณ อนุบาล-ประถมศึกษา ละแม ขนาดกลาง 10 

52 บานทาแพราษฎรพัฒนา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน พะโต็ะ ขนาดกลาง 12 

53 บานคลองเหนก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน พะโตะ ขนาดกลาง 15 

54 บานพังเหา อนุบาล-ประถมศึกษา พะโตะ ขนาดเล็ก 8 

55 บานปงหวาน อนุบาล-ประถมศึกษา พะโตะ ขนาดกลาง 8 

56 บานตอตั้ง อนุบาล-ประถมศึกษา พะโตะ ขนาดเล็ก 7 

57 บานปากทรง อนุบาล-ประถมศึกษา พะโตะ ขนาดเล็ก 8 

58 พัฒนศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน พะโตะ ขนาดกลาง 14 

59 บานพระรักษราษฎรบํารุง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน พะโตะ ขนาดกลาง 15 

60 บานโหมงราษฎรพัฒนา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน พะโตะ ขนาดกลาง 10 

61 อนุบาลพะโตะ อนุบาล-ประถมศึกษา พะโตะ ขนาดกลาง 18 

62 บานตรัง(จันทสิงหอุทิศ) อนุบาล-ประถมศึกษา พะโตะ ขนาดเล็ก 9 

63 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหมอมหญิง

อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา  

พรรณวด ี อนุบาล-ประถมศึกษา พะโตะ ขนาดเล็ก 9 

64 บานเขาตะเภาทอง อนุบาล-ประถมศึกษา พะโตะ ขนาดกลาง 8 

65 บานปากเลข อนุบาล-ประถมศึกษา พะโตะ ขนาดเล็ก 9 

66 บานในหุบ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน ภูผานาสัก ขนาดกลาง 13 

67 บานเขาคาย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน ภูผานาสัก ขนาดใหญ 30 
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ตารางท่ี 2.5 (ตอ) 

 

ลําดับ โรงเรียน ประเภทการศึกษา เครือขาย 
ขนาด

สถานศึกษา 

จํานวน

ครูผูสอน 

68 บานทุงคาโตนด อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน ภูผานาสัก ขนาดกลาง 12 

69 บานเขาทะลุ อนุบาล-ประถมศึกษา ภูผานาสัก ขนาดกลาง 21 

70 บานหวยกลาง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน ภูผา - นาสัก ขนาดกลาง 17 

71 บานไทรลา อนุบาล-ประถมศึกษา สวี ครน-วิสัย ขนาดเล็ก 8 

72 บานเขาลาน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน สวี ครน วิสัย ขนาดกลาง 15 

73 บานนํ้าฉา อนุบาล-ประถมศึกษา สวี ครน-วิสัย ขนาดเล็ก 10 

74 บานคู อนุบาล-ประถมศึกษา สวี ครน-วิสัย ขนาดกลาง 12 

75 วัดจันทราวาส อนุบาล-ประถมศึกษา สวี ครน-วิสัย ขนาดเล็ก 5 

76 บานนาเหรี่ยง อนุบาล-ประถมศึกษา สวี-ครน-วิสัย ขนาดกลาง 12 

77 วัดบรรพตวารีเขต อนุบาล-ประถมศึกษา พระธาตุสวี ขนาดกลาง 11 

78 วัดถ้ําเขาลาน อนุบาล-ประถมศึกษา พระธาตุสวี ขนาดเล็ก 4 

79 บานเล็บกะรอก อนุบาล-ประถมศึกษา พระธาตุสวี ขนาดเล็ก 5 

80 วัดทองตม อนุบาล-ประถมศึกษา พระธาตุสวี ขนาดเล็ก 5 

81 บานหาดทรายรี อนุบาล-ประถมศึกษา พระธาตุสวี ขนาดเล็ก 4 

82 บานหนองปลา อนุบาล-ประถมศึกษา พระธาตุสวี ขนาดกลาง 8 

83 วัดทาหิน (ดรุณศึกษา) อนุบาล-ประถมศึกษา พระธาตุสวี ขนาดเล็ก 6 

84 วัดชุมแสง อนุบาล-ประถมศึกษา พระธาตุสวี ขนาดเล็ก 8 

85 บานนํ้าลอดนอย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน พระธาตุสวี ขนาดกลาง 14 

86 บานคลองนอย อนุบาล-ประถมศึกษา พระธาตุสวี ขนาดกลาง 12 

87 บานหวยชัน อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน พระธาตุสวี ขนาดกลาง 14 

88 วัดธัญญาราม อนุบาล-ประถมศึกษา พระธาตุสวี ขนาดกลาง 11 

89 ชุมชนสวี อนุบาล-ประถมศึกษา พระธาตุสวี ขนาดกลาง 10 

90 อนุบาลสวี (บานนาโพธ์ิ) อนุบาล-ประถมศึกษา พระธาตุสวี ขนาดใหญ 54 

91 บานไทยพัฒนา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน ภูผานาสัก ขนาดกลาง 23 

92 บานหวยทรายขาว อนุบาล-ประถมศึกษา ภูผานาสัก ขนาดกลาง 11 

93 บานเขานอยสามัคคี อนุบาล-ประถมศึกษา ภูผานาสัก ขนาดกลาง 10 

94 บานยางงาม อนุบาล-ประถมศึกษา ภูผานาสัก ขนาดเล็ก 4 

95 วัดนาสัก อนุบาล-ประถมศึกษา ภูผานาสัก ขนาดเล็ก 10 

96 บานแกงกระทั่ง อนุบาล-ประถมศึกษา ภูผานาสัก ขนาดเล็ก 4 

97 บานหวยใหญ อนุบาล-ประถมศึกษา ภูผา-นาสัก ขนาดเล็ก 8 

98 วัดหนองบัว อนุบาล-ประถมศึกษา ภูผา-นาสัก ขนาดเล็ก 6 
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ตารางท่ี 2.5 (ตอ) 

 

ลําดับ โรงเรียน ประเภทการศึกษา เครือขาย 
ขนาด

สถานศึกษา 

จํานวน

ครูผูสอน 

99 วัดเชิงคีรี อนุบาล-ประถมศึกษา สวี ครน วิสัย ขนาดเล็ก 4 

100 วัดควน อนุบาล-ประถมศึกษา สวี ครน วิสัย ขนาดเล็ก 4 

101 บานทุงเขาสะบา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน สวี ครน วิสัย ขนาดเล็ก 11 

102 คายลูกเสืออําเภอสวี อนุบาล-ประถมศึกษา สวี ครน วิสัย ขนาดเล็ก 4 

103 บานแพรกแหง อนุบาล-ประถมศึกษา สวี ครน วิสัย ขนาดกลาง 5 

104 วัดแหลมปอ อนุบาล-ประถมศึกษา สวี ครน วิสัย ขนาดกลาง 10 

105 วัดพะงุน อนุบาล-ประถมศึกษา สวี ครน วิสัย ขนาดเล็ก 8 

106 บานหวยทับทอง อนุบาล-ประถมศึกษา ภูผานาสัก ขนาดเล็ก 6 

107 บานวังปลา อนุบาล-ประถมศึกษา ทุงตะโก ขนาดกลาง 10 

108 วัดผุสดีภูผาราม อนุบาล-ประถมศึกษา ทุงตะโก ขนาดเล็ก 4 

109 บานเขาวงกรด อนุบาล-ประถมศึกษา ทุงตะโก ขนาดเล็ก 4 

110 บานทับชาง อนุบาล-ประถมศึกษา ทุงตะโก ขนาดเล็ก 5 

111 บานแหลมยางนา อนุบาล-ประถมศึกษา ทุงตะโก ขนาดเล็ก 6 

112 บานสามแยกจําปา อนุบาล-ประถมศึกษา ทุงตะโก ขนาดกลาง 7 

113 วัดเทพนิมิตวนาราม อนุบาล-ประถมศึกษา ทุงตะโก ขนาดเล็ก 9 

114 ชุมชนวัดทาสุธาราม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน ทุงตะโก ขนาดกลาง 12 

