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การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
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Abstract

	 The	objectives	of	this	study	were	to	explore	(1)	levels	of	information	technology	administration	of	private	

schools,	 (2)	 effectiveness	of	private	 schools	 administration,	 (3)	 relationships	between	 information	 technology	

administration	 and	 effectiveness	 of	 private	 school	 administration,	 (4)	 impacts	 of	 information	 technology	

administration	on	effectiveness	of	private	school	administration.	Samples	of	the	study	were	243	elementary	private	

school	teachers	under	Chonburi	Primary	Educational	Service	Area	Office	1.	Data	were	collected	by	means	of	5-scale	

questionnaires.	The	data	analysis	included	Means,	Standard	Deviation,	Pearson’s	Product	Correlation	Coefficient,	and	

Multiple	Regression.	Results	showed	that	the	average	level	of	information	technology	administration	of	private	schools	

under	Chonburi	Primary	Educational	Service	Area	Office	1	was	high.	There	were	5	dimensions	 ranking	 from	 the	

highest	to	the	lowest:	(1)	the	development	of	teaching	profession	for	information	technology	development,	(2)	the	

use	of	 information	technology	in	learning	and	teaching	process,	(3)	the	information	technology	itself	and	(4)	the	

basic	structures	of	information	technology.	Secondly,	the	average	level	of	effective	administration	of	private	schools	

under	Chonburi	Primary	Educational	Service	Area	Office	1	was	high.	There	were	four	dimensions	ranking	from	the	

highest	 to	 the	 lowest:	 (1)	 the	efficiency	of	 internal	quality	assurance	systems,	 (2)	 the	 learners’	qualities,	 (3)	 the	

process	of	learning	and	teaching	with	chief	focus	on	learners,	and	(4)	the	administrative	management	process	of	

school	directors.	Thirdly,	the	relationship	between	information	technology	administration	and	effectiveness	of	private	

school	administration	was	positively	high	and	 statistically	 significant	 (.01),	 indicating	 that	 the	 study	 results	were	

better	 than	 the	 study	hypothesis	with	Pearson’s	 Product	Correlation	Coefficient	of	 .995.	 Fourthly,	 Regressive	

Analysis	found	out	that	variables	in	information	technology	administration,	information	technology’s	basic	structures,	

information	 technology	development	 significantly	affected	effectiveness	of	private	 school	administration	under	

Chonburi	Primary	Educational	Service	Area	Office	1	with	statistical	significance	of	.01,	Multiple	Correlation	Coefficients	

of	.996	and	Forecasting	Efficiency	of	.992.

Keywords :	Information	Technology	Administration	of	Directors,	Effective	Administration	of	Private	Schools



2          วารสารราชนครินทร กรกฎาคม-ธันวาคม 2562

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	1)	ระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนเอกชน	2)	ระดับของประสิทธิภาพ

การบริหารงานของโรงเรียนเอกชน	3)	ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียน

เอกชน	4)	การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อประสิทธภิาพการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน	สังกดัส�านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1	กลุ่มตัวอย่าง	ได้แก่	ครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1	

จ�านวน	243	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน	และค่าถดถอยพหุคูณ

	 ผลการวิจัยพบว่า

	 1)	 ระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนเอกชน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 1	

โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	อันดับ	1	ด้านการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ	อันดับ	2	ด้านการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	อันดับ	3	ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	และอันดับสุดท้าย	

ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ

	 2)	 ระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 1	

โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	อันดับ	1	ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล	

อนัดบั	2	ด้านคณุภาพของผูเ้รยีน	อันดบั	3	ด้านกระบวนการจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส�าคัญ	และอนัดบัสุดท้าย	ด้านกระบวนการ

บริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

	 3)	การบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศกบัประสทิธภิาพการบรหิารงานของโรงเรยีนเอกชน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม

ศึกษาชลบุรี	เขต	1	มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากที่ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	.01	แสดงว่า	ผลการศึกษาที่ได้ดีกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้	

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ	.995

	 4)	สมการถดถอยพหุคูณเพื่อหาตัวแปรพยากรณ์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศ	และด้านการพฒันาวชิาชพีครเูพือ่การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ	ส่งผลต่อประสิทธภิาพการบรหิารงาน

โรงเรียนเอกชน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	1	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	มีค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ	.996	โดยมีค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์	ภาพรวมเท่ากับ	.992

ค�าส�าคัญ :	การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร	ประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนเอกชน

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 ในศตวรรษที่	21	โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุก

มิติทั้งในทางสังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง	และเทคโนโลยี	อันเป็นผล

มาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ	และการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของโลก	 ท�าให้นานาประเทศในโลกใช้

เทคโนโลยใีนการเชือ่มโยงแลกเปลีย่นสารสนเทศระหว่างกนัมากขึน้	

จึงท�าให้ประเทศต่างๆ	ปรับเปลี่ยนและด�าเนินนโยบายให้เท่าทัน

กระแสความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี	 เพ่ือให้ประเทศของตน

สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมโลกได้อย่างทัดเทียมและมีคุณภาพ	

ประชากรจงึเป็นปัจจยัส�าคัญทีจ่ะสนับสนนุการขับเคลือ่นไปสู่ความ

ส�าเรจ็	การพฒันาประชากรให้สามารถเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงดงั

กล่าวเป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง	สิ่งที่จะช่วยพัฒนาให้บุคลากร

