
บทที่ 4  

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เพื่อศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนการสอน ตามการ

รับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ

ระหวางบทบาทของผูบริหารกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรู

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และเพื่อศึกษาบทบาทของ

ผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรู

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยนําเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูลในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย แบงออกเปน 3 ตอน และเพื่อใหเกิดความเขาใจในการสื่อ 

ความหมายที่ตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี  

 

สัญลักษณทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

X̅  แทน คาเฉลี่ยเลขคณิตของขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยาง 

S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 

N  แทน จํานวนของตัวอยางที่ใชในการวิเคราะห 

r  แทน สัมประสิทธ์ิสหสมัพันธ 

Sig. แทน คาความนาจะเปนที่คํานวณไดจากคาสถิติที่ใชในการทดสอบ 

*  แทน คานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

X  แทน บทบาทของผูบรหิารสถานศึกษา 

X1  แทน ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

X2  แทน ดานการสนับสนุนดานทรัพยากร 

X3  แทน ดานการนิเทศ กํากบั ติดตาม 

X4  แทน ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

Y  แทน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนสอนตามการรับรูของคร ู

Y1  แทน ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสือ่การเรียนการสอน 
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Y2  แทน ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อการเรยีนการสอน 

Y3  แทน ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลการจัดการเรียนการสอน 

Y4  แทน ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลการจัดการเรียนการสอน 

b  แทน คาสัมประสทิธ์ิของตัวพยากรณ ซึง่พยากรณในรูปแบบคะแนนดิบ 

S.E.b. แทน คาความคลาดเคลื่อนของตัวพยากรณ ซึ่งพยากรณในรปูแบบคะแนนมาตรฐาน 

 แทน คาสัมประสทิธ์ิของตัวพยากรณ ซึง่พยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน  

t  แทน คาสถิติที (t-test) 

F  แทน คาสถิติที (F-test) 

R  แทน คาสัมประสทิธ์ิสหสัมพันธพหุคูณ 

R2  แทน คาสัมประสทิธ์ิการทํานาย 

Ŷ แทน คะแนนดิบ 

Z  แทน คะแนนมาตรฐาน 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การนําผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัย

ไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการนําเสนอออกเปน 3 ตอน ตามลําดับ ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยนําขอมูลในแบบสอบถาม

ตอนที่ 1 ซึง่เปนขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหดวยสถิติรอยละ 

(Percentage) 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ทั้ง 4 ดาน คือ การสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสนับสนุนดานทรัพยากร การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงานและเกี่ยวกับ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 2 ทั้ง 4 ดาน คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อการจัดการเรียนการสอน การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อการจัดการเรียนการสอน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บ

ขอมูลในการจัดการเรียนการสอน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาในการจัดการเรียน

การสอน โดยใชคะแนนคาเฉลี่ย (X̅) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนที่  3 ผลการทดสอบสมมติฐานหาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษากับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู โดยหา

ความสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

การแจกแจงความถ่ีและคารอยละ จําแนกตามเพศ ประสบการณการทํางาน ระดับการศึกษา 

และขนาดของสถานศึกษา โดยวิเคราะหดวย ความถ่ี และคารอยละ ดังตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละของกลุมความสมัพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

กับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  

 

รายการ จํานวน (คน) รอยละ 

1. เพศ ชาย 68 18.90 

 หญิง 292 81.10 

 รวม 360 100.00 

2. ประสบการณการทํางาน ตํ่ากวา 5 ป 71 19.70 

 5 - 10 ป 74 20.60 

 11 - 20 ป 42 11.70 

 21 ปข้ึนไป 173 48.10 

 รวม 360 100.00 

3. ระดับการศึกษา ปริญญาตร ี 289 80.30 

 สูงปริญญาตร ี 71 19.70 

 รวม 360 100.00 

4. ขนาดของสถานศึกษา ขนาดเล็ก 116 32.20 

 ขนาดกลาง 183 50.80 

 ขนาดใหญและขนาดใหญพิเศษ 61 17.00 

 รวม 360 100.00 
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จากตารางที่ 4.1 พบวา ครูผูสอนสวนมากเปนเพศหญิง มีประสบการณการทํางาน 21 ป 

ข้ึนไป มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี และสวนใหญขนาดของสถานศึกษา มีขนาดกลาง มากที่สุด 