115 วัดทาทอง อนุบาล-ประถมศึกษา ทุงตะโก ขนาดเล็ก 7 

116 บานหวยมุด อนุบาล-ประถมศึกษา ทุงตะโก ขนาดเล็ก 7 

117 ราชประชานุเคราะห ๓ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน ทุงตะโก ขนาดกลาง 26 

118 วัดมุจลินทาราม อนุบาล-ประถมศึกษา ทุงตะโก ขนาดเล็ก 7 

119 ชุมชนวัดธรรมถาวร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน ทุงตะโก ขนาดเล็ก 6 

120 บานอาวมะมวง อนุบาล-ประถมศึกษา ทุงตะโก ขนาดเล็ก 7 

121 วัดชลธีพฤกษาราม อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนตน ทุงตะโก ขนาดกลาง 16 

รวม 1,224 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

งานวิจัยในประเทศ 

ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ

เรียนการสอน ตามการรับรูของครู ดังตอไปน้ี 

เกศสุนีย จันทรประสิทธ์ิ (2557) ไดศึกษาเรื่อง สภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียน   

การสอนของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสหวิทยาเขตสุราษฏรธานี เขต 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียน        

การสอนของครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสหวิทยาเขตสุราษฏรธานี เขต 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอน จํานวน 265 คน โดยตัวแปร 

ที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ ประสบการณในการสอน และระดับการศึกษา ตัวแปรตาม คือ 

สภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนของครูผูสอนในโรงเรียน ประกอบดวย 1) การใช

คอมพิวเตอรเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน 2) การใชคอมพิวเตอรในการสรางสื่อการเรียนการสอน 

3) การใชคอมพิวเตอรในการจัด/เก็บขอมูลสารสนเทศ 4) การใชคอมพิวเตอรศึกษาคนควาขอมูล

สารสนเทศ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่น 0.97 วิเคราะหขอมูล

โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงแบนมาตรฐานสถิติทดสอบสมมุติฐาน ไดแก สถิติทดสอบ

ทันที ผลการวิจัยพบวา การใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนของครูผูสอน โดยรวมและรายดาน

อยูในระดับมาก ผลเปรียบเทียบการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนของครูผูสอนในโรงเรียน

สังกัดสหวิทยาเขตสุราษฎรธานี เขต 1 ที่มีเพศ ประสบการณ และระดับการศึกษาตางกันมีการใช

คอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จันทรวลี เรืองออน (2557) ไดศึกษาเรื่อง สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร

ในโรงเรียนประถมศึกษาสงักัดเทศบาล จังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเปรียบเทียบและ

เสนอแนะสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาล จังหวัด

สุราษฎรธานี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดเทศบาล จังหวัดสุราษฎรธานี 16 คน และครูผูสอน 139 คน โดยใชตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ 

ไดแก ตําแหนง วุฒิการศึกษา และขนาดของโรงเรียน ตัวแปรตาม คือ สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของบุคลาการในโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบดวย 1) การใชคอมพิวเตอร 2) การนําสารสนเทศไปใช 

3) การจัดระบบสารสนเทศ เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปน แบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 

0.95 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติทดสอบ ไดแก 

สถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดเทศบาล จังหวัดสุราษฏรธานี โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก การเปรียบเทียบสภาพ
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การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีวุฒิการศึกษาตางกันมีสภาพ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตาง สวนผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรยีนสถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกัน มีสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเสนอแนะใหหนวยงานตนสังกัดและสํานักงาน

เทศบาล สนับสนุนทรัพยากรทางดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จิราพร มีเทพ (2554) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการใชคอมพิวเตอร เพื่อการเรียน     

การสอนของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 

มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพการใชคอมพิวเตอร เพื่อการเรียนการสอนของครูผูสอนในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 และเปรียบเทียบสภาพการใช

คอมพิวเตอร เพื่อการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 2 ที่มีเพศประสบการณในการสอนคอมพิวเตอร และระดับการศึกษาที่ตางกัน        

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จํานวน 317 คน โดยใชตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ 

ประสบการณในการสอน และระดับการศึกษา ตัวแปรตาม คือ สภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียน

การสอนของครูผูสอนในโรงเรียน ประกอบดวย 1) การใชคอมพิวเตอรเปนสื่อในการจัดการเรียน      

การสอน 2) การใชคอมพิวเตอรในการสรางสื่อการเรียนการสอน 3) การใชคอมพิวเตอรในการจัด/

เก็บขอมูลสารสนเทศ 4) การใชคอมพิวเตอรศึกษาคนควาขอมูลสารสนเทศ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เปนแบบสอบถามเปนสถิติ ที่ใช ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

คาสถิติคา t-test, F-test ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจัยพบวา สภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อ

การเรียนการสอนของครูผูสอนในโรงเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคือ ดานการใชคอมพิวเตอร

ในการจัด/เก็บขอมูลสารสนเทศ รองลงมาคือ ดานการใชคอมพิวเตอรศึกษาคนควาขอมูลสารสนเทศ 

ดานการใชคอมพิวเตอรเปนสื่อการเรียนการสอนและดานการใชคอมพิวเตอรในการสรางสื่อการเรียน

การสอน ตามลําดับ เปรียบเทียบสภาพการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนของครูผูสอนในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 ที่มีเพศ ประสบการณในการสอน

คอมพิวเตอรในระดับการศึกษาที่ตางกัน พบวา เพศและประสบการณในการสอนคอมพิวเตอร

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนระดับการศึกษาไมแตกตางกัน 

ฐิติพร สุดสาย (2557) ไดศึกษาเรื่อง สภาพการใชคอมพิวเตอรในการบริหารสถานศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน อําเภอบานนาสาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 8   

มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา เปรียบเทียบและศึกษาขอเสนอแนะสภาพการใชคอมพิวเตอรในการ

บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อําเภอบานนาสาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา     

สุราษฎรธานี เขต 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อําเภอ
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บานนาสาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 16 คน และ

ขาราชการครู 139 คน ในปการศึกษา 2556 โดยใชตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดแก ตําแหนง

ทางการศึกษา ประสบการณในการใชคอมพิวเตอร และขนาดของโรงเรียน ตัวแปรตาม คือ สภาพ 

การใชคอมพิวเตอรในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 1) ดานการบริหารวิชาการ         

2) ดานการบริหารงบประมาณ 3) ดานการบริหารบุคคล 4) ดานการบริหารทั่วไป เครื่องมือที่ใช         

ในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่น 0.95 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐาน ไดแก 

คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ไดแก สถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบวา สภาพ

การใชคอมพิวเตอรในการบริหารการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก       

ผลการเปรียบเทยีบสภาพการใชคอมพิวเตอร ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของผูบรหิารและคร ู

ตามตําแหนงและประสบการณในการใชคอมพิวเตอร โดยภาพรวมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05 และเสนอแนะใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสนับสนุน สงเสริมการใชงานคอมพิวเตอรในการ

บริหารงาน จัดหาแหลงทุน สวัสดิการ และงบประมาณในการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร 

ดลยา ดรุณศร ี(2557) ไดศึกษาเรื่อง ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน

ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจงัหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปญหา

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดเทศบาล ในจังหวัดสุราษฎรธานี 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอน 254 คน โดยใชตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดแก 

วุฒิการศึกษา และประสบการณในการสอน ตัวแปรตาม คือ ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ        

เพื่อการบริหารงานของสถานศึกษา ประกอบดวย 1) ดานการบริหารวิชาการ 2) ดานการบริหาร

งบประมาณ 3) ดานการบริหารบุคคล 4) ดานการบริหารทั่วไป เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปน

แบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.86 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบไดแก สถิติทดสอบท ีผลการวิจัยพบวาปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริหารงานของสถานศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากนอยไปหาก 