มีศักยภาพสูงสุด	 คือ	 การศึกษาที่มีคุณภาพ	 การน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	(Information	and	Communication	

Technologies	 :	 ICT)	 ไปใช้ในการศึกษาช่วยให้การเรียนรู้และ

การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของไทยตามเป้าหมายหลัก	 คือ	

ช่วยเปล่ียนสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้	 การประกันโอกาส

ของผู้เรียนที่จะเข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 (ส�านักงานเลขาธิการ

สภาการศึกษา,	2552)

	 ส�าหรับโรงเรียนเอกชน	พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน	

พ.ศ.	 2550	มาตรา	4	ก�าหนดให้มีผู้รับใบอนุญาต	 ผู้จัดการ	และ

ผู้อ�านวยการ	เป็นผู้บริหาร	ปฏิบัติหน้าที่เพื่ออ�านวยความสะดวกใน

การจดัการศกึษาของโรงเรียน	เป็นผูม้บีทบาทส�าคญัยิง่ในการจดัการ

ศึกษาของโรงเรียน	หากเป็นผู้บริหารที่ให้ความส�าคัญกับเทคโนโลยี

สารสนเทศแล้วน�ามาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาย่อมส่งผลดี
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ต่อคุณภาพ	 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนเพื่อให้มีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้	 กล่าวได้ว่าผู้บริหาร

โรงเรียนเป็นบุคคลหน่ึงท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการ

วางแผนโรงเรียน	และการวางแผนช่วยให้ผู้บริหารปรับตัวได้ทันต่อ

การเปลีย่นแปลงดงันี	้เดวส์ี	(Davies,	1998)	ได้กล่าวว่า	การวางแผน

นั้นต้องอยู่บนพื้นฐานการวางแผนเพื่ออนาคต	มิใช่	ณ	เวลาปัจจุบัน	

โรงเรียนหรือสถานศึกษาต่างๆ	 จึงจ�าเป็นต้องเตรียมรับการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นด้วย	ซึ่งเดิมโรงเรียนนั้นเป็นสถานที่ปลาย

ทางของการรับนโยบายต่างๆ	 เป็นผู้ปฏิบัติ	 เป็นผู้ด�าเนินการตามที่

ได้มีการวางแผนมาจากฝ่ายบริหารของประเทศ	แต่จากการศึกษา

พบว่าการยอมรับของโรงเรียนต่อเทคโนโลยสีารสนเทศคอมพวิเตอร์

ไม่ประสบผลส�าเร็จนัก	ครูในโรงเรียนไม่ได้เตรียมการใช้เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากนัก	ข้อสังเกต	 เห็นว่าอาจ

มาจากระบบบรหิารอ�านาจแบบบนสูล่่าง	(Top-Down)	ซึง่ขาดการ

พจิารณาใส่ใจในบรบิท	และสภาพความเป็นจรงิทางด้านการบรหิาร

งานและวัฒนธรรมของโรงเรียน	 (Budin,	 1999)	 ดังน้ัน	หากทาง

โรงเรยีนได้มกีารปรบัการบรหิารโรงเรยีนเป็นแบบการบรหิารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน	(School	Based	Management)	โรงเรียนจ�าเป็น

ต้องเข้าใจและใส่ใจในการวางแผนการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงเรียนมากยิ่งขึ้น

	 จากการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและสภาพปัญหาดังกล่าว	

การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร

ทั่วไปพบว่า	ลดสายงานบังคับบัญชา	 เน้นธุรกิจการศึกษา	ด�าเนิน

การก่อนคู่แข่ง	 เน้นความเป็นเลิศในการให้บริการ	บริหารแบบมี

ส่วนร่วมใช้เทคโนโลยีในการบริหาร	และใช้นวัตกรรมในการเรียน	

การสอน	 และประหยัด	 (ตะวัน	 สื่อกระแสร์,	 2556)	 ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ที่ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนเอกชน	สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1	โดยใช้เกณฑ์การประเมิน

คณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	เพือ่การประกนัคณุภาพ

ภายในของสถานศึกษา	 (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน,	2554)	มาใช้เป็นประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนเอกชน	

ซึ่งมี	4	ด้าน	ดังนี้	ด้านคุณภาพของผู้เรียน	ด้านกระบวนการบริหาร

และการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา	ด้านกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	และด้านระบบการประกัน

คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล	 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการ

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้

	 1.	 เพื่อศึกษาระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงเรียนเอกชน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี	เขต	1

	 2.	 เพื่อศึกษาระดับของประสิทธิภาพการบริหารงานของ

โรงเรียนเอกชน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี	เขต	1

	 3.	 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศกับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1	

	 4.	 เพ่ือศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	ที่ส่งผลต่อ

ประสทิธภิาพการบริหารงานของโรงเรยีนเอกชนสงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต1

ขอบเขตการวิจัย
	 การวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยก�าหนดขอบเขตดังนี้

	 1.		ขอบเขตของเนื้อหา

	 	 1)	 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	 โดยใช้การ

สังเคราะห์แนวคิดซึ่งตรงกับแนวคิดของไบเลย์	 (Bailey,	 1997)	

4	 ด้าน	 ดังนี้	 1.1)	 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 1.2)	 ด้าน

โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.3)	ด้านการพัฒนา

วิชาชีพครูเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.4)	ด้านการเรียน

การสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 2)	 ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน	

ใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา	 (ส�านักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,	2554)	ดังนี้	2.1)	ด้านคุณภาพของ