 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2  

ผลการวิเคราะหขอมูลระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยใชคะแนนคาเฉลี่ย (X̅) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ดังขอมูลที่ปรากฏ 

 

ตารางท่ี 4.2 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยรวมและรายดาน 

 

ขอท่ี บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา X̅ S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 

2 

3 

4 

ดานการสงเสรมิการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ดานการสนับสนุนดานทรัพยากร 

ดานการนิเทศ กํากบั ติดตาม 

ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4.06 

3.88 

4.02 

4.01 

0.83 

0.89 

0.87 

0.86 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.99 0.86 มาก 

  

จากตารางที่ 4.2 พบวา ระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยรวมและรายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียง

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังน้ี ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการนิเทศ กํากับ 

ติดตาม ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน และดานการสนับสนุนดานทรัพยากร ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.3 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการสงเสริมการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวมและรายขอ  

 

ขอท่ี ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ X̅ S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 

 

ผูบริหารมีการวางนโยบายและแผนการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.00 0.69 มาก 

2 

 

ผูบริหารแตงต้ังบุคลากรรบัผิดชอบงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางชัดเจน 4.29 0.67 มาก 

3 

 

ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหครูมีความรูความสามารถ

เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด                

การเรียนการสอน 4.13 0.79 มาก 

4 

 

ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหครูจัดหา ผลิตและพฒันา

สื่อนวัตกรรม ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัด 

การเรียนการสอน 4.02 0.93 มาก 

5 

 

ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหครูใชสื่อดิจทิัล เชน วีดีโอ  

สื่อ อิเล็กทรอนิกส บทเรียนออนไลน และเทคโนโลยี

ทางการศึกษาอื่น ๆ ในการจัดการเรียนการสอน 3.96 0.84 มาก 

6 

 

ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหครูฝกใชคอมพิวเตอร

เบื้องตนและเขารับการฝกอบรมการใชคอมพิวเตอร

เพื่อพฒันาสื่อการเรียนการสอน 4.02 0.81 มาก 

7 ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหครใูชระบบบริหาร

สํานักงานอัตโนมัติ (E-office) หรอื (E-filing) 3.95 0.91 มาก 

8 ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนการเรียนรูทางไกลผาน

ดาวเทียม (DLIT, DLTV) 3.98 0.96 มาก 

9 ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหมีหองปฏิบัติการดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 4.06 0.84 มาก 

10 

 

ผูบรหิารสงเสรมิ สนับสนุนใหมรีะบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 

ในโรงเรียนเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 4.18 0.88 มาก 

รวม 4.06 0.83 มาก 
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จากตารางที่ 4.3 พบวา ระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการสงเสรมิการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาพรวมอยูในระดับ

มาก ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูบริหารแตงต้ังบุคลากรรับผิดชอบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยาง

ชัดเจน รองลงมา ไดแก ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตในโรงเรียนเพื่อใช

ในการจัดการเรียนการสอน และผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหครูใชสื่อดิจทิัล เชน วีดีโอ สื่ออิเล็กทรอนิกส 

บทเรียนออนไลนและเทคโนโลยีทางการศึกษาอื่น ๆ  ในการจัดการเรียนการสอน และผูบริหารสงเสริม 

สนับสนุนใหครูใชระบบบริหารสํานักงานอัตโนมัติ (E-office หรือ E-filing) มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

ตารางท่ี 4.4 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการสนับสนุน                

ดานทรัพยากร โดยรวมและรายขอ 

 

ขอท่ี ดานการสนับสนุนดานทรัพยากร X̅ S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 ผูบริหารสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เชน 

ทีวีโปรเจคเตอร สือ่วีดีทัศน เปนตน เพื่อนํามาใชในการ

จัดการเรียนการสอน 4.02 0.94 มาก 

2 ผูบริหารสนับสนุนใหมเีว็บไซตที่ใชในการจัดการเรียนรูใหกับ

ครูและผูเรียน 3.90 0.91 มาก 

3 

 

ผูบริหารจัดสรรงบประมาณพฒันาโครงสรางพื้นฐาน และ

ระบบเครอืขายอินเตอรเน็ต 3.89 0.81 มาก 

4 

 