ดังน้ี ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารบุคคลากรและดาน

บริหารงานทั่วไป ผลการเปรียบเทียบปญหาดานการใชเทคโนโลยีสานสนเทศเพื่อการบริหารงาน    

ของสถานศึกษา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมนัียสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

สวนดานประสบการณการสอนไมแตกตางกัน  

ดวงกมล กิ่งจําปา (2555) ไดศึกษาเรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมงาน

เทคโนโลยีทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ

เพื่อการศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบ

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาตอการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาปทุมธานี เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหาร 

และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูบริหาร 48 คน ครู 285 คน โดยกําหนด

ขนาดของกลุมตัวอยางจากตารางของ Krejcie and Morgan (1992) และการสุมอยางงาย (Sample 

Random Sampling) ไดจํานวน 333 คน โดยใชตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดแก ประสบการณ

การบริหารของผูบริหาร และสถานภาพตําแหนง ตัวแปรตาม คือ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา      

ในการสงเสริมการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของครู ประกอบดวย 1) ดานการเรียนการสอนของครู  

2) ดานการวัดและประเมินผลการเรียนรู 3) ดานการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนการสอน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ที่ใชกับผูบริหาร/รองผูบริหาร

สถานศึกษาและครู โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ผลการวิจัยพบวา 1) บทบาทหนาที่     

ของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของครู โดยรวมอยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก 2) ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความ

คิดเห็นตอบทบาทผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของครู โดยรวม

และรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 และ 3) ผูบริหารสถานศึกษาที่มี

ประสบการณการบริหารตางกัน มีการสงเสริมการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของครูโดยรวมและ        

รายดานไมแตกตางกัน ยกเวนการวัดและประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะหปญหาการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาของครู พบวา ครูและสถานศึกษาสวนใหญ            

มีจุดประสงคในการใชเทคโนโลยีทางการศึกษามากที่สุดคือ เพื่อการเรียนการสอน ปญหาในการใช

เทคโนโลยีทางการศึกษาของครู มากที่สุดคือ ปญหาการใชวิธีการทางระบบ (บทเรียนสําเร็จรูป ,         

ชุดการเรียนการสอน, คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา และการใชสื่อผสม) เทคโนโลยีทางการศึกษาที่ใช

มากที่สุดของครูคือ เครื่องมือหรืออุปกรณการสอน ประเภทของเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เปนปญหา

ในการใชงานของครูมากที่สุด คือ ประเภทวิธีการทางระบบ ประเภทของเทคโนโลยีทางการศึกษา         

ที่ตองใชงานของครูมากที่สุดคือ ประเภทวัสดุการสอน โรงเรียนจัดใหมีบุคลากรที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

การใหบริการทางดานเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยเฉพาะมากที่สุดคือ ไมมีผูรับผิดชอบโดยตรง 

ผูบริหารสถานศึกษามีนโยบายหรือใหการสนับสนุนและการสงเสริมความสามารถการใชเทคโนโลยี

ทางการศึกษาของครู และแหลงความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาใหม ๆ 

มากที่สุด คือ จากการศึกษาคนควาดวยตนเอง 

ถวัลย พอกประโคน (2557) ไดศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย เขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

และเปรียบเทียบสภาพการบริหารงาน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 โดยจําแนกตามสถานภาพตําแหนงและขนาดของโรงเรียน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ครูผูสอน จํานวน 471 คน จากการสุมจากประชากร โดยกําหนด
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กลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของเครจซีมอรแกน แลวทําการสุมแบบช้ันภูมิ โดยใชตัวแปรที่ศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพตําแหนง และขนาดของโรงเรียน ตัวแปรตาม คือ สภาพการบริหารงาน

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา ประกอบดวย 1) ดานการบริหารจัดการ 2) ดานการบริหาร 

งานวิชาการ 3)ดานนักเรียน 4)ดานสารสนเทศพื้นฐานและการรายงาน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน

แบบสอบถามจํานวน 3 ตอน คือ แบบตรวจสอบรายการ แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และ

แบบสอบถามปลายเปด ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.8559 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี 

รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานโดยใชคาที่ (Independent Samples 

t-test) และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ จึงทําการทดสอบรายคู ดวยวิธีการเชฟเฟ กําหนดคาสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

ผลการวิจัยพบวา 1) ความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 โดยรวม 

อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารจัดการและดานนักเรียนอยูในระดับ

ปานกลาง สวนดานอื่น ๆ อยูในระดับมาก 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับ

สภาพการบริหารงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 จําแนกตามสภาพตําแหนง พบวา โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน  

3) เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 จําแนกตาม

ขนาดของโรงเรียน พบวา โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 4) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ           

ของผูบริหารและครูเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 ที่มีจํานวนมากที่สุด คือ ควรจัดหาบุคลากร 

ที่มีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศมารับผิดชอบโดยตรง เพื่อเลือกใชโปรแกรมหรือ

ซอฟแวรที่มีความเหมาะสมสําหรับนักเรียนมากที่สุด 

ไพฑูรย จันทรชุม (2557) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

บริหารงานในโรงเรียนระดับประถมศึกษาอําเภอพนม สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา        

สุราษฎรธานี เขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการบริหารงานในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อําเภอพนม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครู จํานวน 169 คน โดยใช

ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน ตัวแปรตาม คือ สภาพ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ประกอบดวย 1) ดาน

การบริหารวิชาการ 2) ดานการบริหารงบประมาณ 3) ดานการบริหารบุคคล 4) ดานการบริหารทั่วไป 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่น 0.95 การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ
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พื้นฐานไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ไดแก สถิติและการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานในโรงเรียน

ระดับประถมศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารงานในโรงเรียนระดับประถมศึกษาไมแตกตางกัน 

รัชดา ชัยรัตน (2556) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางเทคโนโลยีกับ

ประสิทธิภาพ การจัดระบบสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด สํานักงานการศึกษาประถมศึกษา 

สุราษฎรธานี เขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับภาวะผูนําทางเทคโนโลยีของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับประสิทธิภาพการจัดระบบสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา และความสัมพันธระหวาง      

ภาวะผูนําทางเทคโนโลยีกับประสิทธิภาพการจัดระบบสารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษา กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก หัวหนางานวิชาการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 จํานวน 132 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม  

มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.98 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสมัพันธเพยีรสนั และสถิติทดสอบ ไดแก สถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบวา 

ระดับภาวะผูนําทางเทคโนโลยีของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ยกเวน

ดานการประเมินและดานนิเทศ อยูในระดับปานกลาง ประสิทธิภาพการจัดระบบสารสนเทศของผูบริหาร

สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ยกเวนดานการจัดกระทําและจัดระเบียบขอมูล

อยูในระดับปานกลาง และความสัมพันธระหวางภาวะผูนําทางเทคโนโลยีประสิทธิภาพการจัดระบบ

สารสนเทศของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธทางบวก 0.90 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

อนุพงศ อัตถไพศาล (2557) ไดศึกษาเรื่อง ศึกษาสภาพการใชและปญหาในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาของอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการใช และปญหาในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา เปรียบเทียบสภาพการใชและ

สภาพปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 

18 คน และครูที่ปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 125 คน รวม 143 คน ของโรงเรียนในอําเภอ

เกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 ปการศึกษา 2556  

โดยใชตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดแก ตําแหนง และขนาดของโรงเรียน ตัวแปรตาม คือ สภาพ 

การใชและปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตามโครงสรางการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 

ทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการบริหารวิชาการ 2) ดานการบริหารงบประมาณ 3) ดานการบริหาร

บุคคล 4) ดานการบริหารทั่วไป เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่น 0.98 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ไดแก 

สถิติทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบวา สภาพการใชงานเทคโนโลยี
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สารสนเทศเพื่อการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ยกเวน