ผู้เรียน	2.2)	ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา	2.3)	ด้านกระบวนการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน

เป็นส�าคญั	2.4)	ด้านระบบการประกนัคณุภาพภายในทีม่ปีระสทิธผิล

	 2.	 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 	 1)	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี	 ได้แก่	 ครูผู้สอน

ในโรงเรียนเอกชน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี	 เขต	 1	ปีการศึกษา	 2560	 จ�านวน	 21	 โรงเรียน	 จ�านวน	

1,136	คน	

	 	 2)	 กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ครูที่ได้จากการสุ่มประชากร

ด้วยวธิกีารเปดตารางโดยก�าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของ	เครจซี	่และ

มอร์แกน	 (Krejcie	 and	Morgan,	 1970)	 แบบแบ่งชั้นได้กลุ่ม

ตัวอย่าง	243	คน	
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วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การศึกษาวิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยได้ด�าเนินการศึกษาค้นคว้า	ดังนี้

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	แบ่งเป็น	3	ตอน

	 ตอนท่ี	 1	 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม	ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ	

(Check	List)	เป็นค�าถามเกีย่วกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม	

	 ตอนที่	 2	 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ	มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	(Rating	

Scale)	

	 ตอนที	่3	แบบสอบถามเก่ียวกบัประสทิธภิาพการบรหิารงาน

โรงเรียนเอกชน	มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	

(Rating	Scale)	

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามล�าดับขั้นตอน	ดังนี้

	 1.	 ขอหนงัสือจากบณัฑติวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัราชภัฏราช

นครนิทร์	ถงึส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ	ีเขต	1	

เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 2.	 ขอหนังสือน�าส่งแบบสอบถามจากส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1	ไปยังผู้บริหารโรงเรียนเพื่อให้

ครูผู ้สอนในโรงเรียนเอกชน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1	จ�านวน	243	ฉบับ	ให้ตอบแบบสอบถาม

และขอความอนุเคราะห์ในการส่งแบบสอบถามกลับคืนผู ้วิจัย	

โดยให้โรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่งแบบสอบถามคืนที่ส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1	แล้วผู้วิจัยเดินทางไป

รับแบบสอบถามด้วยตนเอง

	 3.		ได้รับแบบสอบถามคืนครบทุกฉบับ	คิดได้เป็นร้อยละ	

100	ของแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งหมด

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังนี้

	 1.	 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ

แบบสอบถาม	โดยใช้การค�านวณหาค่าความถี่	 (Frequency)	และ

หาค่าร้อยละ	(Percentage)

	 2.	 การวิเคราะห์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ

โรงเรียนเอกชน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี	เขต	1	ซึ่งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	

Scale)	มาค�านวณเพือ่วเิคราะห์	แล้วหาค่าเฉลีย่	(Mean)	และหาค่า

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	เป็นรายข้อแล้ว

น�ามาแปลความหมายของระดับการบริหารจัดการสารสนเทศของ

ผู้บริหารโรงเรียน	 โดยอาศัยแนวคิดของบุญชม	ศรีสะอาด	 (2545)	

แล้วแปลความหมาย

	 3.	 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียน

เอกชน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	

เขต	1	ซึง่เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	

มาค�านวณเพื่อวิเคราะห์	 แล้วหาค่าเฉล่ีย	 (Mean)	 และหาค่า

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(Standard	Deviation)	เป็นรายข้อแล้ว

น�ามาแปลความหมายของระดับการบริหารงานในโรงเรียนของ

ผู้บริหาร	โดยอาศัยแนวคิดของบุญชม	ศรีสะอาด	(2545)	แล้วแปล

ความหมาย

	 4.	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์	(Correlation)	ระหว่างการ

บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการบรหิารงาน

ของโรงเรยีนเอกชน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา

ชลบุรี	เขต	1	จากวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

(Pearson’s	Product	Correlation	Coefficient)	 โดยใช้เกณฑ์

การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์	(r)

	 5.	 การวิเคราะห์การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	ที่ส่งผล

ต่อประสทิธภิาพการบรหิารงานของโรงเรยีนเอกชน	สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 1	 ใช้การวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน	 (Stepwise	Multiple	 Regression	

Analysis)

สรุปผลการวิจัย
 จากการวิจัยดังกล่าว	ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

	 1.	 ผูต้อบแบบสอบถามจ�าแนกเป็นเพศชาย	78	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	32.09	และเพศหญิงจ�านวน	175	คน	คิดเป็นร้อยละ	67.91	

เป็นครผููส้อนวิชากลุม่สาระภาษาไทยจ�านวน	36	คน	คดิเป็นร้อยละ	

14.81	 เป็นครูผู้สอนวิชากลุ่มสาระคณิตศาสตร์จ�านวน	 49	 คน	

คิดเป็นร้อยละ	 20.16	 เป็นครูผู้สอนวิชากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

จ�านวน	34	คน	คิดเป็นร้อยละ	13.99	เป็นครูผู้สอนวิชากลุ่มสาระ

สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรมจ�านวน	10	คน	คิดเป็นร้อยละ	

4.12	 เป็นครูผู้สอนวิชากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาจ�านวน	

14	คน	คดิเป็นร้อยละ	5.76	เป็นครผููส้อนวชิากลุม่สาระศิลปะจ�านวน	

22	คน	 คิดเป็นร้อยละ	9.05	 เป็นครูผู้สอนวิชากลุ่มสาระการงาน

อาชีพและเทคโนโลยีจ�านวน	32	คน	คิดเป็นร้อยละ	13.16	 เป็น

ครูผู้สอนวิชากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจ�านวน	46	คน	คิดเป็น