ผูบริหารจัดงบประมาณสนับสนุนดานการซอมบํารงุ และ

ปรับปรงุเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.87 0.87 มาก 

5 

 

ผูบริหารสนับสนุนใหจัดต้ังศูนยการจัดการเรียนรู ศูนยสื่อ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 3.77 0.89 มาก 

6 

 

ผูบริหารจัดสรรงบประมาณใหครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เขาฝกอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.89 0.92 มาก 

7 

 

ผูบริหารจัดซื้อซอฟตแวร และโปรแกรมสําเร็จรูปในการ

พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.67 0.91 มาก 

8 

 

ผูบริหารจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอในการปฏิบัติงาน

ตามโครงการตาง ๆ  เชน โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน โครงการเย่ียมบานนักเรียน เปนตน 4.02 0.87 มาก 

รวม 3.88 0.89 มาก 
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จากตารางที่ 4.4 พบวา ระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการสนับสนุนดานทรัพยากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก   

ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูบริหารสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เชน ทีวี

โปรเจคเตอรสื่อวีดีทัศน เปนตน เพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน รองลงมา ไดแก ผูบริหาร

จัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอในการปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ ผูบริหารสนับสนุนใหมีเว็บไซต 

ที่ใชในการจัดการเรียนรูใหกับครูและผูเรียน และผูบริหารจัดซื้อซอฟตแวร และโปรแกรมสําเร็จรูป          

ในการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

ตารางท่ี 4.5 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการนิเทศ กํากับ 

ติดตาม โดยรวมและรายขอ 

 

ขอท่ี ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม X̅ S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 

 

ผูบริหารมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของ

ครูอยางสม่ําเสมอ 4.09 0.88 มาก 

2 

 

ผูบริหารวางระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล 

การดําเนินงานของคร ู 4.07 0.88 มาก 

3 

 

ผูบริหารใหการนิเทศภายใน เพื่อชวยเหลอืครูเกี่ยวกับ

การจัดการเรียนการสอน 4.05 0.91 มาก 

4 

 

ผูบริหารมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 3.97 0.90 มาก 

5 ผูบริหารสงเสรมิการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร 4.10 0.79 มาก 

6 ผูบริหารมีการทําปฏิทิน การนิเทศ กํากับ ติดตามไว

อยางชัดเจน 3.92 0.89 มาก 

7 

 

ผูบริหารมีการกําหนดเกณฑ การนิเทศ กํากบั ติดตามให

ครูศึกษาทําความเขาใจ เพื่อรับการนิเทศ กํากับ ติดตาม

การดําเนินงาน 3.97 0.88 มาก 

รวม 4.02 0.87 มาก 

 

จากตารางที่ 4.5 พบวา ระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ในภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่มี
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คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูบริหารสงเสริมการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร รองลงมาไดแก ผูบริหาร             

มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของครูอยางสม่ําเสมอ และผูบริหารมีการทําปฏิทิน            

การนิเทศ กํากับ ติดตามไวอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการประเมินผล              

การปฏิบัติงาน โดยรวมและรายขอ 

 

ขอท่ี ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน X̅ S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 

 

ผูบริหารมีการประเมินผลดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดการเรียนการสอนของคร ู 3.90 0.86 มาก 

2 

 

ผูบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และนําผลมา

ปรับปรงุ การปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 3.93 0.86 มาก 

3 

 

ผูบริหารมีการสรางความรบัผิดชอบรวมกันในการ

ปฏิบัติงานของครูผูสอน 4.07 0.88 มาก 

4 ผูบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแบบกลัยาณมิตร 4.12 0.82 มาก 

5 ผูบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของครูตามสภาพจริง 4.09 0.80 มาก 

6 ผูบริหารมีการทําปฏิทิน ประเมินผลการปฏิบัติงานไวอยาง

ชัดเจน 3.97 0.93 มาก 

7 

 

ผูบริหารมีการกําหนดเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานให

ครูศึกษาทําความเขาใจ เพื่อรับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 4.05 0.87 มาก 

8 

 

ผูบริหารมีการแจงผลการประเมนิใหครทูี่เขารบัการ

ประเมินทราบและแกไขปรับปรงุการดําเนินงานของคร ู 3.92 0.86 มาก 

รวม 4.01 0.86 มาก 

 

