
บทที่ 5  

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เพื่อศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรู

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรู

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และเพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษาที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 

ครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 จํานวน 1,224 คน 

กลุมตัวอยางไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย 360 คน เกบ็รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม มีคาความ

เช่ือมั่นทั้งฉบับ เทากับ 0.98 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 

รอยละ 100 นํามาวิเคราะห ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปและหาคาทางสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย X̅ สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน ทดสอบสมมุติฐานโดยการวิเคราะห

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ผูวิจัยสรุปผล การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังน้ี  

 

สรุปผล 

 

การวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบรหิารสถานศึกษาที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 

2 ผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี  

 1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีประสบการณ 

การทํางาน 21 ปข้ึนไป ระดับการศึกษาปริญญาตรี และขนาดของสถานศึกษา มีขนาดกลาง  

 2.  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 2 โดยรวมและรายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ได
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ดังน้ี ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ดานการประเมินผล    

การปฏิบัติงาน และดานการสนับสนุนดานทรัพยากร และผลการวิเคราะหแตละดานปรากฏผลดังน้ี 

  2.1 ระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูบริหารแตงต้ังบุคลากรรับผิดชอบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ อยาง

ชัดเจน รองลงมา ไดแก ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตในโรงเรียนเพื่อใช

ในการจัดการเรียนการสอน และผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหครูใชสื่อดิจทิัล เชน วีดีโอ สื่ออิเล็กทรอนิกส 

บทเรียนออนไลน และเทคโนโลยีทางการศึกษาอื่น ๆ ในการจัดการเรียนการสอน และผูบริหารสงเสริม 

สนับสนุนใหครูใชระบบบริหารสํานักงานอัตโนมัติ (E-office) หรือ (E-filing) มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

  2.2 ระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการสนับสนุนดานทรัพยากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูบริหารสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เชน ทีวีโปรเจคเตอร

สื่อวีดีทัศน เปนตน เพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน รองลงมา ไดแก ผูบริหารจัดสรรงบประมาณ

อยางเพียงพอในการปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ ผูบริหารสนับสนุนใหมีเว็บไซตที่ใชในการจัดการ

เรียนรูใหกับครูและผูเรียน และผูบริหารจัดซื้อซอฟตแวร และโปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาทักษะ

กระบวนการเรียนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

  2.3 ระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ในภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ย

มากที่สุด คือ ผูบริหารสงเสริมการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร รองลงมาไดแก ผูบริหารมีการนิเทศ 

กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของครูอยางสม่ําเสมอ และผูบริหารมีการทําปฏิทิน การนิเทศ กํากับ 

ติดตามไวอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

  2.4 ระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผูบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแบบกัลยาณมิตร รองลงมา ไดแก 

ผูบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของครูตามสภาพจริง และผูบริหารมีการประเมินผลดานการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครู มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยรวมและรายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังน้ี ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัเก็บขอมูล

การจัดการเรียนการสอน ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาควาขอมูลการจัดการเรียนการสอน 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน และดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสรางสื่อการจัดการเรียนการสอน และผลการวิเคราะหแตละดานปรากฏผล ดังน้ี 
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  3.1 ระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรู 

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน การทําเอกสารและการสรุปผลการประเมินการเรียนการสอน 

รองลงมาไดแก การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อในรูปแบบของขอความ รูปภาพ แผนซีดี/ดีวีดี 

ฮารดดิสก แฟลชไดรฟ หรือจากเครือขายอินเตอรเน็ต และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนสื่อ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในการสรุปบทเรียนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

  3.2 ระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของคร ู

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สรางสื่อการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําใบงาน ใบความรู เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน รองลงมา ไดแก 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางเอกสารประกอบบทเรียน เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนและ  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน       

มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

  3.3 ระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดเก็บขอมูลการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ เชน ผลการเรียนแบบประเมินผลการเรียน

ตามสภาพจริง เปนตน รองลงมา ไดแก การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บแฟมสะสมผลงาน ใบงาน 

ใบความรู และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําทะเบียนสื่อการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

  3.4 ระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษา

ควาขอมูล การจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสบืคนและดาวนโหลดขอมูลผานอินเตอรเน็ต เชน Google YouTube เปนตน 

รองลงมาไดแก การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาขอมูลจากแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลประชากรวัยเรียนรายคน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 

 4. ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 2 โดยรวม มีความสัมพันธระดับคอนขางสูง (R = 0.773) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 และในแตละดานยังมีคาความสัมพันธกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน           