ดานการบริหารงานงบประมาณอยูในระดับปานกลางสภาพปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ 

การบริหารงานผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบ

สภาพการใชและสภาพปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไมตางกัน  

เอกราช เครือศรี (2558) ไดศึกษาเรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน   

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 มีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครู 

343 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมอยางงาย โดยใชตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ และประสบการณ

การทํางาน ตัวแปรตาม คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 

ประกอบดวย 1) ดานการบริหารวิชาการ 2) ดานการบริหารงบประมาณ 3) ดานการบริหารบุคคล      

4) ดานการบริหารทั่วไป เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีคาความ

เช่ือมั่นเทากับ 0.98 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ

คาที และการทดสอบคาเอฟ เมื่อพบความแตกตางทําการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู     

ดวยวิธีการของเชฟเฟ ผลการวิจัยพบวา 1) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการบริหารวิชาการ รองลงมา คือ ดานการบริหาร

งบประมาณ 2) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ตามความ

คิดเห็นของครูที่มีเพศตางกัน โดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 3) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ       

ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณตางกัน ทั้ง

โดยรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

จิตติมา พิทยาสุนทร (2557) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อ

การบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร          

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล และศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย

ครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา 65 คน และครูที่ปฏิบัติหนาที่เจาหนาที่งานขอมูลสารสนเทศ

สถานศึกษา 33 คน รวมทั้งหมด 98 คน โดยใชตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดแก ตําแหนงหนาที่ 

ขนาดของโรงเรียน และประสบการณในการทํางาน ตัวแปรตาม คือ สภาพการจัดระบบสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 1) ดานการเก็บรวบรวมขอมูล 2) ดานการตรวจสอบขอมูล 

3) ดานการจัดกระทําขอมูล 4) ดานการจัดเก็บขอมูล 5) ดานการวิเคราะหขอมูล 6) ดานการนําขอมูล
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ไปใช เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.99 การวิเคราะหขอมูล

โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ไดแก การวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา ระดับสภาพการจัดระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ใน

จังหวัดชุมพร ภาพรวมและรายดาน มีระดับปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานการวิเคราะห

ขอมูล ดานการตรวจสอบขอมูล ดานการจัดเก็บขอมูล ดานการนําขอมูลไปใช ดานการเก็บรวบรวม

ขอมูล และดานการจัดกระทําขอมูล ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารในสถานศึกษาจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลโดยรวม พบวา ตําแหนงหนาที่ มีสภาพการจัด 

ระบบสารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเวนดานขนาดของโรงเรียน 

และประสบการณในการทํางานไมแตกตางกัน ปญหาและขอเสนอแนะการจัดระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารการศึกษาในสถานศึกษา พบวาสารสนเทศของโรงเรียนไมเปนปจจุบัน อยากใหบุคลากร      

ที่ปฏิบัติหนาที่เอาใจใสตองานที่ไดรับมอบหมาย การเก็บขอมูลสารสนเทศมีความซับซอน บุคลากร          

มีการเปลี่ยนบอย ๆ ขาดการทํางานที่ตอเน่ือง และงบประมาณที่ไดรับไมสอดคลองกับกิจกรรม

งบประมาณ สําหรับขอเสนอแนะควรจัดใหมีการศึกษาดูงานดานการจัดระบบสารสนเทศ ควรมีการ

สงเสริมและการประชาสัมพันธและแจงใหคณะครูทราบวา ระบบสารสนเทศ ทําอะไร ใชอยางไร ควร

ปรับปรุงเพิ่มเติมในสวนของการสนับสนุนทั้งในสวนขององคความรูและงบประมาณในการดําเนินงาน

ใหสอดคลองกับกิจกรรม ควรมีคณะทํางานดานสารสนเทศโดยเฉพาะ และควรมีการจัดระบบ

สารสนเทศใหเปนปจจุบัน และสามารถนําไปใชงานไดทันที 

จิตติมา สมหวัง (2554) ไดศึกษาเรื่อง ศึกษาสภาพการจัดระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงค เพื่อ

ศึกษาสภาพการจัดระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร

สุราษฎรธานี และเพื่อเปรียบเทียบสภาพการจัดระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานีของผูบรหิารงานวิชาการของสถานศึกษา และครูผูปฏิบัติการสอน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา และครูผูปฏิบัติการสอน 

สังกัดเทศบาลนครสุราษฎรธานี 196 คน โดยใชตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดแก ตําแหนง วุฒิทาง 

การศึกษา และประสบการณในการทํางาน ตัวแปรตาม คือ สภาพการจัดระบบขอมูลสารสนเทศ 

ประกอบดวย 1) การเก็บรวบรวมขอมูล 2) การตรวจสอบขอมูล 3) การประมวลผลขอมูล 4) การจัด

หนวยหรือคลังขอมูล 5) การวิเคราะหขอมูล 6) ดานการนําขอมูลไปใช เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี

เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คารอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช t-test ผลการวิจัยพบวา ระดับสภาพการจัดขอมูล

สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ ผลการประเมินโดยรวมพบวามีระดับการปฏิบัติอยูในระดับ
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ปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางทุกทาน ผลการทดสอบ

สมมติฐาน โดยแยกตามตําแหนง วุฒิการศึกษา และประสบการณในการทํางาน พบวา ผลการเปรยีบเทียบ

ระดับสภาพการจดัขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารงานวิชาการทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ณัฐชัย ดวงทองแกว (2554) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปญหาในการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3       

มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 และเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 โดยตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ 

ไดแก สถานภาพทางการศึกษา ประสบการณ วุฒิทางการศึกษา และขนาดสถานศึกษา ตัวแปรตาม 

คือ สภาพและปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาประกอบดวย 2 ดาน คือ 1) ดานการ

บริหาร ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และการจัดเก็บขอมูล 2) ดานการจัดการเรียน

การสอน ไดแก การใชระบบเครือขาย การใชอินเทอรเน็ต การใชสื่อมัลติมีเดีย การใชคอมพิวเตอร 

ชวยสอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามในการเก็บขอมูลโดยวิธีการสุมอยางงาย 

(Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลากจากสถานศึกษา 112 แหง วิเคราะหดวยการแจกแจง

ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐานทดสอบสมมติฐาน โดยหาคา t-test, F-test 

โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows ผลการวิจัยพบวา สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนใหญเปนครู ประสบการณการทํางานจะอยูที่สูงกวา 10 ป วุฒิการศึกษาอยูที่ระดับปริญญาตรี 

สถานศึกษาจะอยูที่โรงเรียนขนาดเล็กสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา ซึ่งมีการศึกษา 

2 ดาน ผลการศึกษาโดยรวม พบวา ระดับการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน

อยูในระดับปานกลางทุกดาน ดานการบริหาร มากที่สุด รองลงมา ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน 

ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาเมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับปานกลางทุกดาน 

เรื่องการบริหารมากที่สุด รองลงมา ไดแก ดานการจัดการเรียนการสอนผลการเปรียบเทียบสภาพ  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี 

นิภาวรรณ ขวัญเมือง (2556) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศ         

ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและ

เปรียบเทียบการจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในอําเภอเกาะสมุย จังหวัด              

สุราษฎรธานี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 175 คน โดยใชตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ ระดับ

การศึกษา และขนาดสถานศึกษา ตัวแปรตาม คือ การจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ประกอบดวย 1) การเก็บรวบรวมขอมูล 2) การตรวจสอบขอมูล 3) การประมวลผลขอมูล 4) การจัด 
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เก็บขอมูล 5) การนําขอมูลไปใช เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม ที่มีคาความเช่ือมั่น

เทากับ 0.97 วิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ 

ไดแก สถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบวา การจัดการระบบสารสนเทศของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในอําเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี โดยภาพรวมและรายดานมีการจัดการอยูในระดับมาก โดยดานการจัด 

