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ในปจจุบันระบบเครือขายคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีการใชงานเพื่อใชติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูลและคนหาขอมูล

จากอินเตอรเน็ตอยูในวงจํากัดไมครอบคลุมเพียงพอทั้งสํานักงาน และในกลุมตาง ๆ ยังไมสามารถใช

งานระบบเครือขายคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศได จึงทําใหไดขอมูลสารสนเทศและการทํางาน

ไมมีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา เพื่อศึกษา

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู เพื่อศึกษาความสัมพันธ

ระหวางบทบาทของผูบริหารกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนตามการรับรู

ของครู และเพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

ประชากร ไดแก ครูผูสอน จํานวน 1,224 คน กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอน จํานวน 360 คน โดย

วิธีการสุมอยางงาย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่มีความเช่ือมั่น 0.98 วิเคราะหขอมูล    

โดยใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน

และการถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานผูบริหารมีการปฏิบัติ

อยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการนิเทศ กํากับ 

ติดตาม ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน และดานการสนับสนุนดานทรัพยากรการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครู มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน
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ของครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดเก็บขอมูลการจัดการเรียนการสอน ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาควาขอมูลการจัดการเรียน

การสอน ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อการจัดการเรียน การสอน และดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสรางสื่อการจัดการเรียนการสอนความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารกับการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู โดยรวมมีความสัมพันธระดับ

คอนขางสูง (r = 0.773) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

ที่มีผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู สามารถพยากรณ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครู รอยละ 60 ดังน้ัน ผูมีสวนเกี่ยวของ

ควรกําหนดนโยบายในการพัฒนาผูบริหารและครูผูรับผิดชอบในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนิเทศ 

กํากับ ติดตาม ประเมินผล การบริหารเทคโนโลยีในสถานศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของผูเรียน 
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Today’s computer network system and information technology of Chumphon 

primary educational service area office 2 are used for communication, exchanging 

information and searching information from the internet. They are not covered for the 

whole office and the section cannot access computer network system and information 

technology. This makes inefficient for information technology and working. The purposes 

of this research were to study roles of school administrators the use of information 

technology for instruction of teachers to study the relationships between roles of 

school administrators that effect the use of information technology for instruction as 

perceived by the teachers in Chumphon Primary Educational Service Area Office 2. 

The population of this study was 1,224 teachers. The sample was 360 teachers by 

using simple random sampling. The research tools were questionnaires that have 

reliability 0.98 The statistics were analyzed by using mean, standard deviation, A 

Pearson correlation coefficients and multiple regression.  

The research results revealed that roles of school administrators in overall 

and in each aspect the school administrator’s practices are high level. The descending 

orders were as following; supporting the using of information technology, supervision 

and controlling, performance appraisal and resources supporting. The use of information 

technology for instruction of teachers. The use of information technology in the teaching 
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and learning of teachers are high level in overall and each aspect. The descending 

order were as following; the use of information technology for storing teaching and 

learning information, the use of information technology for studying teaching and 

learning methods, the use of information technology as instructional media and the 

use of information technology for making instructional media. The relationships between 

roles of administrators and the use of information technology for instruction as perceived 

by the teachers in Chumphon Primary Educational Service Area Office 2 were quite 

high (R=0.773) at the 0.05 level of significance and roles of school administrators that 

effect the use of information technology for instruction of teachers can forecast 

effect the use of information technology for instruction of teacher 60 percent. Therefore, 

contributors should set a policy for developing school administrators and teachers in 

information technology and supervision, controlling, evaluation, technology administration 

for the most benefits of learners’ educational quality development. 

 

Keyword : The roles of school administrators, The information technology, Effect the 

use of information technology for instruction 
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กิตตกิรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ไดรับความกรุณาและความอนุเคราะหอยางย่ิง

จากรองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ เอกเพชร ประธานที่ปรกึษาวิทยานิพนธ และอาจารย ดร.สมคิด นาคขวัญ 

รองประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ใหคําปรึกษาแนะนําเพื่อใหการจัดทําวิทยานิพนธทุกข้ันตอนถูกตอง 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการพิจารณาเคาโครงวิทยานิพนธ และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ  

ที่ใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนในการปรับปรุงแกไข จนทําใหวิทยานิพนธน้ีสําเร็จสมบูรณย่ิงข้ึน 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่น้ี 

ขอขอบพระคุณผูเช่ียวชาญ ในการตรวจสอบความตรงของเน้ือหา และความเหมาะสม   

ในการใชภาษาของแบบสอบถาม ตลอดจนการใหคําแนะนําที่เปนประโยชนตอการวิจัย ขอขอบพระคุณ

ผูบริหารสถานศึกษาและคุณครสูังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ทุกทาน

ที่ไดใหขอมูลเพื่อทําการวิจัย รวมถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ที่ไดกรุณาให

ความอนุเคราะหเอกสาร เพื่อตรวจสอบเครื่องมือวิจัยและเก็บขอมูลการทําวิจัย 

สําหรับบุคคลที่สําคัญย่ิงและใหกําลังใจดวยดีตลอดมา คือบุพการี นายมล บุญสนอง      

นางหยุย บุญสนอง และภรรยา นางสาวพัณณิดา บุญสนอง พี่นอง ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของทุกทาน 

ดวยความภาคภูมิใจสําหรับคุณคาและประโยชนอันใดที่เกิดจากวิทยานิพนธ ผูวิจัยขอมอบเปนวิทยาทาน

เพื่อการพัฒนางานทางการศึกษา 
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