ร้อยละ	18.95	 เป็นครูผู้สอนระดับประถมศึกษาจ�านวน	146	คน	

คดิเป็นร้อยละ	60.08	เป็นครผููส้อนระดบัมัธยมศกึษาจ�านวน	97	คน	

คิดเป็นร้อยละ	 39.92	 เป็นผู้มีประสบการณ์สอนน้อยกว่า	 5	 ปี	

จ�านวน	102	คน	คิดเป็นร้อยละ	41.98	เป็นผู้มีประสบการณ์สอน	
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5–10	 ปี	 จ�านวน	 78	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 32.09	 และเป็นผู ้มี

ประสบการณ์สอนมากกว่า	10	ปี	 จ�านวน	63	คน	คิดเป็นร้อยละ	

25.93

	 2.	 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนเอกชน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	1	 โดย

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

น้อย	อันดับ	1	ด้านการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ	 อันดับ	 2	 ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี

สารสนเทศ	อันดับ	3	ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	และอันดับ

สุดท้าย	ด้านการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

	 	 2.1)	ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก	โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	คือ	อันดับ	1	มี

การพัฒนาครูด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก	

อนัดบั	2	ครแูละบคุลากรสามารถเข้าถงึข้อมลูได้ง่ายและรวดเรว็อยู่

ในระดับมาก	อนัดับ	3	มกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างต่อเนือ่ง	

อยู ่ในระดับมาก	 และอันดับสุดท้ายมีการปรับปรุงแก้ไขระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสมออยู่ในระดับมาก	ตามล�าดับ

	 	 2.2)	ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ	

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	

คอื	อนัดบั	1	มโีครงสร้างพืน้ฐานในการตดิต่อส่ือสารอยูใ่นระดบัมาก	

อันดับ	 2	 มีช่องทางการสื่อสารระหว่างสถานศึกษากับชุมชนอยู่

ในระดับมาก	อันดับ	 3	น�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการส่ือสารอยู่

ในระดับมาก	และอันดับสุดท้ายมีระบบอินเทอร์เน็ตท่ีทันสมัยอยู่

ในระดับมาก	ตามล�าดับ

	 	 2.3)	 ด้านการพฒันาวชิาชีพครเูพือ่การพฒันาเทคโนโลยี

สารสนเทศ	มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจาก

มากไปน้อย	คือ	อนัดบั	1	เปดโอกาสให้ครไูด้ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ	อนัดบั	2	มกีารพฒันาความรูแ้ละทกัษะการใช้

เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ของครอูยูใ่นระดบัมาก	อนัดบั	3	มกีารพฒันา

ครูให้มีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับ

มาก	และอันดับสุดท้ายครูสามารถผลิตสื่อและเนื้อหาในการสอน

จากเทคโนโลยีสารสนเทศ	อยู่ในระดับมาก	ตามล�าดับ

	 	 2.4)	 ด้านการเรยีนการสอนโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ	

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 โดยเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	

คือ	อันดับ	1	มีการบริหารจัดการให้ครูได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศที่มี

คุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด	 อันดับ	 2	 มีการบริหารจัดการให้

นักเรียนได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด	

อันดับ	3	มีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์อยู่ใน

ระดบัมาก	และอันดับสุดท้ายมีการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศนอกชัน้

เรียนอยู่ในระดับมาก	ตามล�าดับ

	 3.		ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	1	 โดยภาพ

รวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 เรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย	

อันดับ	 1	 ด้านระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล	

อนัดบั	2	ด้านคณุภาพของผู้เรยีน	อนัดบั	3	ด้านกระบวนการจดัการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 และอันดับสุดท้าย	 ด้าน

กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

	 	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

	 	 3.1)	ด้านคุณภาพของผู้เรียน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาชลบรุ	ีเขต	1	โดยภาพรวมมค่ีาเฉลีย่โดยรวม

อยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอันดับ	1	มีหลักสูตร

ที่พัฒนาด้านการอ่านของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก	อันดับ	2	มีการจัด

หลักสูตรที่เน้นคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก	อันดับ	3	

มีหลักสูตรที่พัฒนาด้านการคิด	 วิเคราะห์	 ให้กับผู ้เรียนอยู ่ใน

ระดับมาก	 และอันดับสุดท้ายเปดโอกาสให้ชุมชนและท้องถิ่นมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก	

ตามล�าดับ

	 	 3.2)	ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	1	 โดยภาพ

รวมมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบ

ว่าอนัดบั	1	มกีารพฒันาคณุภาพครใูนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศอยู่

ในระดับมาก	อันดับ	2	สร้างความมั่นใจในด้านวิชาการของสถาน

ศึกษาอยู่ในระดับมาก	อันดับ	3	มีการประเมินผลการบริหารและ

การจัดการอยู่ในระดับมาก	 และอันดับสุดท้ายเน้นกระบวนการ

บริหารแบบมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก	ตามล�าดับ

	 	 3.3)	 ด้านกระบวนการจดัการเรยีนการสอน	ทีเ่น้นผูเ้รยีน

เป็นส�าคัญ	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	

เขต	1	โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่าอนัดับ	1	มีระบบการวดัและประเมนิผลทีม่คีณุภาพ