เก็บขอมูล มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาไดแก ดานการนําขอมูลไปใช ดานการจัดกระทําขอมูล และดาน

การเก็บรวบรวมขอมูล สวนดานการตรวจสอบขอมูลมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ผลการเปรียบเทียบการจัด 

การระบบสารสนเทศของสถานศึกษาระหวางผูบริหารและครูประจําช้ันที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา        

ที่ตางกัน มีการจัดการระบบสารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และระดับ

การศึกษาแตกตางกันมีการจัดการระบบสารสนเทศที่ไมตางกัน  

ปรพล กลับศรี (2557) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการใชคอมพิวเตอรพกพา เพื่อการศึกษา 

ของครสูังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

และเปรียบเทียบการใชคอมพิวเตอรพกพา ศึกษาของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สุราษฎรธานี เขต 3 เก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร 144 คน และครูผูสอน 322 คน โดยใชตัวแปร       

ที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดแก สถานภาพทางการศึกษา ประสบการณ วุฒิทางการศึกษา และขนาด

สถานศึกษา ตัวแปรตาม คือ การศึกษาการใชคอมพิวเตอรพกพา เพื่อการศึกษาของครู ประกอบดวย 

2 ดาน คือ 1) ดานการบริหาร ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และการจัดเก็บขอมูล 

2) ดานการจัดการเรียนการสอน ไดแก การใชระบบเครือขาย การใชอินเทอรเน็ต การใชสื่อมัลติมีเดีย 

และการใชคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่น 0.96 วิเคราะหขอมูลโดยใช

สถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ ไดแก สถิติทดสอบที และการวิเคราะห

ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบวา การใชคอมพิวเตอรพกพาเพื่อการศึกษาของครู 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการใชคอมพิวเตอรพกพา เพื่อการศึกษา 

ของครูและผูบริหารที่มวุีฒิทางการศึกษาและขนาดของสถานศึกษาตางกัน มีการใชคอมพิวเตอรพกพา

เพื่อการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ใช 0.05 

อัจฉรียา ทองมา (2557) ไดศึกษาเรื่อง ศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากร

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ

สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอนปการศึกษา 2557 จํานวน 175 คน โดยใชตัวแปร      

ที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางาน ตัวแปรตาม คือ 

สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 2 ดาน คือ 1) ดานการเรียน

การสอน ไดแก การใชเปนสื่อการเรียนการสอน การใชเก็บขอมูลสารสนเทศ และการใชอินเทอรเน็ต

เพื่อสืบคนขอมูล 2) ดานการบริหารจัดการ ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
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การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม มีความ

เช่ือมั่นเทากับ 0.96 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

สถิติทดสอบ ไดแก สถิติทดสอบที และวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวิจัยพบวา 

สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 

โดยรวมและรายไดอยูในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ในอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานีไมแตกตางกัน 

พิมภา คีรีเมฆ (2558) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางแบบภาวะผูนําของผูบริหารกับ

สภาพการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแบบภาวะผูนําของผูบริหาร สภาพการจัดระบบสารสนเทศ และความสัมพันธ

ระหวางแบบภาวะผูนําของผูบริหารกับสภาพการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน  

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอน 288 คน 

โดยใชตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดแก แบบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย        

1) ภาวะผูนําของผูนําแบบมิตรสัมพันธ 2) ภาวะผูนําแบบมุงงาน 3) ภาวะผูนําแบบสั่งการ 4) ภาวะผูนํา

แบบมีสวนรวมตัวแปรตาม คือ สภาพการจัดระบบสารสนเทศในโรงเรียน 1) การเก็บรวบรวมขอมูล 

2) การตรวจสอบขอมูล 3) การประมวลขอมูล 4) การนําเสนอขอมูลสารสนเทศ 5) การจัดเก็บขอมูล

สารสนเทศ 6) การนําสารสนเทศไปใช ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 

เปนแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่นที่ 0.97 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และ  

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา   

แบบภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับ ดังน้ี ภาวะผูนํา

แบบมีสวนรวม ภาวะผูนําแบบมิตรสัมพันธ ภาวะผูนําแบบมุงงานและภาวะผูนําแบบสั่งการ สภาพ

การจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับดังน้ี ดานการ

เก็บรวบรวมขอมูล ดานการตรวจสอบขอมูล ดานการนําสารสนเทศไปใช ดานการนําเสนอขอมูลและ

สารสนเทศ ดานการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ และดานการประมวลผลขอมูลแบบภาวะผูนําของ

ผูบริหารกับสภาพการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียน มีความสัมพันธทางบวกในระดับมาก ( r=

0.672) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

อนุธิดา อักษรกูล (2559) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการบริหาร 

งานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1         

มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษาการบริหารงานวิชาการ ความสัมพันธ

ระหวางพฤติกรรมผูนําของผูบริหารกับการบริหารงานวิชาการและพฤติกรรมผูนําของผูบริหารที่สงผล

ตอการบริหารวิชาการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอน 300 คน โดยใชตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ คือ พฤติกรรมผูนํา
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ของผูบริหาร ประกอบดวย 1) การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 2) การรูจักปรับปรุงแกไขงาน 3) การให 

การยอมรับนับถือผูอื่น 4) การใหความชวยเหลือผูรวมงาน 5) การโนมนาวจิตใจ 6) การประสานงาน 

และ 7) การเขาสังคมไดดี ตัวแปรตาม คือ การบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผล

การเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การนิเทศการศึกษา 6) การพัฒนาระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน และ 7) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

ครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.93 และ 0.96 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน 

ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน และสถิติทดสอบ 

ไดแก การวิเคราะห การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบวาระดับพฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา

โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี การเขาสังคมไดดี การรูจัก

ปรับปรุงแกไขงาน การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ การใหการยอมรับ

นับถือผูอื่น การใหความชวยเหลือผูรวมงานและการโนมนาวจิตใจ สวนการบริหารงานวิชาการ        

ของผูบริหาร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงจากลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี      

การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการ

เรียนรู การนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในการวัดผลประเมินผลและ

ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาพฤติกรรมผูนําของผูบริหาร

สถานศึกษา มีความสัมพันธกับการบริหารวิชาการอยูในระดับตํ่า (r = 0.319) อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ 0.01 

ภาคภูมิ มณีบางกา (2558) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงาน

ขอมูลสารสนเทศ ระดับสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2          

มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยในการปฏิบัติงานขอมูลสารสนเทศ องคประกอบ ความสําเร็จในการ

บริหารงานขอมูลสารสนเทศ ความสัมพันธระหวางปจจัยในการปฏิบัติงานกับองคประกอบความสําเร็จ

ในการบริหารงานขอมูลสารสนเทศ และเพื่อสรางสมการพยากรณทํานายความสําเร็จในการบริหาร 

งานขอมูลสารสนเทศระดับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบงานขอมูลสารสนเทศ 

และเจาหนาที่ธุรการโรงเรียน 169 คน โดยใชตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ปจจัยในการปฏิบัติงาน

ขอมูลสารสนเทศ 1) ดานผูบริหาร 2) ดานความพรอมทางเทคโนโลยี 3) ดานบรรยากาศองคการ และ

4) ดานผูปฏิบัติงาน ตัวแปรตาม คือ องคประกอบความสําเร็จในการบริหารงานขอมูลสารสนเทศ        

1) การเก็บรวบรวมขอมูล 2) การตรวจสอบคุณภาพขอมูล 3) การประมวลผลขอมูล 4) การนําขอมูล

ไปใช และ 5) การประเมินผล โดยการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่มีคา

ความเช่ือมั่นเทากับ 0.86 วิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ทดสอบสมมติฐาน ดวยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยในการปฏิบัติงานขอมูลสารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี

ดานผูบริหาร ดานบรรยากาศองคการ ดานผูปฏิบัติงาน และดานความพรอมทางเทคโนโลยี องคประกอบ