การสอนตามการรับรูของครู 
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  เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาแตละดาน พบวา 

ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (R = 0.753*) มีความสัมพันธในทางบวกสูงสุด ดานการสนับสนุน

ดานทรัพยากร (R = 0.701*) มีความสัมพันธในทางบวกตํ่าสุด ความสัมพันธระหวางการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา ดานการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อการจัดการเรียนการสอน (R = 0.731*) มีความสัมพันธในทางบวก

สูงสุด รองลงมาคือ ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน (R = 0.721*) 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลการจัดการเรียนการสอน (R = 0.707*) และดาน

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลการจัดการเรียนการสอน (R = 0.667*) มีความสัมพันธ

ในทางบวกตํ่าสุด 

 5. บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด 

การเรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

ใน 4 ดาน คือ ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการสนับสนุนดานทรัพยากร ดาน 

การนิเทศ กํากับ ติดตาม และดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีคานํ้าหนักความสําคัญในรูป

คะแนนมาตรฐานที่สงผลทางบวกตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการ

รับรูของครู เทากับ 0.315, 0.184, 0.144 และ 0.219 ตามลําดับ 

  คาสหสัมพันธพหุคูณของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

ตามการรับรูของครูกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ทั้ง 4 ดาน เทากับ 0.776 โดยที่บทบาท      

ของผูบริหารสถานศึกษา ทั้ง 4 ดาน สามารถพยากรณการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน

การสอน ตามการรับรูของครู รอยละ 60 มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณเทากับ 0.161 สามารถ

เขียนสมการพยากรณการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู        

ทั้งในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน 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  

 

อภิปรายผล 

 

จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 มีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
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 1. ระดับบทบาทของผูบรหิารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 2 โดยรวมและรายดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

ไดดังน้ี ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ดานการประเมิน 

ผลการปฏิบัติงาน และดานการสนับสนุนดานทรัพยากร ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเพราะวา ครูผูสอน

สวนมากรับรูในสิง่ที่ผูบรหิารสถานศึกษาไดใหความสําคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะในปจจุบัน

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิง่ทีจ่ําเปนและมคีวามสาํคัญตอการจัดการศึกษา เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารและการจัดการเรียนการสอนและงานดานอื่น ๆ ในสถานศึกษา สอดคลองกับ 

ศิรินทรทิพย ชาลีวรรณ (2556) กลาววา ผูบริหารมีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรมแีผนการจัดการเรียนรู

ที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูสงเสริมสนับสนุน

การใชอินเตอรเน็ตในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สงเสริมการใชสื่อดิจิทัล เชน วิดีโอ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส E-Book CAI บทเรียนออนไลน E-Library, E-Learning, Tablet ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน สงเสริมสนับสนุนบุคลากรใหใชระบบบริหารสํานักงานอัตโนมัติ (E-office) หรือ  

(E-Feeling) สงเสริมสนับสนุนบุคลากรใชโปรแกรม Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft 

PowerPoint ในการสอนการทําเอกสารและการสรุปผลการประเมินการสอน ผลการวิจัยน้ีสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ดวงกมล กิ่งจําปา (2555) ไดศึกษาเรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม

งานเทคโนโลยีทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบวาบทบาท    

ของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมงานเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดาน 

และถวัลย พอกประโคน (2557) ไดศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 พบวาสภาพการบริหาร 

งานโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากทุกดานเชนเดียวกัน  

  1.1 ระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ผูบริหารแตงต้ังบุคลากรรับผดิชอบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางชัดเจน 

รองลงมา ไดแก ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตในโรงเรียนเพื่อใชในการ

จัดการเรียนการสอน และผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหครูใชสื่อดิจิทัล เชน วีดีโอ สื่ออิเล็กทรอนิกส 

บทเรียนออนไลน และเทคโนโลยีทางการศึกษาอื่น ๆ ในการจัดการเรียนการสอน และผูบริหารสงเสริม 

สนับสนุนใหครูใชระบบบริหารสํานักงานอัตโนมัติ (E-office) หรือ (E-filing) มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ผลการวิจัย

เปนเชนน้ีอาจเพราะวา ครูผูสอนสวนมากรับรูในสิง่ทีผู่บริหารสถานศึกษาไดใหความสําคัญกับดานการ

สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผูบริหารจะตองมีความรู ความเขาใจ ใหความสําคัญในเรื่อง

