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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
และ 2) เปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร และครู ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จ านวน 1,547 คน กลุ่มตัวอย่างจ านวน 310 คน ซึ่งได้มาโดย
การสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับ
สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ เท่ากับ  0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และใช้วิธีการเปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้   
ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ และด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน 2) สภาพการด าเนินงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ที่มีขนาดต่างกัน มีการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่
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ประชาคมอาเซียนในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และเมื่อใช้วิธีการ
เปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่มีการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง ขณะที่สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 
มีการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้อยกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่  
 

ค าส าคัญ :  สภาพการด าเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ  ประชาคมอาเซียน 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to: 1) explore the operating condition of 
information technology for entering ASEAN Community of the schools under the Office of 
Nakhon Pathom Secondary Educational Service Area 9; and 2) compare the operating 
condition of information technology for entering ASEAN Community of the schools under the 
Office of Nakhon Pathom Secondary Educational Service Area 9 as classified by school size. 
The population was 1,517 school administrators and teachers from small, medium, large, and 
extra-large sized schools under the Office of Nakhon Pathom Secondary Educational Service 
Area 9. The sample of 310 was selected by stratified random sampling technique. The research 
instrument was a questionnaire about operating conditions of information technology for 
entering ASEAN community with the reliability of 0.98. The statistics used for data analysis 
were percentage, mean, standard deviation, one way analysis of variance, and least-significant 
difference test for multiple comparisons. 
 The research results showed that: 1) overall the operating condition of information 
technology for entering ASEAN Community of the schools under the Office of Nakhon Pathom 
Secondary Educational Service Area 9 was at a high level. When considering each aspect, all 
aspects were at a high level. The aspects, ranked in the descending order, were learning 
process, infrastructure, internal management and administration, teaching and learning 
management, learning resource, and collaboration of government, private sector and 
community. 2) Overall and in specific aspect, the operating condition of information 
technology for entering ASEAN Community of the schools under the Office of Nakhon Pathom 
Secondary Educational Service Area 9 was significantly different according to school size at 
the level of .05. When comparing through least-significant difference test, it was found that 
the large schools operated on information technology for entering the ASEAN community 
higher than small and medium schools; while the extra-large schools had operated 
information technology lower than the large schools. 
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บทน า 
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในโลกปัจจุบันที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ในการพัฒนา

ประเทศให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอันที่จะก่อให้เกิดความยั่งยืนนั้น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
คุณภาพ มีลักษณะที่เอ้ือต่อการพัฒนาสังคม การเมือง และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม เป็นสิ่งส าคัญ 
กระบวนการจัดการด้านการศึกษาในการท าหน้าที่พัฒนาคนให้เป็นคนที่มีคุณภาพนั้น การให้การศึกษาส าหรับ
ศตวรรษที่ 21 ต้องเปลี่ยนแปลงทัศนะ (perspectives) จากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) 
ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (new paradigm) เป็นการเรียนรู้ที่เน้นพัฒนาทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา 
ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะและค่านิยม 
ทางเทคโนโลยี ความเชื่อมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเอง และความตระหนักในสภาพแวดล้อม และ
เหนืออ่ืนใดคือ ความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ ถือเป็นทักษะที่ส าคัญจ าเป็น และเป็นสิ่งที่ท้า ทาย 
ในการที่จะพัฒนาการเรียนเพ่ืออนาคต ให้นักเรียนเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก (optimism) ที่มีทั้ง
ความส าเร็จและมีความสุข (จิตตะกานต์  เทพศิริพันธุ์, 2558: ออนไลน์) 
  นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ทีเ่จริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และมี
บทบาทส าคัญในด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การบริการสังคม สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการศึกษา ท าให้การศึกษาต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปด้วยโดยเฉพาะเทคโนโลยี
ทางด้านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารโทรคมนาคม หรือที่เรียกรวมว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
บทบาทที่ส าคัญของเทคโนโลยีต่อการพัฒนาการศึกษา คือ เทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีที่เข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษา เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้การสื่อสารระหว่างบุคคลเป็นการสื่อสาร
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้เรียน ประโยชน์อย่างหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่ไปกับ  
การเรียนรู้ในห้องเรียนแบบเดิมก็คือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยการสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้แบบมีการโต้ตอบ และเป็นแบบเห็นจริง ระบบการเรียนการสอนแบบ e-Learning  
การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการจัดการศึกษาที่เป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
ดังนั้น การจัดการศึกษาในภาพรวมทั้งหมดที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่จัดให้แก่บุคคลทุกช่วงอายุตั้งแต่เกิดจนตาย เพ่ือมุ่งพัฒนาบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ
ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อย่างเพียงพอต่อการด ารงชีวิต การประกอบอาชีพและการปรับตัวเข้ากับ
สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมในทุกช่วงชีวิต (วลัยรัตน์  โตวิกกัย, 2559)   

กระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสถานศึกษาหลายฉบับด้วยกัน 
ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ ได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 โดยให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในหมวด 9 มาตรา 63-69 ผู้เรียนมีสิทธิ
ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ท าได้ เพ่ือให้มีความรู้และ
ทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  
รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตาม 
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ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู้ของคนไทย  

จากการส ารวจและวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในสถานศึกษา พ.ศ. 2551 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2551: ค าน า) ที่น าตัวชี้วัดที่จ าเป็นและตัวชี้วัดที่เป็นแกนกลาง (core indicators) 
ที่ UNESCO แนะน าให้ทุกประเทศสมาชิกรวบรวม ตลอดจนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐาน  
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2550 มาประกอบ
เป็นตัวชี้วัดในการส ารวจ พบว่า จุดที่ต้องปรับปรุงของสถานศึกษาในภาพรวม มี 4 ปัจจัย คือ ความไม่พอเพียง
ของซอฟต์แวร์ใช้งานในด้านต่าง ๆ ความไม่พอเพียงของงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ICT) การขาดแคลนครู/ผู้สอนที่มีวุฒิทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ( IT) และการขาดแคลน
เจ้าหน้าที่ที่มีทักษะในการใช้และซ่อมบ ารุง และจากการศึกษาของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสถานศึกษา
ที่ผ่านมาประสบกับปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ จากการศึกษาของราตรี  ดวงไทย (2550: ก) พบว่า 
สภาพปัญหาการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาที่พบมากที่สุดคือ ด้านการเงิน เป็นงบประมาณที่จะน ามาจัดซื้อ 
จัดจ้างและการซ่อมบ ารุงวัสดุ-อุปกรณ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่เพียงพอ การวิจัยของ
สมบูรณ์  หนูสังข์ (2551: จ) พบว่า ผู้บริหารควรก าหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน และ
โรงเรียนควรจัดงบประมาณในการบ ารุงรักษา รวมทั้งให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ทันสมัย และ
จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรทุกคนในโรงเรียน จากการศึกษาของจารุวรรณ  นาตัน (2552: 2) พบว่า การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับครูผู้สอนมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้น้อย 
และสื่อคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอในการน ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้ออย่างเพียงพอ 
และขาดการน าสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ครูขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้สื่อเทคโนโลยี 
ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การมอบหมายงานไม่ตรงกับความถนัดของแต่ละบุคคล และขาดการวางแผนอย่าง
เป็นระบบ และในการวิจัยของพรพัสนันท์  พรพุทธิชัย (2554 :84) พบว่า ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษา ได้แก่ ครูมีความจ ากัดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ขาดงบประมาณ 
ในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการดูแลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงขาดการวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนั้น
สถานศึกษามีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการปรับเปลี่ยนองค์กร ด้านนโยบาย ระบบการบริหาร และวิธีการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ตามกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 

ด้วยเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
เพ่ือน าผลการวิจัยที่ได้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
เข้าสู่อาเซียนต่อไป 
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วัตถุประสงค ์

 1.  เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
ในสังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 

วิธีด าเนินการ 
ขอบเขตของการวิจัย  
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูจ านวน 1,547 คน จากสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และ
ขนาดใหญ่พิเศษ รวมทั้งสิ้นจ านวน 29 โรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร และครู ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
และขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 310 คน จากสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งก าหนดขนาดตัวอย่างโดยเปิดตารางขนาดตัวอย่างของ Krejcie & Morgan (1970 อ้างถึงใน 
บุญชม  ศรีสะอาด, 2554: 187-188) และใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) 
มีขนาดโรงเรียนเป็นชั้น และผู้บริหารและครูเป็นหน่วยสุ่ม    

2.  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
2.1  ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ขนาดของสถานศึกษา ตามเกณฑ์การแบ่งขนาด โรงเรียนมัธยมศึกษา

ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก ่
2.1.1 ขนาดเล็ก (จ านวนนักเรียน 499 คนลงมา) 
2.1.2 ขนาดกลาง (จ านวนนักเรียน 500-1,499 คน) 
2.1.3 ขนาดใหญ่ (จ านวนนักเรียน 1,500-2,499 คน 
2.1.4 ขนาดใหญ่พิเศษ (จ านวนนักเรียน 2,500 คนขึ้นไป) 