อยู่ในระดับมากที่สุด	อันดับ	2	มีระบบประเมินความรู้ความเข้าใจ

ของผู้เรียนที่เป็นระบบอยู่ในระดับมาก	อันดับ	3	จัดการเรียนการ

สอนตามหลักสูตรแกนกลางอยู่ในระดับมาก	 และอันดับสุดท้าย

หลักสูตรสถานศึกษามีหลากหลายเพื่อสนองผู้เรียนแต่ละบุคคลอยู่

ในระดับมาก	ตามล�าดับ

	 	 3.4)	ด ้ านระบบการประกัน คุณภาพภายในที่ มี

ประสิทธิผล	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	

เขต	1	โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อพบว่าอันดับ	 1	 ชุมชนและท้องถ่ินมั่นใจในระบบการ

บริหารและมีระบบการจัดการคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

อยู่ในระดับมาก	อันดับ	 2	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมั่นใจในคุณภาพการ
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จัดการศึกษาของสถานศึกษาและมีเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก	อันดับ	3	 ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการด�าเนินงานประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก	และอนัดบัสดุท้ายเปดโอกาส

ให้ทกุฝ่ายมส่ีวนร่วมในการจดัการคณุภาพการศกึษาอยูใ่นระดบัมาก	

ตามล�าดับ

	 4.	 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศกับประสิทธิภาพการ

บริหารงานของโรงเรียนเอกชน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	1	 มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับมากที่

ระดับนัยส�าคัญทางสถิติ	 .01	 แสดงว่าผลการศึกษาที่ได้ดีกว่า

สมมติฐานที่ตั้งไว้	โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ	.995

	 5.	 สมการถดถอยพหคุณูเพือ่หาตวัแปรพยากรณ์การบรหิาร

เทคโนโลยีสารสนเทศ	ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (X1)	ด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศ	(X2)	และด้านการพฒันา

วิชาชีพครูเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (X3)	 ส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารงานโรงเรียนเอกชน	สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ	ีเขต	1	อย่างมนียัส�าคญัทางสถิติ

ที่ระดับ	 .01	มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ	 (R)	 เท่ากับ	 .996	

โดยมีค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์	 (R2)	ภาพรวมเท่ากับ	 .992	

หมายถึง	 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถพยากรณ์

ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน	สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1	ได้ร้อยละ	99.2	เรียง

ล�าดบัการบริหารเทคโนโลยสีารสนเทศพยากรณ์จากมากไปน้อย	คือ	

ด้านระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	(X1)	มค่ีาสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์

เท่ากับ	.575	ด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีค่า

สัมประสิทธิ์การพยากรณ์เท่ากับ	 .254	และด้านการพัฒนาวิชาชีพ

ครูเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (X1)	มีค่าสัมประสิทธ์ิการ

พยากรณ์เท่ากับ	.192

	 ส่วนด้านการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

ไม่สามารถพยากรณ์ประสทิธภิาพการบริหารงานของโรงเรยีนเอกชน	

	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1

	 สามารถเขียนเป ็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ	

ได้ดังนี้	y′= a+bX

		 y′=.094+.575X1 +	.254X2 	+	.192X3 	bx1y′	 	

	 สามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน	

ได้ดังนี้

	 z′y	=	.542X1	
+	.294X2	

+	.211X3

อภิปรายผล

	 จากการศึกษาวิจัย	มีประเด็นที่น่าสนใจน�ามาอภิปรายดังนี้

	 1.		จากการศกึษาวจิยัการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศของ

โรงเรียนเอกชน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชลบุรี	 เขต	1	ผลการวิจัยพบว่าการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1	มีค่า

เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของจงกล	 ภู่เทียน	

(2560)	ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	การด�าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมทุรปราการ	เขต	1	พบว่าการด�าเนนิงานตามมาตรฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ	เขต	1	ในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก	สอดคล้องกบังานวจิยัของวศณิ	ีสบืสทุธา	(2554)	ได้ท�าการวจิยั

เรือ่ง	ความสัมพนัธ์ระหว่างการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การ

ศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	 เขต	1	

ผลการวิจัยพบว่า	 ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการ

บริหารเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การศกึษา	สังกดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์	 เขต	1	 ในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลพร	ใหม่อินตะ	 (2555)	

ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	การบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

เพื่อการศึกษา	ส�าหรับโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย	เขต	3	ผลการวิจัยพบว่า	สภาพการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาในภาพรวม

ทุกด้านอยู่ในระดับมาก

	 ทั้งนี้ 	 เนื่องมาจากสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 1	 เปดโอกาสให้ครูได้ใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ	มีการพฒันาความรูแ้ละทกัษะการใช้เครือข่าย

อนิเทอร์เนต็ของคร	ูมีการพฒันาความรู้และทกัษะการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศของครู	 โดยสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 1	 ได้มีการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกระทรวงศึกษาธิการเห็นถึงความ

ส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	 ในขณะเดียวกันก็

นึกถึงประโยชน์และโทษที่อาจเกิดขึ้นจากการน�าเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารมาพัฒนาและประยุกต์ใช้เพื่อผู้เรียนได้

เรียนรู ้และพัฒนาเป็นความรู ้ในระดับที่สูงขึ้น	 รวมถึงรู ้จักคิด

วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากการใช้ที่ไม่เหมาะสมได้ด้วย	

ทั้งน้ี	 โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและคุณธรรมน�าความรู้	 ซึ่ง

สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาลและเป็นไปตามนโยบายการพฒันา
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เทคโนโลยสีารสนเทศของประเทศไทยหรอืไอท	ี2010	และพระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่	 2)	พ.ศ.	 2545	 จึงสนับสนุนให้มีการใช้คอมพิวเตอร์และ

อินเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่าง

กว้างขวาง	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 2550)	จากสาเหตุดังกล่าว	จึง

ท�าให้ระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนเอกชน	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	1	มีค่าเฉลี่ย

โดยรวมอยูใ่นระดับมาก	ส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ในระดบัมากเป็นอนัดบั

สุดท้าย	 ได้แก่	 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ	

อาจเนื่องมาจากสถานศึกษา	มีงบประมาณไม่เพียงพอในการจัดหา	

ในทางปฏิบัติถึงแม้รัฐบาลจะให้การส่งเสริมและสนับสนุนทั้ง

งบประมาณ	และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ	 ในบางส่วน	แต่ยังไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการในการใช้งาน

	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	ด้านการพัฒนาวิชาชีพครู

เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก	 สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	กรรณิกา	 งามล�ายอง	 (2549)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	

สภาพปัญหาและความต้องการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการเรยีน

การสอนของครู	 ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น	

เขต	1	พบว่า	ครูขาดทักษะและความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ขาดการฝึกฝนและขาดโอกาสในการใช้สื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ	มณฑิภา	ชุติบุตร	(2544)	

ได้ท�าการวจิยัเร่ือง	สภาพการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศการศึกษาเพือ่

พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	 โดยได้กล่าวว่า	

แนวทางในการน�าเทคโนโลยสีารสนเทศการศึกษาไปพฒันาคณุภาพ

การศึกษาในส่วนของครูผู้สอน	 เสนอแนวทางท่ีควรด�าเนินการว่า	

ให้พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความสามารถในการใช้

คอมพวิเตอร์และโปรแกรมส�าเรจ็รปูต่างๆ	รวมถงึพฒันาความรูแ้ละ

ทักษะในการปฏิบัติงานเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ให้กับครูทุกคน	

นอกจากนี้ยังได้กล่าวว่า	 ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาการใช้

คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง	 จากเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า	

ผูบ้ริหารและครูผูส้อนควรมทีกัษะการใช้คอมพวิเตอร์อยู่ในระดบัสูง	

ย่อมจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารการศึกษาสูงตาม

ไปด้วย	 ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับไพรัช	 ธัชยพงษ์	 และพิเชษฐ์	

ดุรงคเวโรจน์	 (2541)	 กล่าวว่า	 สถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา	 ซ่ึงเป็นองค์กรทางการศึกษาที่มีความ

ส�าคัญต่อการศึกษาของประเทศท่ีมีบทบาทส�าคัญในการช่วยให้

ประเทศชาติด�ารงอยู่ได้อย่างม่ันคงเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน	ถ้าได้

น�าเทคโนโลยีสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเป็นการ

ลดช่องว่างและลดความเหลือ่มล�า้โอกาสทางการศกึษาของนกัศกึษา	

เพราะเป็นสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนท้ังในระดับการศึกษา

ขัน้พืน้ฐานและอดุมศกึษาทีเ่ป็นการสอนในสาขาวชิาทีเ่กีย่วข้องกบั

เทคโนโลยใีนรปูแบบต่างๆ	ทัง้นีก้ารน�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาเป็น

เครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษานั้น	 เทคโนโลยีสารสนเทศ

สามารถช่วยในการจัดเก็บฐานข้อมูลการศึกษา	 จัดให้มีการบริหาร

เครอืข่าย	และยงัท�าให้สามารถวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่ประโยชน์ในการ

วางแผนการประชาสัมพันธ์สถานศึกษาและสถานศึกษาใช้ในการ

สือ่สารระหว่างบคุคลท้ังในองค์กรและนอกองค์กร	อกีทัง้ยงัสามารถ

น�าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการฝึกอบรมเพือ่พฒันาบคุลากรใน

องค์กรให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพในการท�างานให้บรรลุตาม

เป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้

	 2.	 จากการศกึษาประสทิธภิาพการบรหิารงานของโรงเรยีน

เอกชน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	

เขต	1	โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก	ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	 ณัฏฐนันท์	 มันตะพงศ์	 (2554)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	

ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์	

จังหวัดนนทบุรี	ซึ่งพบว่า	ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียน

ชลประทานสงเคราะห์	จังหวดันนทบรุ	ีด้านการบรหิารงานวชิาการ

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก	สอดคล้องกับงานวิจัยของนวลจันทร์	

แสงอุไร	 (2559)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 การใช้อ�านาจของผู้บริหาร

ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	6	พบว่า	ระดับ

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา	 สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 6	 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 กุลฑรี	 พิกุลแกม	 (2551)	

ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	การบรหิารงานวชิาการทีส่่งผลต่อคณุภาพผูเ้รยีน

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครปฐม	 เขต	 2	 ผลการวิจัยพบว่า	 การบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม	 เขต	 2	

โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

	 ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	1	มีระบบการจัดการคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องม่ันใจในคุณภาพการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา	 มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือใน

การด�าเนนิงานประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา	ซึง่สอดคล้อง

กับส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ	 (2553)	 ให้

ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาหมายถึง	การบริหาร

จัดการและการด�าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของสถานศึกษา	

เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งจะเป็นการสร้าง

ความมัน่ใจให้ผูร้บับรกิารทางการศกึษา	ทัง้ผูร้บับรกิารโดยตรง	ได้แก่	
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ผู ้เรียน	 และผู้ปกครอง	 และผู ้รับบริการทางอ้อม	 ได้แก่สถาน