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งที่จําเปนและมีความสําคัญตอ
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การจัดการศึกษา สอดคลองกบัแนวคิดของ ปรัชญานันท นิลสุข (2551) กลาววา การจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศ กลายเปนเครื่องสําคัญในการบริหารจัดการสมัยใหม ที่ตองนําเอาเทคโนโลยีโดยเฉพาะ

อยางย่ิงเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการแขงขัน ทั้งในดานธุรกิจ การคา การบริหารจัดการองคกร 

การพัฒนาบุคลากร การศึกษา สาธารณสุข และอื่น ๆ ในทุกสาขาตองมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขามาใชอยางแนนอน อยางนอยก็ตองเอาคอมพิวเตอรมาใชในการพิมพงาน และการจัดทําเอกสาร

การใหบริการลูกคาหรือเจาหนาที่ในสํานักงาน ชีวิตประจําวันของผูคนก็ผูกติดกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

อยางแนบแนนเขาไปทุกวัน การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเปนสิ่งที่ผูบริหารระดับสูงจะ

หลีกเลี่ยงไมไดตราบใดที่เรา ยังอยูในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชชีวิตผูกติดกับระบบดิจิตอล

แทบทุกวัน และผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ ไพฑูรย จันทรชุม (2557) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษา

สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการบริหารงานในโรงเรียนระดับประถมศึกษาอําเภอพนม สังกัด

สํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 พบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการบริหารงาน ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาอําเภอพนม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และฐิติพร 

สุดสาย (2557) ไดศึกษาเรื่อง สภาพการใชคอมพิวเตอรในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อําเภอ

บานนาสาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 พบวา การใชคอมพิวเตอร

ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อําเภอบานนาสาร โดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

  1.2 ระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการสนับสนุนดานทรัพยากร ในภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ย

มากที่สุด คือ ผูบริหารสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ เชน ทีวีโปรเจคเตอรสื่อวีดีทัศน 

เปนตน เพื่อนํามาใชในการจดัการเรยีนการสอน รองลงมา ไดแก ผูบริหารจดัสรรงบประมาณอยางเพยีงพอ

ในการปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ ผูบริหารสนับสนุนใหมีเว็บไซต ที่ใชในการจัดการเรียนรูใหกับครู

และผูเรียน และผูบริหารจัดซื้อซอฟตแวร และโปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาทักษะกระบวนการ

เรียนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเพราะวา ครูผูสอนสวนมาก

รับรูในสิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาไดใหความสําคัญกับดานการสนับสนุนดานทรัพยากร ซึ่งผูบริหาร

จะตองมีความรู ความเขาใจ ใหความสําคัญในเรื่องของการสนับสนุน ดานทรัพยากรทางการศึกษา 

เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู สอดคลองกับแนวคิดของ ศิรินทรทิพย ชาลีวรรณ 

(2556) กลาววา ผูบริหารมีบทบาทในการสงเสริมการจดัสรรงบประมาณในการจดัซื้อวัสดุอุปกรณดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดสรรงบพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบเครือขายอินเตอรเน็ต จัดสรร

งบประมาณดานวัสดุ ครุภัณฑ สื่อสาร เชน โปรเจคเตอร จอทีวี เครื่องขยายเสียง ลําโพง จดัซื้อซอฟตแวร

ที่ใชเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดใหมีหองปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ         

จัดงบประมาณสนับสนุนดานการซอมบํารุง และปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลการวิจัย

สอดคลองกับงานวิจัยของ ดลยา ดรุณศรี (2557) ไดศึกษาเรื่อง ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เพื่อการบริหารงานของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลในจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการบริหารงานของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และอนุพงศ อัตถไพศาล 

(2557) ไดศึกษาเรื่อง ศึกษาสภาพการใชและปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษาของอําเภอเกาะสมุย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                    

สุราษฎรธานี เขต 1 พบวา สภาพการใชและปญหา ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน

ของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

  1.3 ระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม ในภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ย

มากที่สุด คือ ผูบริหารสงเสริมการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร รองลงมาไดแก ผูบริหารมีการนิเทศ 

กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของครูอยางสม่ําเสมอ และผูบริหารมีการทําปฏิทิน การนิเทศ กํากับ 

ติดตามไวอยางชัดเจน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเพราะวา ครูผูสอนสวนมากรับรู        

ในสิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาไดใหความสําคัญกับดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม เพราะการนิเทศ กํากับ 

ติดตามเปนข้ันตอนการติดตามและตรวจสอบ เพื่อประเมินความกาวหนาในการดําเนินการปฏิบัติตาม

แผนที่วางไว เพื่อทราบถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผน สอดคลองกับแนวคิด ศิรินทรทิพย 