2.2  ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย  

2.2.1  ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
2.2.2  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
2.2.3  ด้านการเรียนการสอน  
2.2.4  ด้านกระบวนการเรียนรู้  
2.2.5  ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ 
2.2.6  ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
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เครื่องมือการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน มีรายละเอียดของแบบสอบถาม ดังนี้  

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ขนาดของโรงเรียน ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 
และขนาดใหญ่พิเศษ โดยข้อค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน จ านวน 42 ข้อ ประกอบด้วยประเด็นในการประเมิน จ านวน 6 ด้าน คือ  

2.1  ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา จ านวน 8 ข้อ 
2.2  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 6 ข้อ 
2.3  ด้านการจัดการเรียนการสอน จ านวน 10 ข้อ 
2.4  ด้านกระบวนการเรียนรู้ จ านวน 7 ข้อ 
2.5  ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ จ านวน 6 ข้อ 
2.6  ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน จ านวน 5 ข้อ 
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ และ 

ได้ก าหนดค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ ดังนี้  
5     หมายถึง   มีการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด 
4    หมายถึง    มีการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาก 
3    หมายถึง     มีการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศปานกลาง 
2    หมายถึง     มีการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้อย 
1     หมายถึง     มีการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้อยที่สุด 

 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ผู้บริหารและครู ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน
การสร้าง ดังนี้ 
     1.  ศึกษาแนวคิด หลักการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
     2.  น าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอประธานและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
ความถูกต้องในการใช้ภาษา เนื้อหา และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
     3.  น าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงด้านเนื้อหา 
(validity) ในเชิงเนื้อหาและโครงสร้าง จากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 
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Congruence: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา แล้วคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 
0.67 ขึ้นไป (สุวิมล  ติรกานันท์, 2544: 130) เลือกเป็นข้อค าถาม และปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 

4.  หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับ
ผู้บริหาร และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดราชบุรี 
จ านวน 30 คน แล้วน าแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (พวงรัตน์  ทวีรัตน์ , 
2543: 125-126) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของ Cronbach (Cronbach’s coefficient) 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือให้การวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมี

ขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1.  ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ท าหนังสือขอ

ความร่วมมือถึงสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม 
2.  ผู้วิจัยน าหนังสือขอความร่วมมือเก็บข้อมูลจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

จังหวัดนครปฐม ถึงสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างพร้อมด้วยแบบสอบถาม เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร
และครู โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม โดยผู้วิจัย
น าแบบสอบถามไปส่งถึงโรงเรียนด้วยตนเอง 

3.  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืน และน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม 
แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามตามขนาดโรงเรียน โดยวิธีการแจกแจงความถี่ (frequency) 
และค่าร้อยละ (percentage)  

2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน โดยการหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แล้วน าเสนอในรูป
ตารางประกอบความเรียง โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยตามแนวคิดของบุญชม  ศรีสะอาด 
(2554: 103)  ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง มีการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมากที่สุด 
 คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง มีการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง มีการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับน้อย 
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 คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีการปฏิบัติงานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ใช้การทดสอบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยเทคนิค LSD (least significant difference)  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้การแจกแจงความถี่ 
(frequency) และร้อยละ (percentage) 2) สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ใช้การหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 3) การเปรียบเทียบ
สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใช้วิธีการเปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD (least significant difference)    
 

ผลการวิจัย  
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ระดับสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ด าเนินงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.07) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า สภาพการด าเนินงานทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ 

ด้านกระบวนการเรียนรู้ (   = 4.21) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (   = 4.12) ด้านการบริหารจัดการภายใน

สถานศึกษา (  = 4.11) ด้านการจัดการเรียนการสอน (   = 4.08) ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ (  = 4.01) 

และด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน (  = 4.08) ดังปรากฏในตารางที่ 1 
 

ตารางที ่1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จังหวัดนครปฐม ในภาพรวม 

 

การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ      X̅ S.D. ค่าระดับ ล าดับที ่
ด้านการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา  4.11 .65 มาก 3 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  4.12 .66 มาก 2 
ด้านการจัดการเรียนการสอน  4.08 .62 มาก 4 
ด้านกระบวนการเรียนรู้  4.21 .65 มาก 1 
ด้านทรัพยากรการเรียนรู้  4.01 .73 มาก 5 
ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน  3.79 .84 มาก 6 

รวม  4.07 .60 มาก  
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ตอนที่ 2 วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

การวิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance) 
และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใช้วิธีการเปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD 
ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้ 

 
ตารางที ่2 การเปรียบเทียบสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม จ าแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา 

 (n = 310) 
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
แหล่งความ
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
Sig. 

