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สภาพปจจุบนั ปญหา และความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี, 192 หนา. ISBN 974-9705-14-9,
พ.ศ. 2547.
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การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาสภาพป จ จุ บั น ป ญ หา ความต อ งหารและเพื่ อ
เปรียบเทียบปญหาความตองการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ในดานบุคลากร ดานงบประมาณ ดานวัสดุครุภัณฑและดาน
การจัดการ โดยจําแนกตามวุฒิการศึกษา อายุราชการ ตําแหนงและขนาดของโรงเรียน ประชากรที่
ศึกษา คือ ครูผูรับผิดชอบงานสารสนเทศของโรงเรียน ผูชวยผูบริหารโรงเรียน และผูบริหารโรงเรียน
จํานวน 222คน และใชตารางของ Krejeic และ Morgan สุมตัวอยางประชากรไดจํานวนทั้งสิ้น 201
คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามจํานวน 2 ชุด คือ แบบตรวจสอบ
รายการและแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .96 สถิติที่ใชใน
การวิจัย คือ คาเฉลี่ย คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t และการทดสอบคา F เมื่อ
พบความแตกตางรายคูทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ Scheffe
ผลการวิจัย พบวา
1. สภาพทั่วไปของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี มีคําสั่งตั้งแตเจาหนาที่รับผิดชอบงานสารสนเทศโดยตรง
บุคลากรมีความสามารถและมีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ งบประมาณและวัสดุครุภัณฑ
ไมเพียงพอกับความตองการ โดยเฉพาะระบบเครือขายทั้งภายใน (LAN) และภายนอก (Internet)
2. สภาพปจจุบัน ขาราชการครูที่มีวุฒิการศึกษาตางกันอายุราชการตางกัน ตําแหนงตางกัน มี
ความคิดเห็นตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ไมแตกตางกัน

3. ป ญ หาในการนํ า เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ การศึ ก ษา มาใช ใ นการบริ ห ารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ของขาราชการครูที่มีวุฒิ
การศึกษาตางกัน อายุราชการตางกัน ตําแหนงตางกัน พบวาไมแตกตางกัน
4. ความตองการในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มาใชในการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ของขาราชการครูที่มีวุฒิ
การศึกษาตางกัน อายุราชการตางกัน ตําแหนงตางกัน พบวาไมแตกตางกัน
5. ปญหาในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด กรมสามั ญ ศึ ก ษา จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี จํ า แนกตามขนาดโรงเรี ย น
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบวาโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาด
ใหญ มีปญหาในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
6. ความตองการในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มาใชในการบริหารงานของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตามขนาดของ
โรงเรียนไมแตกตางกัน
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The purposes of this research was to study the current state and the problems of and the
need for the use of Educational Information technology by the school administrators under the
jurisdiction of the Department of General Education in Ubon Ratchathani Province in the aspects
of personnel, budget, and materials and equipment . The population of this study included teacher
in change of school information division, assistants to school administrators, and school
administrators themselves, with a total number of 222 people. Through the application of Krejcie
and Morgan table, 201 subjects were randomly drawn from the population. They were grouped
according to their educational levels, length of service, positions and school sizes. The research
instruments used for data collecting were two questionnaires: a checklist and a value estimating
from with a five-level Likert scale, which was proved to have the reliability value at .96. The
statistical procedures employed in the data analysis included percentage, mean, standard deviation,
t-test, F-test, and the Scheffe method for pair matching comparison.
The research findings were as follows:
1. It was found that, in general state, there were personnel appointed to be responsible for
the school information work and that these personnel had ability and skills to do the job. The
budget, materials, and equipment were found to be inadequate, especially for the LAN system and
internet.

2. The current state of the opinions of the teacher officials whose educational levels lengths
of service, and positions were different had no significantly different regarding information
technology by the school administrators.
3.The problems of the opinions of the teacher officials whose educational levels, lengths of
service, and positions were different had no significantly different regarding information
technology by the school administrators.
4. The need for the use of school information technology by the school administrators of
the opinions of the teacher officials whose educational levels, lengths of service, and positions
were different had no significantly different regarding information technology by the school
administrators.
5. The schools that were different in size had significantly different levels of problems, at
the level of .05, in the use of school information technology by the administrators, as the medium
size schools had significantly different level of problems from that of large schools.
6. There was no significant difference in the need to use school information technology
among the schools of different sizes