ชาลีวรรณ (2556) กลาววา ผูบริหารมีบทบาทในการสงเสริมการกําหนดวิธีการประเมินดานการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศอยางชัดเจน การตรวจสอบ การติดตาม การควบคุม การประเมินผลดานการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการนําผลการประเมินการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปใชในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลการวิจัย

สอดคลองกับงานวิจัยของ อาริษา วัฒนครใหญ (2560) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาความสัมพันธระหวาง

คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดชุมพร พบวา 

ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารจัดการระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของสถานศึกษาตามการรับรูของครู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

  1.4 ระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ย

มากที่สุด คือ ผูบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแบบกัลยาณมิตร รองลงมา ไดแก ผูบริหาร

ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูตามสภาพจริง และผูบริหารมีการประเมินผลดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครู มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเพราะวา 

ครูผูสอนสวนมากรับรูในสิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาไดใหความสําคัญกับดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เพราะการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนข้ันตอนการติดตามและตรวจสอบ เพื่อประเมินความกาวหนา

ในการดําเนินการปฏิบัติตามแผนที่วางไว เพื่อทราบถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานตามแผน 
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สอดคลองกับแนวคิดของ ศิรินทรทิพย ชาลีวรรณ (2556) กลาววา ผูบริหารมีบทบาทในการสงเสริม  

การกําหนดวิธีการประเมินดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางชัดเจน การตรวจสอบ การติดตาม 

การควบคุม การประเมินผลดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       

มีการนําผลการประเมินการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไปใชในการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ อนุธิดา อักษรกูล (2559)        

ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 พบวา พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร         

ที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และภาคภูมิ มณีบางกา 

(2558) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานขอมูลสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พบวา ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ             

ในการบริหารงานขอมูลสารสนเทศ ระดับสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน  

 2. ระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 โดยรวมและรายดานมีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังน้ี ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

จัดเก็บขอมูลการจัดการเรียนการสอน ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาควาขอมูลการจัดการ

เรียน การสอน ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อการเรียนการสอน และดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสรางสื่อการเรียนการสอน ตามลําดับ ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเพราะวา ครูผูสอน

สวนมากรับรูในสิง่ที่ผูบรหิารสถานศึกษาไดใหความสําคัญกับดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ซึ่งผูบริหารจะตองมีความรู ความเขาใจ ใหความสําคัญในเรื่องของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การเรียนการสอนของครู เพราะในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งที่จําเปนและ มีความสําคัญ 

ตอการจัดการศึกษา เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศมสีวนเกีย่วของกับการบรหิารและการจดัการเรยีน

การสอนมีความรวดเร็ว และเอื้ออํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและงานอื่น ๆ         

ในสถานศึกษาสอดคลองกับแนวคิดของ พิศจริตรา สุขวุฒิไชย (2553) ไดกลาวถึง การประยุกตใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนไววา การใช ICT ในการเรียนการสอนไดเขา

มามีบทบาททางดานการศึกษาเปนอยางมากในลกัษณะของอินเทอรเน็ต ซึ่งครูผูสอนสามารถใชในการ

จัดการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบของงานสอน การวิจัย และการประเมินผล ซึ่งรูปแบบการสอนดวย 

ICT เขาถึงทั่วทุกจุด และประเทศที่ใชมากที่สุดคือ อเมริกาเหนือ และในเอเชีย คือประเทศญี่ปุน โดย

ในระบบ จะใชในหองสมุด การจัดการเรียนการสอนนอกระบบ เชน พิพิธภัณฑ ซึ่งการใชระบบ ICT น้ี 

จะแพรหลายมากข้ึนในชีวิตประจําวัน ทั้ง CD มัลติมีเดียตาง ๆ จากแตเดิมที่ ICT มีบทบาทมากํากับ

การเรียนของนักเรียนน้ันไดมีการเปลี่ยนแปลงมาเปนนักเรียนและครูเปนผูสรางเอง และการเรียน     

การสอนน้ีสามารถที่จะเรียนรูไดทุกสถานที่ ทุกเวลาโดยการเรียนรูดวยรูปแบบน้ีมีประสิทธิภาพ
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มากกวาการสอนในหองเรียนจากเดิม แตบางครั้งเน้ือหาในบางรายวิชาที่ไม?มีจําเปนและเหมาะสม       

ที่จะนํา ICT เขามาใช และผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ เอกราช เครือศรี (2558) ไดศึกษา

เรื่อง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และไพฑูรย จันทรชุม (2557) ไดศึกษาเรื่อง 

การศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานในโรงเรียนระดับประถมศึกษาอําเภอ