ความสําเร็จในการบริหารงานขอมูลสารสนเทศ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุดเรียงลําดับ ดังน้ี ดานการ

เก็บรวบรวมขอมูล ดานการตรวจสอบคุณภาพขอมูล ดานการประเมินผล ดานการนําขอมูลไปใช และ

ดานการประเมินผล ความสัมพันธระหวางปจจัยในการปฏิบัติงานกับองคประกอบความสําเร็จในการ

บริหารงานขอมูลสารสนเทศ มีความสัมพันธกันทางบวกในระดับคอนขางสูง (r = 0.77) อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ 0.01 และปจจัยในการปฏิบัติงาน และดานความพรอมทางเทคโนโลยี สามารถรวมกัน

พยากรณความสําเร็จในการบริหารงานขอมูลสารสนเทศไดรอยละ 62.30 (r2 = 0.623) 

อาทิตยา ศักด์ิจันทร (2560) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางการสงเสริม

กระบวนการคิดเชิงระบบกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงคเพื่อ   

1) ศึกษาการสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ 2) ศึกษาความสําเร็จในการบริหารงานดานวิชาการ

ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู และ 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางการสงเสริมกระบวนการ

คิดเชิงระบบกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 

ไดแก ครูผูสอน 993 คน กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย 278 คน ดวยวิธีการจับฉลาก  โดยใช

ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ คือ การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ ประกอบดวย 1) การสราง

ความรูความเขาใจ 2) การใหคําปรึกษา 3) การสงเสริมอิสระในการคิด และ 4) การคิดอยางมีเหตุผล 

ตัวแปรตาม คือ ความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 1) การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน          

4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 

และ6)การนิเทศการศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่น 0.93 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา 1) การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบ โดยรวมและราย

ดานอยูในระดับมากเรียงลําดับดังน้ี ดานการสรางความรูความเขาใจ ดานการคิดอยางมีเหตุผล ดาน

การสงเสริมอิสระในการคิดและดานการใหคําปรึกษา 2) ความสําเร็จในการบริหารงานดานวิชาการ

ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับดังน้ี ดาน 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ดานการวัดผลประเมินผล และ

การเทียบโอนการเรียน ดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดานการนิเทศ

การศึกษา และดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 3) ความสัมพันธระหวางการสงเสริม
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กระบวนการคิดเชิงระบบกับความสําเร็จในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพรพบวา มีความสัมพันธ

กันของทางบวกในระดับปานกลาง (r = 0.51) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

กิตติพงษ กาญจนสําเริง (2558) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง

กับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 2 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาการบริหาร 

งานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาและความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหาร 

งานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอน 291 คน โดยใชตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ คือ 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ประกอบดวย 1) การมีอิทธิพลอางมีอุดมการณ 2) การสรางแรงบันดาลใจ 

3) การกระตุนทางปญญา และ 4) การคํานึงการเปนปจเจกบุคคล ตัวแปรตาม คือ การบริหารงานวิชาการ

ของผูบริหารสถานศึกษา 6 ดาน ประกอบดวย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู 3) การวัดและประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา และ 5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

ครั้งน้ีเปนแบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.98 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก 

คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้งโดยรวมและรายดาน 

เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ การสรางแรงบันดาลใจ การคํานึงถึง

ความเปนปจเจกบุคคล และการกระตุนการใชปญญา การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา

อยูในระดับมากทั้งโดยรวมและรายดานเรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี การพัฒนากระบวนการเรยีนรู 

การวัดประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนิเทศการศึกษา 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และดานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา 

อยูในระดับคอนขางสูง (r = 0.784) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

เสาวนีย เกลี้ยงอักษร (2560) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษา

โดยใชหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของการบรหิารงานตามกฎกระทรวงของสถานศึกษาตามทัศนะ

ของผูบริหารและครูในอําเภอทาแซะ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 มีวัตถุประสงค

เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลประสิทธิผลของการบรหิารงานตามกฎกระทรวง

ของสถานศึกษา และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารสถานศึกษา โดยใชหลักธรรมาภิบาล

กับประสิทธิผลของการบริหารงานตามกฎกระทรวงของสถานศึกษา อําเภอทาแซะ สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครู 217 คน 
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ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย โดยใชตัวแปรที่ศึกษาตัวแปรอิสระ คือ หลักธรรมาภิบาล 6 หลัก 

ประกอบดวย 1) หลักนิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรงใส 4) หลักการมีสวนรวม 5) หลัก

ความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุมคา ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิผลของการบริหารงานตามกฎกระทรวง

ของสถานศึกษาตามขอบงานหลัก 4 งาน ประกอบดวย 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงาน

บุคคล 3) การบริหารงานงบประมาณ และ 4) การบริหารงานทั่วไป เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี

เปนแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่น 0.95 และ 0.91 วิเคราะหขอมูล ใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัย

พบวา การบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดย

เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความรับผิดชอบ ดาน

หลักการมีสวนรวม ดานหลักนิติธรรม ดานหลักความโปรงใส และดานหลักความคุมคาตามลําดับ

ประสิทธิผลของการบริหารงานตามกฎกระทรวงของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังน้ี ดานการบริหารงานทั่วไป ดานการบริหารงาน

บุคคล ดานการบริหารงานวิชาการ และดานการบริหารงบประมาณ ตามลําดับ และความสัมพันธ

ระหวางการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลของการบริหารงานตาม

กฎกระทรวงของสถานศึกษา อยูในระดับสูง (r = 0.804) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สุริยา วรประดิษฐ (2557) ไดศึกษาเรื่อง บทบาทการสงเสรมิการทําวิจยัในช้ันเรียนของผูบริหาร

สถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเวียงสระ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบบทบาท การสงเสริม          

การทําวิจัยในช้ันเรียนของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภอเวียงสระ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎรธานี เขต 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 

ไดแก ผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาเอกชน 92 คน โดยใชตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ไดแก 

ประสบการณในการทํางาน และขนาดของโรงเรียน ตัวแปรตาม บทบาทการสงเสริมการทําวิจัย       

ในช้ันเรียนของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภอเวียงสระ สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 จํานวน 5 ดาน ประกอบดวย 1) ดาน

การกําหนดนโยบายการทําวิจัยในช้ันเรียน 2) ดานการมีความรับผิดชอบตอครูผูสอนผูทําวิจัยในช้ันเรียน 

3) ดานการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ 4) ดานการสงเสริมใหความรูและ

ทักษะการทําวิจัยในช้ันเรียน และ5)ดานการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของการวิจัยในช้ันเรียน เครื่องมือ

ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบวา 

บทบาทการสงเสริมการทําวิจัยในช้ันเรียนของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ในภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก โดยบทบาทการสงเสริมการกําหนดนโยบายในการทํา



 67

วิจัยในช้ันเรียนสูงสุด และบทบาทการสงเสริมใหเกิดความสําเร็จของงานตํ่าสุด การจําแนกตาม

ประสบการณและตามขนาดของสถานศึกษา พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทการสงเสริม

การทําวิจัยในช้ันเรียนของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สําหรับ

ดานการสงเสริมใหมีความรูและทักษะการทําวิจัยในช้ันเรียนไมแตกตางกันสวนอื่น ๆ แตกตางกัน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

ศิรินทรทิพย ชาลีวรรณ (2556) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหาร

ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาผูเรียน

ของสถาน ศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ มีวัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารดานการสงเสรมิการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เพื่อศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 

และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

กับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอน 327 คน   

ที่ปฏิบัติหนาที่สอน ในปการศึกษา 2556 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ   

จากการสุมแบบแบงช้ัน โดยใชตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ คือ บทบาทของผูบริหารดานการสงเสริม

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวย 1) กําหนดนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) จัดสรร

งบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) สงเสริม 

สนับสนุน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมการเรยีนการสอน และ 5) การติดตามและประเมนิ 

ผลดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวแปรตาม คือ 1) ความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ 3) ดานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารดานการสงเสริมการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบมาตรประมาณคา มีคาความเที่ยง 0.91 และแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบมาตรประมาณคา มีคาความเที่ยง 0.94 สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมลู คือความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัย

พบวา 1) บทบาทของผูบริหารดานการสงเสรมิการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา            

เปนรายดานเรียงลําดับดังน้ี การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมสนับสนุนการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ กําหนดนโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสรรงบประมาณดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ การติดตาม และประเมินผลเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ 
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โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับไดดังน้ี การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรมการเรียน      

การสอน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และความพรอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) บทบาท  

ของผูบริหารในการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา

ผูเรียนของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความสัมพันธกันทางบวกทุกดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 

อาริษา วัฒนครใหญ (2560) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะ  

ของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาตาม

การรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน

ของสถานศึกษา และความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการ

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้ง น้ี ไดแก ครูผูสอน 993 คน  

กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย 278 คน โดยใชตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ คุณลักษณะ

ของผูบริหารสถานศึกษา ประกอบดวย 1) ดานการมีภาวะผูนํา 2) ดานการสรางแรงจูงใจ 3) ดานการ

ติดตอสื่อสาร และ 4) ดานการตัดสินใจ ตัวแปรตาม คือ การบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ประกอบดวย 1) ดานการเตรียมการและวางแผน 2) ดานการดําเนินงานตามแผน 3) ดาน

การนิเทศ กํากับ ติดตาม และ 4) ดานการประเมินผล เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม  

ที่มีคาความเช่ือมั่น 0.92 วิเคราะหขอมลูโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัยพบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับ ดังน้ี ดานการสรางแรงจูงใจ ดานการติดตอสื่อสาร 

ดานการมีภาวะผูนํา ดานการตัดสินใจ การบริหารจดัการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเรียงลําดับดังน้ี ดานการเตรียมและวางแผนดําเนินงาน ดาน           

การดําเนินงานตามแผน ดานการนิเทศ กํากับติดตาม ดานการประเมินผล ความสัมพันธระหวาง

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการระบบการชวยเหลือนักเรียนและสถานศึกษา 

ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร พบวา          

มีคาความสัมพันธระหวาง 0.56 - 0.71 และคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการบรหิารจดัการ

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอยูในระดับสูง (r = 0.73) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.01 

ปยลักษณ ทวีแกว (2555) ไดศึกษาเรื่อง การสงเสริมของผูบริหารที่สงผลตอการทําวิจัย   

ในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการสงเสรมิ

ของผูบริหารที่สงผลตอการทําวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี 255 คน        
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ไดจากการสุมแบบหลายข้ันตอน โดยใชตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ คือ การสงเสริมของผูบริหาร 

ประกอบดวย 1) การพัฒนาคุณสมบัตินักวิจัย 2) การสงเสริมแรงจูงใจในการทําวิจัยในช้ันเรียน          

3) การสงเสริมเจตคติในการทําวิจัยในช้ันเรียน 4) การพัฒนาบรรยากาศที่เอื้อตอการทําวิจัยในช้ันเรียน 

และ 5) การสนับสนุนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการทําวิจัยในช้ันเรียน ตัวแปรตาม คือ การทําวิจัยในช้ัน

เรียน 1) การสํารวจและกําหนดปญหาการวิจัยในช้ันเรียน 2) ศึกษาแนวทางเพื่อกําหนดทางเลือก         

3) ปฏิบัติตามแผนทางเลือกและเก็บรวบรวมขอมูล 4) การวิเคราะหขอมูล และ 5) การสรุปผลและ

เขียนรายงานการวิจัยในช้ันเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา 5 ระดับ 

และปลายเปด วิเคราะหขอมูลดวยคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบ

รวมและวิเคราะหถดถอดพหุคูณแบบข้ันตอน โดยใชโปรแกรม SPSS/F ผลการวิจัยพบวา การสงเสริม

ของผูบริหารที่สงผลตอการวิจัยในช้ันเรียนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 คือ พัฒนาคุณสมบัตินักวิจัยโดยผูบริหาร (X1) และการสนับสนุน

บุคลากรที่เกี่ยวของกับการทาํวิจัยในช้ันเรียนโดยผูบริหาร (X2) ซึ่งสามารถรวมกันพยากรณการทาํวิจัย

ในช้ันเรียนของครูไดรอยละ 19.10 ไดสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบคือ Ŷ = 2.350 + 0.272 (X1) 

+ 0.139 (X2) และสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z = 0.306 (Z1) + 0.167 (Z5) 

สุรัชดา จันทรเพชร (2560) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางทักษะการบริหาร            

ของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา

ศึกษาประสิทธิภาพการสอนของคร ูการหาความสมัพันธระหวางทักษะการบรหิารของผูบริหารสถานศึกษา

กับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ครูผูสอน 917 คน กลุมตัวอยางไดแก ครูผูสอน 70 คน โดย

ใชตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ คือ ทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา ไดแก 1) ทักษะดาน

เทคนิค 2) ทักษะดานมนุษยสัมพันธ และ 3) ทักษะความคิดรวบยอด ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพ

การสอนของครู ไดแก 1) ดานความสัมพันธของครูกับนักเรียน 2) ดานการจัดกิจกรรมและใชสื่อ      

การเรียนการสอน 3) ดานการสรางบรรยากาศในหองเรียนและในสถานศึกษา และ 4) ดานบุคลิกภาพ

ของครู โดยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 

0.91 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ ไดแก 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัยพบวาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา     

มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทั้งโดยรวมและรายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือทักษะ  

การบริหารทางดานความคิดรวบยอด ทักษะการบริหารทางดานเทคนิค ทักษะการบริหารทางดาน

มนุษยสัมพันธ และประสิทธิภาพการสอนของครู มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทั้งโดยรวมและรายดาน
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โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานบุคลิกภาพของครูดานความสัมพันธระหวางครูกับ

นักเรียน ดานการสรางบรรยากาศในหองเรียนและในสถานศึกษา ดานการจัดกิจกรรม และการใชสื่อ

การเรียนการสอน และทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธทางบวกกับ

ประสิทธิภาพการสอนตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11           

ในจังหวัดชุมพรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที ่0.01 

งานวิจัยตางประเทศ 

Alkhawaldeh (2014) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร เพื่อการเรียนการสอนในประเทศจอรแดนตามที่ผูมีสวนไดเสีย ไดแก นักเรียนครูและผูบริหาร 

จอรแดนเปนประเทศที่กําลังพัฒนาอยูในใจกลางของตะวันออกกลาง ดวยโอกาสอันย่ิงใหญและความ 

ทาทายที่สําคัญ ในดานการศึกษาการศึกษาครั้งน้ี ไดศึกษาถึงอุปสรรคดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ผานกรณีศึกษาตีความซึ่งเปนโครงการริเริ่ม ดานการศึกษาของจอรแดน การศึกษาใช

โมเดล Chain-to-Performance Chain (TPC) เปนกรอบแนวคิด ในการวิเคราะห เชิงคุณภาพ มีการ

ระบุถึงอุปสรรค 15 ขอจากการวิเคราะหน้ี อุปสรรค 10 ประการ คือ ปจจัยการ ใชประโยชนที่เสนอ

โดยโมเดล TPC ซึ่งถูกมองวาเปนปจจัยอุปสรรค (ผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนและสงผลตอบรรทัดฐานทาง

สังคมและเงื่อนไขที่เอื้ออํานวย) อุปสรรคมากมายที่เกี่ยวของกับ “เงื่อนไขการอํานวยความสะดวก” 

ประเภทที่วางความรับผิดชอบอยางมีนัยสําคัญตอกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนําเสนอทรัพยากรที่เพิ่มข้ึน