จากตารางที่ 4.6 พบวา ระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแบบกัลยาณมิตร รองลงมา 

ไดแก ผูบริหารประเมินผลการปฏิบติังานของครตูามสภาพจริง และผูบริหารมีการประเมินผลดานการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครู มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 
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ผลการวิเคราะหขอมูลระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยใชคะแนนคาเฉลี่ย (X̅) และคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังขอมูลที่ปรากฏ 

 

ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน

การสอน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา         

ชุมพร เขต 2 โดยรวมและรายดาน 

 

ขอท่ี 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ 

จัดการเรียนการสอนของครู 
X̅ S.D. ระดับการปฏิบัติ 

1 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อการเรียน    

การสอน 3.88 0.86 มาก 

2 

 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อ       

การเรียนการสอน 3.87 0.90 มาก 

3 

 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูล

การจัดการเรียนการสอน 4.13 0.80 มาก 

4 

 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูล

การจัดการเรียนการสอน 4.05 0.82 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.98 0.85 มาก 

 

จากตารางที่ 4.7 พบวา ระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน  

ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยรวมและ         

รายดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังน้ี ดานการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลการจัดการเรียนการสอน ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศึกษาควาขอมูลการจัดการเรียนการสอน ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อการเรียนการสอน 

และดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อการเรียนการสอน ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.8 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ

เรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 2 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อการจัดการเรียนการสอน 

โดยรวมและรายขอ 

 

ขอท่ี 
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปนสื่อการจัดการเรียนการสอน 
X̅ S.D. 

ระดับ 

การปฏิบัติ 

1 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนสื่อนําเขาสูบทเรียน 3.89 0.86 มาก 

2 

 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศฝกทกัษะการคิดคํานวณเพื่อสอน

ซอมเสริมใหกับนักเรียน 3.81 0.87 มาก 

3 

 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน การทําเอกสารและการ

สรปุผล การประเมินการเรียนการสอน 4.11 0.79 มาก 

4 

 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อกลางเพื่อการจัด                

การเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ  3.95 0.81 มาก 

5 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อฝกใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

ออนไลน 3.74 0.97 มาก 

6 

 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อในรปูแบบของขอความ 

รูปภาพ แผนซีดี/ดีวีดี ฮารดดิสก แฟลชไดรฟหรือจากเครือขาย

อินเตอรเน็ตในการจัดการเรียนการสอน 4.06 0.86 มาก 

7 

 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน (CAI) ในการสรปุบทเรียน 3.72 0.95 มาก 

8 

 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนสื่อมลัติมีเดีย (E-Learning) 

เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ  3.78 0.85 มาก 

9 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการรับสงจดหมายอเิล็กทรอนิกส 3.82 0.84 มาก 

10 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชออกแบบการจัดการเรียนการสอน 3.88 0.85 มาก 

รวม 3.88 0.86 มาก 

 

จากตารางที่ 4.8 พบวา ระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน  

ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อการเรียนการสอน โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ย

มากที่สุด คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน การทําเอกสารและการสรุปผลการประเมินการ



 89

เรียนการสอน รองลงมาไดแก การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อในรูปแบบของขอความ รูปภาพ 

แผนซีดี/ดีวีดี ฮารดดิสก แฟลชไดรฟ หรือจากเครือขายอินเตอรเน็ต และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชเปนสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในการสรุปบทเรียนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

ตารางท่ี 4.9 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ

เรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 2 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อการเรียน                

การสอน โดยรวม และรายขอ 

 

ขอท่ี 
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการสรางสื่อการจัดการเรยีนการสอน 
X̅ S.D. 

ระดับ 

การปฏิบัติ 

1 

 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

(CAI) เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 3.59 0.94 มาก 

2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางหนังสืออเิล็กทรอนิกส (E-Book) 

เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 3.45 0.90 มาก 

3 

 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางสือ่มัลติมีเดีย (วีดีโอ หรือ

ภาพเคลื่อนไหว) เพือ่ใชในการจัดการเรียนการสอน 3.77 1.00 มาก 

4 

 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางและนําเสนอผลงานตาง ๆ  

(PowerPoint) เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 3.85 1.02 มาก 

5 

 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางแผนการจัดการเรียนรู เพือ่ใช