พนม สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 พบวา สภาพการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการบริหารงานในโรงเรียนระดับประถมศึกษาอําเภอพนม โดยภาพรวมและรายดานอยู

ในระดับมากเชนเดียวกัน  

  2.1 ระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     

เปนสื่อการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ      

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน การทําเอกสารและการสรุปผลการประเมินการเรียนการสอน 

รองลงมาไดแก การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อในรูปแบบของขอความ รูปภาพ แผนซีดี/ดีวีดี 

ฮารดดิสก แฟลชไดรฟ หรือจากเครือขายอินเตอรเน็ต และการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนสื่อ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในการสรุปบทเรียนมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ผลการวิจัยเปนเชนน้ี        

อาจเพราะวา ครูผูสอนสวนมากรับรูในสิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาไดใหความสําคัญกับดานการสงเสริม        

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งผูบริหารจะตองมีความรู ความเขาใจ ใหความสําคัญกับดานการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อการเรียนการสอน เพราะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อการเรียน

การสอน เปนสื่ออุปกรณการเรียนการสอนที่นํามาใชเปนเครื่องมือในการนําเสนอเน้ือหา เพื่อชวยเพิ่ม

แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ ปยพร ถาวะราภรณ (2553) กลาววา  

การใชคอมพิวเตอรเปนสื่อการเรียนการสอน หมายถึง การนําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปนสือ่ในการเรยีน

การสอน โดยใหผูเรียนไดเรียนรูเน้ือหาบทเรียนและฝกทักษะจากสื่อบทเรียน CAI หนังสืออิเล็กทรอนิกส 

E-Learning สื่อมัลติมีเดีย สื่อบันทึกขอมูลอื่น ๆ เชน CD/DVD หรือจากเว็บไซต การใชคอมพิวเตอร

เปนเครื่องมือใหผูปฏิบัติ ทําแบบฝกหัด แบบทดสอบเลนเกมการศึกษา ศึกษาคนควาขอมูลความรู 

ตาง ๆ และการนําเสนองาน การใชคอมพิวเตอรติดตอสื่อสารผานทางอินเทอรเน็ต ระหวางผูสอนกับ

ผูเรียน เชน การถาม ตอบปญหา การสงงาน หรือการบานทางอีเมลการแจงประกาศขาวกิจกรรม  

การเรียน ฯลฯ การใชเครื่องคอมพิวเตอรในการควบคุมอุปกรณรวมตาง ๆ ประกอบการเรียนการสอน 

เชน เครื่องพิมพ เครื่อง LCD และการใชคอมพิวเตอร เพื่อการแกไขปญหา การขาดแคลนครูผูสอน 

และผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ พิมภา คีรีเมฆ (2559) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวาง

แบบภาวะผูนําของผูบริหารกับสภาพการจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พบวา แบบภาวะผูนําของผูบริหารกับสภาพการจัดระบบ

สารสนเทศของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสุรัชดา จันทรเพชร (2560)  

ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพ           

การสอนตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร 

พบวาทักษะการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอนตามการรับรูของครู โดย

ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากเชนเดียวกัน  

  2.2 ระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สรางสื่อการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําใบงาน ใบความรู เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน รองลงมา ไดแก 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางเอกสารประกอบบทเรียน เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 

มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเพราะวา ครูผูสอนสวนมากรับรูในสิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษา

ไดใหความสําคัญกับดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อการจัดการเรียนการสอน เพราะ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสือ่การจัดการเรียนการสอน สามารถทําใหผูเรียนเขาใจเน้ือหา

บทเรียนไดงายข้ึน และผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ทั้งในหองเรียนปกติและนอกหองเรียน  

โดยเน้ือหาบทเรียนจะประกอบไดดวย ภาพน่ิง ภาพกราฟก ขอความ เสียง วีดีโอ และภาพเคลื่อนไหว 

เปนตน สอดคลองกับแนวคิดของ ลิขิต สุภาสาย (2551) กลาววา การนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือ

สรางใหเปนโปรแกรมคอมพวิเตอร เพื่อใหผูเรียนนําไปเรียนดวยตนเอง และเกดิการเรียนรูในโปรแกรม

ประกอบไปดวย เน้ือหาวิชา แบบฝกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนอ แบบมีทั้งตัวหนังสือ 

ภาพกราฟกภาพเคลื่อนไหว สีหรือเสียง เพื่อดึงดูดใหผูเรยีนเกิดความสนใจมากย่ิงข้ึน รวมทั้งการแสดง 