และโอกาสในการอํานวยความสะดวกในกระบวนการบูรณาการเทคโนโลยีเขากับการศึกษาในจอรแดน 

จากปญหาและอุปสรรคที่กลาวมา จึงไดมีเอกสารแนะนําการสนับสนุนสถาบันเพิ่มเติมสําหรับจอรแดน 

และเพิ่มการฝกอบรมดานเทคนิคและการสอนสําหรับครู  

Zhu (2011) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน

ของจีน มุงมั่นในคุณภาพการศึกษาและความเสมอภาค ซึ่งจีนเปนประเทศใหญที่มีประชากรเปนจํานวน

มาก การให E-education อยางเปนธรรมและมีคุณภาพหรือการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

สําหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศเปนสิ่งสําคัญอันดับแรก

ของประเทศ ในประเทศจีนและความทาทายเกี่ยวกับคุณภาพและความเสมอภาคในการศึกษา ทบทวน

การริเริ่มที่สาํคัญ ๆ  ในระดับประเทศสาํหรบัการใชไอซีทีในโรงเรียนที่มุงมั่น เพื่อใหเกิดความสม่ําเสมอ

และคุณภาพ ในจํานวนมากและความแตกตางในระดับภูมิภาค ใหรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

โครงการริเริ่ม ในปจจุบันสําหรับการศึกษาครูเกี่ยวกับคุณภาพและความเสมอภาคในการใชไอซีที         

ในโรงเรียน จากน้ันไฮไลทบางสวนของการมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยอีสตจีนในเซี่ยงไฮ เพื่อการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีคุณภาพสําหรับการเรียนการสอน บทความน้ีสรุปการ

สะทอนถึงความเปนไปได ที่กิจกรรมของจีนเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาและความเทาเทียมในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน สําหรับผูมีอํานาจตัดสินใจดานการศึกษา  
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Kafyulilo (2014) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ ทัศนะของครูตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ในการเรียนการสอน บทความน้ีนําเสนอมุมมองของครูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนในประเทศแทนซาเนีย 

ผลการวิจัยพบวา มีครูจํานวนนอย ใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน ในขณะที่คอมพิวเตอร       

สวนใหญใชคอมพิวเตอรเพื่อการบริหาร นอกจากน้ีครูยังมีความเช่ือมั่นในการใชเทคโนโลยีที่จํากัด 

เพื่อสนับสนุนแนวคิดหรือทักษะเฉพาะดาน เพื่อสนับสนุนความคิดสรางสรรค และเพื่อสนับสนุนนักเรียน

ในการเรียนรูแนวคิดที่ซับซอน ดังน้ันจึงแนะนําวาโรงเรียนจะสํารวจยุทธศาสตร การบูรณาการดาน

ไอซีที ซึ่งมุงเนนการเปลีย่นแปลงจากเทคโนโลยีการสอนหรอืการใชเทคโนโลยี เพื่อการบริหารเพื่อการ

ใชงานดานการสอนที่เหมาะสมซึ่งจะชวยเพิ่มการเรียนรูของนักเรียน 

Agarwal (2017) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบการเรียนรูแบบรวมกลุม เพื่อ

พัฒนาหลักสูตรระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว เน่ืองจากเทคโนโลยีระบบสารสนเทศที่มี

การพัฒนาอยางรวดเร็ว ผูสอนจึงจําเปนตองเนนเรื่องการสอนนักเรียน “วิธีการเรียนรู” มากข้ึน และ

ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยอยูเสมอ ไปสูทิศทางที่สามารถพัฒนาสวนขยายการเรียนรูแบบรวมที่ใช

ประโยชนจากสื่อสังคมออนไลนและใชหลักสูตรระบบสารสนเทศ 3 หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยลิตเติลร็อค 

สวนขยายการเรียนรูแบบรวม จะปรับเปลี่ยนตามกระบวนทัศน การเรียนรูที่มีอยูสวนขยายการเรียนรู

แบบรวมไมใชกระบวนทัศนการเรียนรูใหม แตสนับสนุนกระบวนทัศนการเรียนรู ที่มีอยู การขยาย 

การเรียนรูแบบรวมจะสรางกลยุทธการพัฒนาหลักสูตรซึ่งจะทําใหหลักสูตรมีความคลองตัวปรับตัวเขา

กับเทคโนโลยีที่พัฒนาอยางรวดเร็ว สงเสริมการเรียนรูรวมกันและมีสวนรวม ของนักเรียนและสงเสริม

การเรียนรูดวยตนเองการคิดเชิงวิพากษและทักษะการเรียนรูแบบไมเปนเสนตรง สวนขยายการเรียนรู

แบบรวมเนนการทํางานเปนทีมประสานงานและเสริมสรางทักษะ ดานมนุษยสัมพันธ โดยเตรียม

นักเรียนเปนพนักงานรุนตอไป การเรียนรูแบบรวมกลุมใชเทคโนโลยี สื่อสังคมออนไลนสําหรับผูเรียน 

เปนการกระตุนใหนักเรียนไดรับความรวมมือที่ดีย่ิงข้ึน ในงานวิจัยน้ีนักเรียนไดรับประสบการณ

เกี่ยวกับการเรียนรูการเรียนรู แบบองครวมและรวบรวมขอมูลจากการสํารวจแบบมีสวนรวมและ          

แบบสรุปในช้ันเรียน 

Wu (2016) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกบัการใชมัลติมีเดียในการเรียนเพื่อเปนแรงจูงใจในการเรียนรู

ของนักศึกษา เพื่อใหมีประสิทธิผลในการเรียนรู การใชคอมพิวเตอรเครือขายและขอมูลที่เกี่ยวของ 

ชวยใหนักเรียนไดเพลิดเพลินกับชีวิตที่มีสสีัน ความรูบางประการเกี่ยวกับอินเทอรเน็ตหรือสือ่ทางโทรทศัน

มีความหมายกวาง ๆ ทําใหดึงดูดความสนใจของสภาพแวดลอมการเรียนรูและสื่อการสอน เพื่อความ

สนใจของนักเรียนในการบรรลุผลการสอนเปนประเด็นหลัก ดวยการออกแบบ การทดลองการวิจัย  

กึ่งทดลอง มีข้ึนกอนในการศึกษาน้ี มีนักเรียน 92 คนใน 2 ช้ันเรียนในโรงเรียนมัธยมฝูโจวที่ 1 ในฝูเจี้ยน 

กอนหนาน้ีไดรับการออกแบบมาเปนอยางดีสําหรับการสอนคณิตศาสตรมัลติมีเดียเปนเวลา 4 เดือน 
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ผลการวิจัยแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง 1) แรงจูงใจในการเรียนรูกับผลการเรียนรู 2) การเรียน

การสอนหลายประสาทสัมผัสและแรงจูงใจในการเรียนรู และ 3) การเรียนรูและผลการเรียนรูหลากหลาย

ประสาทสัมผัส การศึกษาครั้งน้ีคาดวาจะเขาใจผลของมัลติมีเดียในการเรียนการสอน ดานมัลติมีเดีย

เกี่ยวกับแรงจูงใจในการเรียนรูของนักเรียน และผลลัพธรวมถึงการอางอิงสําหรับครูที่ใชการเรียน         

การสอนแบบบูรณาการ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสงเสริมหนวยการศึกษาที่เกี่ยวของ 

จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวของ สามารถสรุปไดวา 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทและมีความสําคัญอยางย่ิงตอการบริหารจัดการการศึกษาในปจจุบัน

เทคโนโลยีสารสนเทศมีสวนชวยในการดําเนินงานในดานตาง ๆ ของสถานศึกษา โดยเฉพาะการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในดานการจดัการเรียนการสอนทั้ง 4 ดาน คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อการเรียนการสอน       

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บขอมูลการจัดการเรียนการสอน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาคนควาขอมูลการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 