ในการจัดการเรียนการสอน 3.98 0.85 มาก 

6 

 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางเอกสารประกอบบทเรียน เพื่อ

ใชในการจัดการเรียนการสอน 4.09 0.81 มาก 

7 

 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางคลงัขอสอบหรือแบบทดสอบ 

เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 4.02 0.89 มาก 

8 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางแบบฝกสอนซอมเสริมในแตละ

รายวิชา เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 3.98 0.87 มาก 

9 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําใบงาน ใบความรู เพื่อใชใน

การจัดการเรียนการสอน 4.17 0.81 มาก 

10 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางงานกราฟกตกแตงภาพประกอบ 

เน้ือหาบทเรียน 3.84 0.92 มาก 

รวม 3.87 0.90 มาก 
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จากตารางที่ 4.9 พบวา ระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตาม

การรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสรางสื่อการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ขอที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําใบงาน ใบความรู เพื่อใชในการจัดการเรียน

การสอน รองลงมา ไดแก การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางเอกสารประกอบบทเรียน เพื่อใชในการ

จัดการเรียนการสอน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-BOOK) เพื่อใช

ในการจัดการเรียนการสอนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

ตารางท่ี 4.10 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด 

การเรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ                        

จัดเก็บขอมูลการจัดการเรียนการสอน เปนรายขอ 

 

ขอท่ี 
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการจัดเก็บขอมูลการจัดการเรยีนการสอน 
X̅ S.D. 

ระดับ 

การปฏิบัติ 

1 

 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็ขอมลูสารสนเทศ เชน ผล

การเรียนแบบประเมินผลการเรียนตามสภาพจรงิ เปนตน 4.23 0.77 มาก 

2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศบันทึกขอมูลนักเรียน (รายช้ัน/

รายบุคคล) 4.15 0.77 มาก 

3 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็ขอมลูครูและบุคลากร 4.11 0.80 มาก 

4 

 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็ขอมลูงานโครงการตาง ๆ  

เชน โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนตน 4.18 0.73 มาก 

5 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําทะเบียนสื่อการเรียนการสอน 4.05 0.84 มาก 

6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็แผนการจัดการเรียนรู 4.20 0.79 มาก 

7 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็แฟมสะสมผลงาน ใบงาน        

ใบความรู 4.22 0.77 มาก 

8 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็แบบฝกหัด แบบทดสอบ 

และคลังขอสอบ 4.15 0.82 มาก 

9 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศบันทึกสถิติการมาเรียนของนักเรียน 3.84 0.90 มาก 

10 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

(รายช้ัน/รายป) 4.13 0.80 มาก 

รวม 4.13 0.80 มาก 
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จากตารางที่ 4.10 พบวา ระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ เชน ผลการ

เรียนแบบประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง เปนตน รองลงมา ไดแก การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดเก็บแฟมสะสมผลงาน ใบงาน ใบความรู และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําทะเบียนสื่อ              

การเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 

ตารางท่ี 4.11 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด 

การเรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา ชุมพร เขต 2 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาควา                     

ขอมูลการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายขอ 
 

ขอท่ี 
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศึกษาควาขอมูลการจัดการเรียนการสอน X̅ S.D. 
ระดับ 

การปฏิบัติ 

1 

 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาขอมลูจาก School Net,  

School MIS 3.99 0.96 มาก 

2 

 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลโปรแกรม                 

M-Obec, B-Obec 3.80 0.93 มาก 

3 

 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลประชากรวัยเรียน

รายคน 3.77 0.90 มาก 

4 

 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูล CAI, E-Book,        

สื่อ E-Learning 3.85 0.90 มาก 

5 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาแผนการจัดการเรยีนรู 4.15 0.75 มาก 

6 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาใบงาน ใบความรู 4.22 0.77 มาก 

7 

 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาขอมลูจากแหลงเรียนรูทั้ง       

ในและนอกโรงเรียน 4.23 0.75 มาก 

8 

 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาและเลือกขอสอบจากคลัง

ขอสอบออนไลน 4.03 0.72 มาก 

9 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลงานวิจัยทางการศึกษา 4.12 0.78 มาก 

10 

 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและดาวนโหลดขอมลูผาน

อินเตอรเน็ต เชน Google YouTube เปนตน 4.34 0.72 มาก 

รวม 4.05 0.82 มาก 
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จากตารางที่ 4.11 พบวา ระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตาม

การรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศศึกษาควาขอมูลการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ย

มากที่สุด คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและดาวนโหลดขอมูลผานอินเตอรเน็ต เชน Google 

YouTube เปนตน รองลงมาไดแก การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาขอมูลจากแหลงเรียนรูทั้งในและ

นอกโรงเรียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลประชากรวัยเรียนรายคน มีคาเฉลี่ย

ตํ่าสุด 

 

ตอนท่ี 3 ผลความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู  

การวิเคราะหผลการทดสอบสมมติฐานหาความสมัพันธระหวางบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษา

กับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู โดยหาความสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

 

ตารางท่ี 4.12 ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ดานการสงเสริมการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน              

การสอน ตามการรับรูของคร ู

 

ขอท่ี 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการจัดการเรียนการสอนของครู 

ดานการสงเสริมการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

R Sig 

1 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อการเรียนการสอน 0.666 0.000* 

2 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อการเรียนการสอน 0.665 0.000* 

3 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลการจัดการ

เรียนการสอน  0.612 0.000* 

4 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาควาขอมูลการจัดการเรียน

การสอน 0.659 0.000* 

* นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.12 แสดงความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู พบวา บทบาทของผูบริหาร ดาน
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การสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคา Sig. นอยกวา 0.05 หมายความวาบทบาทของผูบริหาร 

ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด 

การเรียนการสอนของครู ทั้ง 4 ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05  

เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ดานการสงเสริม

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมคีวามสัมพันธกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรยีนการสอน

ตามการรบัรูของคร ูทั้ง 4 ดาน โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (R) ระดับคอนขางสงู คือ 0.666 0.665 

0.659 0.612 

 

ตารางท่ี 4.13 ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ดานการสนับสนุนดาน 

ทรัพยากรกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรยีนการสอน                      

ตามการรับรูของคร ู

 

ขอท่ี 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ                                            

ในการจัดการเรียนการสอนของครู 

ดานการสนับสนุน                

ดานทรัพยากร 

R Sig 

1 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อการเรียนการสอน 0.663 0.000* 

2 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อการเรียนการสอน 0.670 0.000* 

3 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลการจัดการ

เรียนการสอน  0.583 0.000* 

4 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาควาขอมูลการจัดการเรียน

การสอน 0.644 0.000* 

* นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.13 แสดงความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ดาน       

การสนับสนุนดานทรัพยากรกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรู

ของครู พบวา บทบาทของผูบริหาร ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคา Sig. นอยกวา 

0.05 หมายความวาบทบาทของผูบริหาร ดานการสนับสนุนดานทรัพยากรมีความสัมพันธกับการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครู ทั้ง 4 ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05  
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เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธพบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ดานการสนับสนุน

ดานทรัพยากรมีความสัมพันธกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนการสอน ตามการรับรู

ของครู ทั้ง 4 ดาน โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (R) ระดับคอนขางสูงคือ 0.670 0.663 0.644 คา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (R) ระดับปานกลางคือ 0.583  

 

ตารางท่ี 4.14 ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม 

กับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู 

 

ขอท่ี 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ                                               

ในการจัดการเรียนการสอนของครู 

ดานการนิเทศ               

กํากับ ติดตาม 

R Sig 

1 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อการเรียนการสอน 0.658 0.000* 

2 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อการเรียนการสอน 0.670 0.000* 

3 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลการจัดการเรียน

การสอน  0.607 0.000* 

4 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาควาขอมูลการจัดการเรียน 

การสอน 0.640 0.000* 

* นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.14 แสดงความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ดานการนิเทศ 

กํากับ ติดตาม กับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู พบวา 

บทบาทของผูบริหาร ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม มีคา Sig. นอยกวา 0.05 หมายความวาบทบาท

ของผูบริหาร ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม มีความสัมพันธกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด 

การเรียนการสอน ตามการรับรูของครู ทั้ง 4 ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ดานการนิเทศ กํากับ 

ติดตาม มีความสัมพันธกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของ

ครู ทั้ง 4 ดาน โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (R) ระดับคอนขางสูง คือ 0.670 0.658 0.640 0.607 
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ตารางท่ี 4.15 ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ดานการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรยีนการสอน                