ผลการเรียนใหทราบทันที โดยขอมูลยอนกลับ (Feedback) แกผูเรียนและยังมีการจัดลําดับวิธีการสอน 

โดยกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนในแตละคน ทั้งน้ีจะตองมีการวางแผนการในการผลิต

อยางเปนระบบในการนําเสนอดวยสื่อ และผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ อาทิตยา ศักด์ิจันทร 

(2560) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาความสมัพันธระหวางการสงเสรมิกระบวนการคิดเชิงระบบกับความสําเร็จ

ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร พบวา การสงเสริมกระบวนการคิดเชิงระบบกับความสําเร็จ      

ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมและรายดานอยูใน

ระดับมาก และกิตติพงษ กาญจนสําเริง (2558) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ

เปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการ ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร

สถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 
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  2.3 ระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรู 

ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดเก็บขอมูลการจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ย 

มากที่สุด คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ เชน ผลการเรียนแบบประเมินผล

การเรียนตามสภาพจริง เปนตน รองลงมา ไดแก การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็แฟมสะสมผลงาน 

ใบงาน ใบความรู และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําทะเบียนสือ่การเรยีนการสอน มีคาเฉลี่ยตํ่าสดุ 

ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเพราะวา ครูผูสอนสวนมากรับรูในสิ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาไดใหความสําคัญ

กับดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลการจัดการเรียนการสอน เพราะการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการบรหิารจัดการสารสนเทศในหองเรียน เพื่อใหการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน เชน การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ ขอมูลธุรการช้ันเรียน ขอมูลครูและบุคลากร ขอมูลนักเรียน 

(รายช้ัน รายบุคคล) การจัดเก็บแผนการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนการสอน ใบงาน ใบความรู แบบฝกหัด 

แบบทดสอบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แฟมสะสมผลงาน และการจัดเก็บขอมูลงาน โครงการตาง ๆ 

เปนตน สอดคลองกับแนวคิดของ จิตติมา พิทยาสุนทร (2557) กลาววา การจัดเก็บขอมูล หมายถึง 

ข้ันตอนสําคัญที่จะอํานวยความสะดวกในการเรียกใชขอมูล และการแกไขขอมูลใหเปนปจจุบัน ขอมูล

อาจเก็บรักษาในสื่อตาง ๆ เชน การวางแผน การจัดเก็บขอมูลอยางเปนปจจุบัน มีการคนหาขอมูล 

การจําแนก ขอมูลออกเปนหมวดหมูตามลักษณะงาน เครื่องมือที่ใชในการจัดเก็บปลอดภัย รูปแบบ  

ที่ใชในการจัดเก็บขอมูลที่ชัดเจน มีแหลงที่ใชในการจัดเก็บขอมูล มีงบประมาณที่ใชในการจัดเก็บขอมูล 

และเจาหนาที่ ที่มีความรู ความสามารถในการจัดเก็บขอมูล และผลการวิจัยสอดคลองกับงานวิจัย 

ของ จิตติมา พิทยาสุนทร (2557) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร พบวา สภาพ 

การจัดระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และ

จิตติมา สมหวัง (2554) ไดศึกษาเรื่อง ศึกษาสภาพการจัดระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน สังกัดสํานักการศึกษาเทศบาลนครสุราษฎรธานี พบวา สภาพการจัดระบบขอมูล

สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากเชนเดียวกัน  

  2.4 ระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษา

ควาขอมูล การจัดการเรียนการสอน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก ขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสบืคนและดาวนโหลดขอมูลผานอินเตอรเน็ต เชน Google YouTube เปนตน 

รองลงมาไดแก การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาขอมูลจากแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน และ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลประชากรวัยเรียนรายคน มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ผลการวิจัย

เปนเชนน้ีอาจเพราะวา ครูผูสอนสวนมากรับรูในสิง่ทีผู่บริหารสถานศึกษาไดใหความสําคัญกับดานการ
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ใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาควาขอมูลการจัดการเรียนการสอน เพราะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการแสวงหาความรู โดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต และสามารถแลกเปลี่ยนขาวสาร ความคิดเห็น

ทาง E-mail โครงการ School Net การเรียนการสอนทางไกลผานเครือขาย เชน ใชในการศึกษา

คนควาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) สื่อมัลติมีเดีย แผนการจัดการเรียนรู สื่อการเรยีนการสอน 

ใบงาน ใบความรู แบบฝกหัด แบบทดสอบ คลังขอสอบ งานวิจัยทั้งในและตางประเทศ โปรแกรมขอมูล