ประกอบการ	ประชาชนและสังคมโดยส่วนรวมว่าการด�าเนินงาน

ของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและท�าให้ผู ้เรียนมีคุณภาพ

หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาก�าหนด	

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	

(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	มาตราที่	47	ระบุให้การประกันคุณภาพการ

ศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยมีระบบการ

ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก	

ระบบการประกันคุณภาพ	ภายใน	มุ่งเน้นการกระจายอ�านาจไปสู่

สถานศึกษา	ขั้นพื้นฐาน	ตามมาตรา	18	โดยให้หน่วยงานต้นสังกัด

และสถานศกึษาจัดให้มรีะบบการประกนัคณุภาพภายในสถานศึกษา	

ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นระบบที่สถาน

ศึกษาร่วมมือกับชุมชน	และหน่วยงาน	ที่เกี่ยวข้องภายใต้การก�ากับ

ดูแลและสนับสนุนส่งเสริมของหน่วยงานต้นสังกัด	 เพ่ือสร้างความ

มั่นใจที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชา	ข้อมูล	หลักฐานท่ีตรวจสอบ

ได้และการมี	ส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	กระทรวงศึกษาธิการ

ได้ก�าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา	เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เกี่ยวข้อง	ผู้เรียนทุกคนจะ

ได้รบัการศกึษาท่ีมคีณุภาพจากสถานศึกษา	เพือ่พฒันาความรูค้วาม

สามารถและคณุลกัษณะที	่พงึประสงค์	ตามมาตรฐานการศกึษา	19	

ทีก่�าหนดในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานอย่างเตม็ศกัยภาพ	ระบบ

การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษาเป็นส่วนหน่ึงของการบรหิาร

การศึกษา	โดยได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ	หลักเกณฑ์	

และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา	 พ.ศ.	 2553	 ของกระทรวง

ศึกษาธิการ	(2553)

	 	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	ด้านระบบการประกัน

คุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก	สอดคล้องกับงาน

วจิยัของนวลจนัทร์	แสงอไุร	(2559)	ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง	การใช้อ�านาจ

ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ

สถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	6	

พบว่า	ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา	สังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	6	ด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาอยู ่ในระดับมาก	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ

รังสรรค์	อ้วนวิจิตร	(2554)	พบว่า	โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก

ได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน

	 3.	 จากการศึกษาความสัมพันธ ์ระหว ่างการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศกับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียน

เอกชน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	

เขต	 1	พบว่า	 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมมีความ

สัมพันธ์กับประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน	สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1	อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	แสดงว่าผลการศึกษาที่ได้เป็นไปตาม

สมมติฐานที่ตั้งไว้	โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ	.995	ซึ่งมี

ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน	และ	มีความสัมพันธ์ในทางบวก

ในระดับมาก	ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจงกล	ภู่เทียน	(2560)	ได้

ท�าการวจิยัเรือ่ง	การด�าเนนิงานตามมาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพ่ือการศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	เขต	

1	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 การด�าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	เขต	1	โดยรวมและรายด้าน

อยู่ในระดับมาก	2)	การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา	สังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสมทุรปราการ	เขต	1	โดย

รวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	3)	การด�าเนินงานตามมาตรฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการ

บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ	เขต	1	ในระดับมากที่สุดอย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

	 	 รวมทัง้สอดคล้องกบังานวจิยัของเวฬรุย์ี	อปุถมัภ์	(2558)	

ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

ที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา	 สังกัด

อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา	 ผลการวิจัยพบว่า	 1)	 การบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา	 สังกัด

อาชีวศกึษาจังหวดัฉะเชงิเทรา	โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดับมาก	

2)	การเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูข้องสถานศกึษา	สงักดัอาชีวศึกษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา	 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	3)	 การ

บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาโดยรวมมีความสัมพันธ์

กบัการเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูข้องสถานศึกษา	สังกดัอาชวีศกึษา

จังหวัดฉะเชิงเทรา	 ในระดับมากที่สุดอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	.01

	 	 ทัง้นีเ้นือ่งมาจากสถานศกึษาในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	1	มีการเปดโอกาสให้ครูได้ใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ	มีการพฒันาความรูแ้ละทกัษะการใช้เครือข่าย

อินเทอร์เน็ตของครู	 มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 มีการบริหารจัดการให้ครูได้ใช้ข ้อมูล

สารสนเทศที่มีคุณภาพ	 มีการบริหารจัดการให้นักเรียนได้ใช้ข้อมูล

สารสนเทศ	 ที่มีคุณภาพ	 มีการพัฒนาครูด้านระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ	ครูและบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว	

	 4.		จากการศึกษาการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ	ทีส่่งผล
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ต่อประสทิธภิาพการบรหิารงานของโรงเรยีนเอกชน	สังกดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 1	 พบว่าตัวแปรที่

สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนเอกชน	

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	1	มี	3	

ตัวแปร	 ได้แก่	 ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ด้านโครงสร้าง

พืน้ฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศ	และด้านการพฒันาวชิาชพีครูเพือ่

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	โดยตัวแปรทั้ง	3	นี้	สามารถร่วม

กนัพยากรณ์ได้ร้อยละ	99.20	มรีะดบันยัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	

เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย	 จากผลการวิจัยสอดคล้องกับ

