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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหองคประกอบการใชสารสนเทศของครูใน

โรงเรียน สำนักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานครกับขอมูลเชิงประจักษ กลุมตัวอยางที่ใชใน

งานวิจัยคือครูผูสอนในโรงเรียน สำนักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 226 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามการใชสารสนเทศของครูในโรงเรียน สำนักงานเขตภาษี

เจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร การวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS วิเคราะห

องคประกอบเชิงสำรวจ Exploratory Factor Analysis (EFA) ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  

ผลการวิจัยพบวาผลการวิเคราะหองคประกอบการใชสารสนเทศของครูในโรงเรียน 

สำนักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร องคประกอบที่มีคาไอเกน (Eigen Values) มากกวา 

1.0 และมีตัวแปรที่อธิบายตัวประกอบนั้นๆ ตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป สามารถแบงเปนดานตางๆ ได

ทั้งหมด 4 ดาน ประกอบดวย 1) ดานการสื่อสาร 2) ดานการหาขอมูลเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน 3) 

ดานความบันเทิง 4) ดานการเผยแพรขอมูล 

โดยผลการวิจัยยังพบอีกวา องคประกอบการใชสารสนเทศของครูในโรงเรียน สำนักงานเขต

ภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดานตางๆ ในภาพรวมมีดังนี้ ดานการสื่อสาร ภาพรวมอยูในระดับ

มาก รองลงมาคือ ดานการหาขอมูลเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยูในระดับมาก ดานความ

บันเทิง ภาพรวมอยูในระดับมาก และดานการเผยแพรขอมูล ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

ตามลำดับ 
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Abstract 
 

The purpose of this research was to study and analyze the information usage 

components of teachers in schools. Phasi Charoen District Office Under Bangkok 

Metropolis and empirical data The sample group used in the research was teachers 

in the school. Phasi Charoen District Office Under the jurisdiction of Bangkok, 226 

people. The research instruments were the information usage questionnaire of 

teachers in schools. Phasi Charoen District Office Under Bangkok Data analysis By 

using SPSS program to analyze the survey components Exploratory Factor Analysis 

(EFA). The results are summarized as follows. 

The results of the study revealed that the analysis of the information usage 

components of the teachers in the schools. Phasi Charoen District Office Under 

Bangkok The composition with the Eigen Values greater than 1.0 and there are 3 

variables that describe the factors that can be divided into 4 aspects, consisting of 1) 

Communication 2)  Finding information for use in operations 3)  Entertainment 4) 

Information dissemination. 

Which the research also found that Information Usage Components of School 

Teachers Phasi Charoen District Office Under various aspects of Bangkok in general as 

follows Communication The overview is at the high level. Followed by finding 

information for use in operations. The overview is at a high level. Entertainment The 

overview is at a high level. And information dissemination. The overall picture is at a 

moderate level, respectively. 
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