ประชากรวัยเรียนและใชในการดาวนโหลดขอมูลทางอินเทอรเน็ต เปนตน สอดคลองกับแนวคิดของ  

จิราพร มีเทพ (2554) กลาววา การใชคอมพิวเตอรศึกษาคนควาขอมูลสารสนเทศ มีความสําคัญ       

ในการจัดการเรียนการสอน เปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูเรียน สามารถใชคอมพิวเตอรในการ

สืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต และสามารถแลกเปลี่ยนขาวสารความคิดเห็นทางอีเมล การเรียนทางไกล

ผานเครือขายโครงการ School Net การจัดทําขอมูลในการบริหารโรงเรียน ไดแก การใชโปรแกรม 

SMIS, M-OBEC, B-OBEC และโปรแกรมขอมูลประชากรวัยเรียน รายคน และผลการวิจัยสอดคลอง

กับงานวิจัยของ อัจฉรียา ทองมา (2557) ไดศึกษาเรื่อง ศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ      

ของบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อําเภอเกาะสมุย จังหวัด สุราษฎรธานี พบวา สภาพการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

และ ปรพล กลับศรี (2557) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการใชคอมพิวเตอรพกพา เพื่อการศึกษาของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 3 พบวา การใชคอมพิวเตอรพกพา 

เพื่อการศึกษาของครู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเชนเดียวกัน  

 3. ความสัมพันธระหวางบทบาทของผูบริหารสถานศึกษากับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร 

เขต 2 โดยรวมมีความสัมพันธระดับคอนขางสูง (R = 0.773) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

และในแตละดานยังมีคาความสัมพันธกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของคร ู

ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่วางไว ผลการวิจัยออกมาเชนน้ีอาจเปนเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา 

เปนผูมีบทบาทสําคัญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอน ทั้งดาน

การใชคอมพิวเตอรและอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน การนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศไปใชเปนตัวกลางในการนําสงหรือถายทอดความรูในการเรียนการสอนรายวิชา

ตาง ๆ และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ ศิรินทรทิพย ชาลีวรรณ (2556) กลาววา 

ผูบริหารมีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน สงเสริมสนับสนุนใหบคุลากรมีแผนการจดัการเรยีนรูที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูสงเสรมิสนับสนุนการใชอินเตอรเน็ตในการจัดกิจกรรมการเรยีน

การสอน สงเสริมการใชสื่อดิจิทัล เชนวิดีโอ สื่ออิเล็กทรอนิกส E-Book CAI บทเรียนออนไลน E-Library, 

E-Learning, Tablet ในการจดักิจกรรมการเรยีนการสอน สงเสรมิสนับสนุนบุคลากรใหใชระบบบริหาร
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สํานักงานอัตโนมัติ (E-office) หรือ (E-Feeling) สงเสริมสนับสนุนบุคลากรใชโปรแกรม Microsoft 

Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint ในการสอนการทําเอกสารและการสรุปผลการประเมิน

การสอน และผลงานวิจัยสอดคลองกับงานวิจัยของ เอกราช เครือศรี (2558) ไดศึกษาเรื่อง การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 32 ผลการวิจัยพบวา โดยภาพรวม มีความสัมพันธกันในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 4. การวิเคราะหบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 2 พบวา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัด 

การเรียนการสอนของครู ใน 4 ดาน คือ ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการสนับสนุน

ดานทรัพยากร ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีคานํ้าหนัก

ความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานที่สงผลทางบวกตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน

การสอน ตามการรับรูของครู เทากับ 0.315, 0.184, 0.144 และ 0.219 ตามลําดับ คาสหสัมพันธพหุคูณ

ของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครูกับบทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษา ทั้ง 4 ดาน เทากับ 0.776 โดยที่บทบาทของผูบรหิารสถานศึกษา ทั้ง 4 ดาน สามารถพยากรณ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนตามการรับรูของครู รอยละ 60 มีความคลาด

เคลื่อนในการพยากรณเทากับ 0.161 สามารถเขียนสมการพยากรณการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ       

ในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู ทั้งในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐาน       

เรียงตามลําดับดังน้ี สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ 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 ผลการวิจัยออกมาเปนเชนน้ี อาจจะเปนเพราะวาบทบาท 

ของผูบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ดาน เปนปจจัยสําคัญในการสนับสนุน สงเสริมใหการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของคร ูบทบาท ที่จําเปนของผูบริหารสถานศึกษา 

ไดแก ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการสนับสนุนดานทรัพยากร ดานการนิเทศ 