ตามการรับรูของคร ู

 

ขอท่ี 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ                                               

ในการจัดการเรียนการสอนของครู 

ดานการประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน 

R Sig 

1 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อการเรียนการสอน 0.691 0.000* 

2 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อการเรียนการสอน 0.708 0.000* 

3 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลการจัดการ

เรียนการสอน 0.673 0.000* 

4 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาควาขอมูลการจัดการเรียน

การสอน 0.682 0.000* 

* นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางที่ 4.15 แสดงความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ดานการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน กับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรู

ของครู พบวา บทบาทของผูบริหาร ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีคา Sig. นอยกวา 0.05 

หมายความวาบทบาทของผูบริหาร ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรยีนการสอน ตามการรับรูของครู ทั้ง 4 ดาน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05  

เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ดานการประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการ

รับรูของครู ทั้ง 4 ดาน โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (R) ระดับคอนขางสูง คือ 0.708 0.691 0.682 

0.673 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทสถานศึกษาของผูบริหารกับ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 

บทบาทของ 

ผูบริหารสถานศึกษา 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนตามการรับรูของคร ู

Y1 Y2 Y3 Y4 Y 

X1 0.666* 0.665* 0.612* 0.659* 0.712* 

X2 0.663* 0.670* 0.583* 0.644* 0.701* 

X3 0.658* 0.670* 0.607* 0.640* 0.705* 

X4 0.691* 0.708* 0.673* 0.682* 0.753* 

X 0.721* 0.731* 0.667* 0.707* 0.773* 

* P < 0.05 

 

จากตารางที่ 4.16 พบวา ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยรวมมีความสัมพันธระดับคอนขางสูง (R = 0.773) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และในแตละดานยังมีคาความสัมพันธกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาแตละดาน พบวา ดาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (R = 0.753*) มีความสัมพันธในทางบวกสูงสุด ดานการสนับสนุนดาน

ทรัพยากร (R = 0.701*) มีความสัมพันธในทางบวกตํ่าสุด ความสัมพันธระหวางการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา ดานการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อการเรียนการสอน (R = 0.731*) มีความสัมพันธในทางบวก

สูงสุด รองลงมา คือ ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อการเรียนการสอน (R = 0.721*) ดานการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลการจัดการเรียนการสอน (R = 0.707*) และดานการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลการจัดการเรียนการสอน (R = 0.667*) มีความสัมพันธใน

ทางบวกตํ่าสุด 
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ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 2 

 

ตารางท่ี 4.17 คาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ คาสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน

และการทดสอบนัยสําคัญดวยคาทีของบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา b S.E.b.  t Sig 

คา Constant 0.578 0.161  3.599 0.000 

1.  การสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (X1) 0.315 0.063 0.316 4.980 0.000 

2.  การสนับสนุนดานทรพัยากร (X2) 0.184 0.075 0.192 2.459 0.014 

3.  การนิเทศ กํากับ ติดตาม (X3) 0.144 0.067 0.135 2.137 0.033 

4.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน (X4) 0.219 0.073 0.202 3.005 0.003 

R = 0.776    R2 = 0.602   F= 4.568 * p-value < 0.05 

 

จากตารางที่ 4.17 พบวา มีบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ใน 4 ดาน คือ ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการ

สนับสนุนดานทรัพยากร ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมี

คานํ้าหนักความสําคัญ ในรูปคะแนนมาตรฐานที่สงผลทางบวกตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู เทากับ 0.315, 0.184, 0.144 และ 0.219 ตามลําดับ 

คาสหสัมพันธพหุคูณของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการ

รับรูของครูกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ดาน เทากับ 0.776 โดยที่บทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษา ทั้ง 4 ดาน สามารถพยากรณการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

ตามการรับรูของครู รอยละ 60 มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณเทากับ 0.161 สามารถเขียน

สมการพยากรณการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู ทั้งในรูป

ของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน เรียงตามลําดับดังน้ี 

สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ ไดดังน้ี  Ŷ = 0.578+0.315(X1)+0.184(X2)+0.144(X3)+ 

0.219(X4) ตามลําดับ และสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังน้ี Z = 0.316(X1)+0.192 

(X2)+0.135(X3)+0.202(X4) ตามลําดับ  