กระทรวงศึกษาธิการ	 (2552)	กล่าวว่า	ปัจจุบันกระแสการพัฒนา

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปมาก	นานาประเทศ

ต่างมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมดังกล่าวได้	 ต้องมีการน�า

ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์	

และสามารถเข้าถงึองค์ความรูด้้านต่างๆ	โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

เป็นเครื่องมือ	 เพ่ือน�าไปสู่การผลิต	 การเข้าถึง	 การแพร่กระจาย

ความรู้	 ให้แก่เด็ก	 เยาวชน	และประชาชนได้เรียนรู้อย่างถูกต้อง

เหมาะสม	กระทรวงศึกษาธิการเห็นถึงความส�าคัญของเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	 ในขณะเดียวกันก็นึกถึงประโยชน์และ

โทษที่อาจเกิดขึ้นจากการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	

มาพฒันาและประยกุต์ใช้เพือ่ผูเ้รยีนได้เรียนรูแ้ละพฒันาเป็นความรู้

ในระดบัทีส่งูขึน้	รวมถงึรูจ้กัคดิวเิคราะห์	ถึงผลกระทบทีอ่าจเกดิจาก

การใช้ทีไ่ม่เหมาะสมได้ด้วย	ทัง้นี	้โดยยดึหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงและ

คุณธรรมน�าความรู้	ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและเป็นไป

ตามนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยหรือ

ไอที	2010	และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	และ

ทีแ่ก้ไขเพิม่เติม	จงึสนบัสนนุให้มกีารใช้คอมพวิเตอร์และอนิเทอร์เนต็

ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอย่างกว้างขวาง	เพื่อให้

เกิดประโยชน์สูงสุดในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มาใช้ในการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ	 กระทรวง

ศึกษาธิการจึงก�าหนดนโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาขึ้น	 เพื่อสนับสนุนการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษาและหน่วยงาน

ทางการศึกษา	และเพื่อเป็นการป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต	โดยให้

ผูเ้รยีน	ผูส้อน	บคุลากรทางการศกึษา	และประชาชนได้ใช้ประโยชน์

และเข้าถึงการบริการได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ตามความเหมาะสม	 จึงมีนโยบายและมาตรฐานการส่งเสริม

สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาด�าเนินการ

	 ทั้งนี้	 เนื่องมาจากสถานศึกษาในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 1	 มีการพัฒนาครูด้านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ	ครูและบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย

และรวดเรว็	เปดโอกาสให้ครไูด้ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ	มกีารพฒันา

ความรู้และทักษะการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของครู	มีการบริหาร

จดัการให้คร	ูได้ใช้ข้อมลูสารสนเทศทีม่คุีณภาพ	มกีารบรหิารจดัการ

ให้นักเรียนได้ใช้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ

	 	 ดังน้ัน	 จากเหตุผลดังกล่าว	 จึงท�าให้ตัวแปรของการ

บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีส่งผลต่อประสทิธภิาพการบรหิารงาน

ของโรงเรยีนเอกชน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา

ชลบุรี	เขต	1	มี	3	ตัวแปร	ได้แก่	ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศ	และด้านการพฒันา

วิชาชีพครูเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	โดยตัวแปรทั้ง	3	นี้	

สามารถร่วมกนัพยากรณ์ได้ร้อยละ	99.20	มรีะดบันยัส�าคัญทางสถติิ

ที่ระดับ	.01

	 5.	 จากการศึกษาการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ	ทีส่่งผล

ต่อประสทิธภิาพการบรหิารงานของโรงเรยีนเอกชน	สังกดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	1	ตัวแปรการบริหาร

เทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรยีนเอกชน	ด้านการเรยีนการสอนโดย

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	 ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงาน

ของโรงเรยีนเอกชน	สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา

ชลบุรี	 เขต	1	อาจเน่ืองมาจากสถานศึกษา	 ในสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี	 เขต	 1	 มีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศนอกชั้นเรียน	หรือที่มีอยู่ก็ขาดการบ�ารุงรักษาและอยู่ใน

สภาพที่ใช้การไม่ได้	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 ฐิติมา	 ธะนะศรี	

(2554)	 ได้ท�าการวิจัยเรื่อง	 สภาพและปัญหาการปฏิบัติตาม

มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของ

ผู้บริหารและครู	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ลพบุรี	พบว่า	สภาพการปฏิบัติตามมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารเพื่อการศึกษาของผู้บริหารและครูในภาพรวมและ

รายด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง	ที่เป็นเช่นนี้เกิดจากวัสดุ

อุปกรณ์ไม่เอื้ออ�านวยในการปฏิบัติตามมาตรฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

	 	 ทั้งนี้	 การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน

เอกชน	ด้านการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	จึงอาจ

ไม่ส่งผลโดยตรง	แต่ส่งผลโดยทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการบริหาร

งานโรงเรียนเอกชน	จากเหตุผลดังกล่าว	จึงอาจเป็นสาเหตุท่ีท�าให้

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนเอกชน	ด้านการเรียน

การสอน	โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ	ไม่ส่งผลต่อประสทิธภิาพการ

บริหารงานโรงเรียนเอกชน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชลบุรี	เขต	1
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ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ควรศกึษาวิจัยทีเ่กีย่วกบัการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ

ที่ส่งผลต่อการบริหารงานของสถานศึกษา

	 2.	 ควรศกึษาวิจัยทีเ่กีย่วกบัการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศ
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