กํากับ ติดตาม และดานการประเมนิผลการปฏิบัติงาน ซึ่งสงผลโดยตรงตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดการเรยีนการสอน ตามการรบัรูของคร ูสอดคลองกับแนวคิดของ จารุณี บุญวัฒนะกุล (2551) 

ไดสรุปไววา บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารที่เกี่ยวกับหนาที่ความ

รับผิดชอบที่ตองกระทําการไมวากับบุคคลหรือองคการทั้งภายในและภายนอกองคการ เพื่อใหงาน

บรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีคุณภาพและประโยชนตอหนวยงานมากที่สุด โดยใชความรู

ทักษะดานตาง ๆ และกระบวนการบริหาร สอดคลองกับงานวิจัยของ ภาคภูมิ มณีบางกา (2558) ได

ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานขอมูลสารสนเทศ ระดับสถานศึกษาสังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 พบวา ปจจัยในการปฏิบัติงานขอมูลสารสนเทศ 

โดยรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี ดานผูบริหาร ดานบรรยากาศองคการ ดานผูปฏิบัติงาน และ

ดานความพรอมทางเทคโนโลยี องคประกอบความสําเร็จในการบริหารงานขอมูลสารสนเทศ โดยรวม

อยูในระดับมากที่สุดเรียงลําดับ ดังน้ี ดานการเก็บรวบรวมขอมูล ดานการตรวจสอบคุณภาพขอมูล 

ดานการประเมินผล ดานการนําขอมูลไปใช และดานการประเมินผล ความสัมพันธระหวางปจจัย     

ในการปฏิบัติงานกับองคประกอบความสําเร็จในการบริหารงานขอมูลสารสนเทศ และอนุธิดา อักษรกูล 

(2559) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผูนําของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1 พบวา ระดับพฤติกรรมผูนํา    

ของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี 

การเขาสังคมไดดี การรูจักปรับปรุงแกไขงาน การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค การประสานงานที่มี

ประสิทธิภาพ การใหการยอมรับนับถือผูอื่น การใหความชวยเหลือผูรวมงานและการโนมนาวจิตใจ 

สวนการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงจากลําดับ

จากมากไปหานอย ดังน้ี การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู การนิเทศการศึกษา การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในการ

วัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

พฤติกรรมผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 

 

ขอเสนอแนะ 

 

จากผลการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยเรื่อง บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยดังน้ี 

ขอเสนอแนะสําหรับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 1. ผลการวิจัยพบวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ควร

กําหนดนโยบายในการพัฒนาผูบริหารและครูผูรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

 2. ผลการวิจัยพบวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ควร

กําหนดนโยบายการติดตามและประเมินผลการบริหารเทคโนโลยีในสถานศึกษาเพื่อนําไปใชในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียน 

 3. ผลการวิจัยพบวา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ควรมีการ

สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรูในโรงเรียนที่ขาดความพรอม 
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ขอเสนอแนะสําหรับสถานศึกษา 

 1. ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการสงเสริม สนับสนุนใหครูใชระบบ

บริหารสํานักงานอัตโนมัติ (E-office) หรือ (E-filing) มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ัน ผูบริหารควรมีการจัดให

การเรียนรูดานเทคโนโลยีโดยใหครูและบุคลากรที่มีความรูทุกวันโดยใชเวลาที่เหมาะสมอยางตอเน่ือง 

 2. ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารจัดซื้อซอฟตแวร และโปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนา

ทักษะกระบวนการเรียนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ันผูบริหารควรจัดหา

งบประมาณเพิ่มเติมดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อใชในการสนับสนุนในการจัดซื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 3. ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารควรมีการประเมินผลดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ในการจัดการเรียนการสอนของครู มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ันผูบริหารควรแตงต้ังคณะกรรมการและ

ประชุมบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อกําหนดรูปแบบการประเมินผลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4. ผลการวิจัยพบวา สถานศึกษาควรมีการจัดสงผูรับผิดชอบระบบสารสนเทศเขารับ

การอบรมเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมงายตอตอการวิเคราะหขอมูล เพื่อให

มีทักษะความชํานาญ 

 5. ผลการวิจัยพบวา สถานศึกษาควรสรางหรือจดัทําศูนยสารสนเทศระดับสถานศึกษา 

เชน ตูสําหรับการจัดแฟมขอมูลสารสนเทศ จัดหาคอมพิวเตอรในการสืบคนเพื่อลดภาวะงาน           

ของผูปฏิบัติงานสารสนเทศ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

 1.  ผลการวิจัยพบวา ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารงานความสัมพันธระหวาง

ชุมชนกับโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 2.  ผลการวิจัยพบวา ควรศึกษาสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2  