ด้านการบริหารจดัการภายใน
สถานศึกษา 

ระหว่างกลุม่ 3 13.50 4.50 8.53 .00* 

ภายในกลุ่ม 306 161.48 .53   
รวม 309 174.98    

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระหว่างกลุม่ 3 10.91 3.64 6.36 .00* 
 ภายในกลุ่ม 306 174.92 .57   
 รวม 309 185.84    
ด้านการจัดการเรียนการ ระหว่างกลุม่ 3 6.35 2.12 4.25 .01* 
สอน ภายในกลุ่ม 306 152.36 .50   
 รวม 309 158.71    
ด้านกระบวนการเรียนรู้ ระหว่างกลุม่ 3 15.12 5.04 9.78 .00* 
 ภายในกลุ่ม 306 157.75 .52   
 รวม 309 172.87    

ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ระหว่างกลุม่ 3 15.09 5.03 8.24 .00* 
 ภายในกลุ่ม 306 186.74 .61   
 รวม 309 201.84    

ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน 
และชุมชน 

ระหว่างกลุม่ 3 20.72 6.91 9.40 .00* 
ภายในกลุ่ม 306 224.92 .74   

รวม 309 245.64    
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 3 12.30 4.10 8.44 .00* 
 ภายในกลุ่ม 306 148.68 .49   
 รวม 309 160.98    

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 ผลการวิจัยพบว่า สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม  
มีสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้านการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง ขณะที่สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้อยกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ ดังปรากฏในตารางที่ 3 ดังนี้ 
 
ตารางที ่3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
จังหวัดนครปฐม จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซีย
ของสถานศึกษา  

การเปรียบเทียบรายคู่ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ ่ ขนาดใหญ่พิเศษ 

ภาพรวม  X̅ 3.84 4.00 4.35 3.93 
ขนาดเล็ก 3.84     
ขนาดกลาง 4.00 -.16    

ขนาดใหญ ่ 4.35 .51* .35*   
ขนาดใหญ่พิเศษ 3.93 -.09 .07 .42*  

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยข้างต้น สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1.  จากการศึกษาพบว่า สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สภาพการด าเนินงานทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านทรัพยากรการเรียนรู้  และด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน 
และชุมชน  
  สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากนั้น  
เป็นเพราะสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ให้ความส าคัญในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดกระบวนการเรียนการรู้เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในสถานศึกษา
เป็นอย่างมาก โดยผู้บริหารสถานศึกษาได้ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มีนโยบายส่งเสริม
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษา และมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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เพ่ือการศึกษาส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้วางไว้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550: 1-4) 
และจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552-2559 โดยมีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนัก และ
ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนากระบวนการเรียนของผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับที่สนาม  คงอ้าย (2554: ก) ศึกษาเรื่อง 
สภาพการด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และ
ครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า สภาพการด าเนินงานสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร และ
ครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับศณัชทพล  อรุโณทอง (2556: 7)  ที่ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนทัพทัน กลุ่มที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูในกลุ่มโรงเรียนทัพทัน กลุ่มที่ 3 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีสภาพการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด
การศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับประดิษฐ์  จัดโสภา (2556: 19) ศึกษาสภาพ ปัญหา และ
แนวทางพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้อง
กับทิพวัลย์  นนทเภท (2559: 45) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสถานศึกษา  
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พบว่า สภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 2.  การเปรียบเทียบสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด
นครปฐม จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาพบประเด็นส าคัญสรุปได้ดังนี้ 

สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ที่มีขนาด
ต่างกันมีสภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทั้งในภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เป็นเพราะว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
และขนาดใหญ่พิเศษ ได้รับงบประมาณแตกต่างกัน สถานศึกษาขนาดเล็กได้รับงบประมาณน้อยกว่า
สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดกลางได้รับงบประมาณน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาด
ใหญ่พิเศษ ซึ่งการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามจ านวนนักเรียนของโรงเรียนนั้น ๆ ดังนั้นเมื่อโรงเรียนขนาดเล็ก
และขนาดกลางได้รับงบประมาณน้อย จึงท าให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารน้อยตามไปด้วย อีกทั้งสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดกลางยังมีข้อจ ากัดในเรื่องจ านวนบุคลากร  
ในสถานศึกษาที่มีน้อย จ านวนห้องเรียน อาคารสถานที่ของสถานศึกษาก็มีจ านวนน้อย การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาจึงเป็นไปอย่างจ ากัด และเนื่องจากบุคลากรคนหนึ่งก็ปฏิบัติหน้าที่
หลายอย่างในสถานศึกษา ต่างกับสถานศึกษาขนาดใหญ่ ที่ได้รับงบประมาณมากกว่า มีจ านวนบุคลากร
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มากกว่า มีจ านวนห้องเรียน อาคารสถานที่มากกว่า บุคลากรปฏิบัติหน้าที่เฉพาะทางมากกว่า ท าให้ระดับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในการบริหารงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่ างกัน มีความแตกต่างกัน 
สอดคล้องกับที่ศศวัน  ชินนาทศิริกุล, อรสา  จรูญธรรม และสุวรรณา  โชติสุกานต์ (2556: 97-114) ที่ศึกษา
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยการเปรียบเทียบสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ มีระดับการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการบริหารงานของโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อรรถสิทธิ์  เวชพูล (2551: 19) ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พบว่า ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงาน 
ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
สถานศึกษาแตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเด่นชัย  โพธิสว่าง (2550: ก) ที่ศึกษาเรื่อง สภาพ 
การด าเนินงานและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหนองคาย เขต 3 พบว่า โรงเรียนทุกขนาดมีสภาพการด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศแตกต่างกัน
ทั้งโดยรวมและรายด้าน  

ส่วนผลการศึกษาที่พบว่า สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จังหวัดนครปฐม ขนาดใหญ่พิเศษมีการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้อยกว่า
สถานศึกษาขนาดใหญ่ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะจ านวนนักเรียนของสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษนั้นมีจ านวน 
ไม่มากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่มากนัก ถึงแม้จะได้เงินสนับสนุนตามจ านวนนักเรียนก็ตามแต่ท าให้
สถานศึกษาไม่สามารถมีห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงบุคลากรในการดูแลระบบ
เทคโนโลยีเพ่ิมเติมได้อย่างเต็มศักยภาพตามเกณฑ์ ดังนั้นผลการศึกษาจึงพบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมี  
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้อยกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
สอดคล้องกับที่พรพัสนันท์  พรพุทธิชัย (2554 : 84) วิจัยเรื่อง สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ 
การบริหารของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 พบว่า 
ปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา ได้แก่ ครูมีความจ ากัดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการเรียนการสอน ขาดงบประมาณในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดบุ คลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถในการดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงขาดการวางแผนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ 

จากผลการศึกษาเรื่อง สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ในด้านต่าง ๆ พบว่า 
การด าเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละด้านที่ผลการศึกษาพบข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดนั้นคือ ข้อที่
สถานศึกษาควรน ามาปรับปรุงมากที่สุด ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะ ดังนี้ 

ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา สถานศึกษาควรจัดท าระบบก ากับ ติดตามประเมินผล
การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง  

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สถานศึกษาควรมีการจัดท าระบบการบ ารุงรักษาและความปลอดภัยของ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษาเพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่หวังดีน าข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้
ในทางท่ีไม่ถูกต้อง 

ด้านการจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาควรจัดท าระบบแนะแนวและให้ค าปรึกษาทางการเรียนรู้แก่
ประชาชนผู้รับบริการในเขตพ้ืนที่บริการ ตามความเหมาะสมต่อบริบทของเขตพ้ืนที่ 

ด้านกระบวนการเรียนรู้ ควรมีการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้แก่นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ก าหนดไว้ 

ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ สถานศึกษาควรจัดท าคลังแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา เพ่ือเป็นที่
รวบรวมสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของ
นักเรียนและประชาชนในชุมชน 

ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชนและชุมชน  สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์ ติดต่อ
ประสานงานเพ่ือขอความร่วมมือจากภาครัฐ องค์กรเอกชนและชุมชน ในการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ 
และวิทยากรเพ่ือน ามาพัฒนาครูและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้รอบรู้ มีทักษะ
ความสามารถในการน ามาใช้ในการเรียนการสอนกับนักเรียนต่อไป 
 
 2.  ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 

2.1  ควรมีการศึกษาปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู บุคลากรและ
นักเรียนของแต่ละสถานศึกษา ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 

2.2  ควรมีการศึกษาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูและบุคลากร
ในสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม 
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2.3  ควรมีการศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งด้านฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ ของครูและบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัด
นครปฐม      
 

สรุป 
 การวิจัย สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  
 1.  สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้   
ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ และด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน  
 2.  สภาพการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของสถานศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดนครปฐม ที่มีขนาดต่างกัน มีการด าเนินงาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 โดยสถานศึกษาขนาดใหญ่มีการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
มากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก และขนาดกลาง ขณะที่สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีการด าเนินงาน  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้อยกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ 
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