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หนังสือขอความอนุเคราะห 
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นายสุเทพ จันทรแกว 
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นางรวิวรรณ ธรรมรัต 
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นายชัยวัฒน ภูทาทอง 
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นายชัชวาล พรหมเรือง 
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นางสาวพิมภา คีรีเมฆ 
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ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาเหรี่ยง   
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ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ 
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คาความเช่ือม่ันของเครือ่งมือ 
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ตารางสรปุคาความเช่ือม่ันของเครือ่งมือ 

 

บทบาทของผูบรหิารสถานศึกษา ความเช่ือม่ัน 

ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ผูบริหารมีการวางนโยบายและแผนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน 

0.927 

2. ผูบริหารแตงตัง้บุคลากรรับผิดชอบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางชดัเจน 0.930 

3. ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหครูเปนผูมีความรูความสามารถเก่ียวกับใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

0.920 

4. ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ

การจัดการเรียนการสอน 

0.922 

5. ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหครูใชสื่อดิจิทัล เชน วีดีโอ สื่ออิเล็กทรอนิกส บทเรียน

ออนไลน ในการจัดการเรียนการสอน 

0.923 

6. ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหครูเขารับการฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน 0.923 

7.  ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหครูใชระบบบริหารสํานักงานอัตโนมัติ (E-office) หรือ 

(E-filing) 

0.929 

8. ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม (DLIT, DLTV) 0.927 

9. ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหมีหองปฏิบตัิการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.919 

10. ผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 0.924 

ดานการสนับสนุนดานทรัพยากร 

1. ผูบริหารสนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณ เชน โปรเจคเตอร สื่อ              

วีดิทัศน ทีวี เปนตน เพ่ือนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 

0.931 

2. ผูบริหารสนับสนุนใหมีเว็บไซตท่ีใชในการจัดการเรียนรูใหกับครูและผูเรียน 0.927 

3. ผูบริหารจัดสรรงบประมาณพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 0.928 

4. ผูบริหารจัดงบประมาณสนับสนุนดานการซอมบํารุง และปรุงปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศ  0.928 

5. ผูบริหารสนับสนุนใหจัดตั้งศูนยการจัดการเรียนรู ศูนยสื่อดานเทคโนโลยสีารสนเทศ ฯลฯ 0.923 

6. ผูบริหารจัดสรรงบประมาณใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาฝกอบรมสัมมนา เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรูและประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

0.929 

7. ผูบริหารจัดซ้ือซอฟตแวร และโปรแกรมสําเร็จรูปในการพัฒนาทักษะกระบวนการ

เรียนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

0.927 

8. ผูบริหารจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอในการปฏบิัตงิานตามโครงการตาง ๆ เชน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โครงการเยีย่มบานนักเรียน เปนตน 

0.934 
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ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม 

1. ผูบริหารมีการนิเทศ กํากับ ตดิตาม การปฏิบตัิงานของครูอยางสมํ่าเสมอ 0.949 

2. ผูบริหารวางระบบการนิเทศ กํากับ ตดิตาม ประเมินผลการดําเนินงานของครู 0.948 

3. ผูบริหารใหการนิเทศภายใน เพ่ือชวยเหลือครูเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน 0.949 

4. ผูบริหารมีการนิเทศ กํากับ ตดิตาม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน

การสอน 

0.952 

5. ผูบริหารสงเสริมการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร 0.956 

6. ผูบริหารมีการทําปฏิทิน การนิเทศ กํากับ ติดตามไวอยางชดัเจน 0.951 

7. ผูบริหารมีการกําหนดเกณฑ การนิเทศ กํากับ ตดิตามใหครูศึกษาทําความเขาใจ เพ่ือ

รับการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน 

0.951 

ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ผูบริหารมีการประเมินผลดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการ

สอนของครู 

0.952 

2. ผูบริหารประเมินผลการปฏิบตัิงานของครู และนําผลมาปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยาง

ตอเน่ือง 

0.951 

3. ผูบริหารมีการสรางความรับผิดชอบรวมกันในการปฏิบัตงิานของครูผูสอน 0.953 

4. ผูบริหารประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูแบบกัลยาณมิตร 0.955 

5. ผูบริหารประเมินผลการปฏิบตัิงานของครูตามสภาพจริง 0.953 

6. ผูบริหารมีการทําปฏิทิน ประเมินผลการปฏิบตังิานไวอยางชดัเจน 0.952 

7. ผูบริหารมีการกําหนดเกณฑ ประเมินผลการปฏิบัตงิานใหครูศึกษาทําความเขาใจ 

เพ่ือรับการประเมินผลการปฏบิัตงิาน 

0.951 

8. ผูบริหารมีการแจงผลการประเมินใหครูท่ีเขารับการประเมินทราบและแกไขปรับปรุง

การดําเนินงานของครู 

0.954 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนส่ือการจัดการเรียนการสอน 

1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเปนสื่อนําเขาสูบทเรียน 0.924 

2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศฝกทักษะการคิดคํานวณ เพ่ือสอนซอมเสริมใหกับนักเรียน 0.927 

3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน การทําเอกสารและการสรุปผลการประเมิน

การเรียนการสอน 

0.930 

4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อกลางเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง  ๆ 0.928 

5. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือฝกใหนักเรียนทําแบบทดสอบออนไลน 0.925 

6. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อในรูปแบบของขอความ รูปภาพ แผนซีดี/ดวีีด ี

ฮารดดิสก แฟลชไดรฟ หรือจากเครือขายอินเตอรเน็ตในการจัดการเรียนการสอน 

0.927 



 138 
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7. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในการสรุปบทเรียน 0.923 

8. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนสื่อมัลติมีเดยี (E-Learning) เพ่ือการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ 

0.926 

9. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส 0.932 

10. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชออกแบบการจัดการเรียนการสอน 0.925 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางส่ือการจัดการเรยีนการสอน 

1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เพ่ือใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

0.931 

2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-BOOK) เพ่ือใชในการจัด 

การเรียนการสอน 

0.929 

3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางสื่อมัลติมีเดีย (วีดีโอ หรือภาพเคลื่อนไหว) เพ่ือใชใน

การจัดการเรียนการสอน 

0.926 

4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางและนําเสนอผลงานตางๆ (PowerPoint) เพ่ือใชใน

การจัดการเรียนการสอน 

0.927 

5. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางแผนการจัดการเรียนรู เพ่ือใชในการจัดการเรียน

การสอน 

0.924 

6. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางเอกสารประกอบบทเรียน เพ่ือใชในการจัดการเรียน

การสอน 

0.926 

7. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางคลังขอสอบหรือแบบทดสอบ เพ่ือใชในการจัดการ

เรียนการสอน 

0.925 

8. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางแบบฝกสอนซอมเสริม ในแตละรายวิชา เพ่ือใชใน

การจัดการเรียนการสอน 

0.926 

9. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําใบงาน ใบความรู เพ่ือใชในการจัดการเรียนการสอน 0.929 

10. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางงานกราฟกตกแตงภาพประกอบเน้ือหาบทเรียน 0.925 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลการจัดการเรียนการสอน 

1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ เชน แบบประเมิน เปนตน 0.931 

2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศบันทึกขอมูลนักเรียน (รายชั้น/รายบุคคล) 0.931 

3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บขอมูลครูและบุคลากร 0.934 

4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บขอมูลงาน โครงการตาง ๆ เชน โครงการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนตน 

0.930 

5. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําทะเบยีนสื่อการเรียนการสอน 0.930 

6. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บแผนการจัดการเรียนรู 0.930 



 139 

บทบาทของผูบรหิารสถานศึกษา ความเช่ือม่ัน 

7. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บแฟมสะสมผลงาน ใบงาน  ใบความรู 0.929 

8. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บแบบฝกหัด แบบทดสอบ และคลังขอสอบ 0.930 

9. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศบันทึกสถิติการมาเรียนของนักเรียน 0.938 

10. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเก็บผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

(รายชั้น/รายป) 

0.930 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาควาขอมูลการจัดการเรียนการสอน 

1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาขอมูลจาก SCHOOL NET, SCHOOL MIS 0.913 

2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลโปรแกรม M-OBEC, B-OBEC 0.913 

3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลประชากรวัยเรียนรายคน 0.913 

4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูล CAI, E-BOOK, สื่อ E-Learning 0.909 

5. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาแผนการจัดการเรียนรู  0.911 

6. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาใบงาน ใบความรู 0.913 

7. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาขอมูลจากแหลงเรียนรูท้ังในและนอกโรงเรียน 0.911 

8. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาและเลือกขอสอบจากคลงัขอสอบออนไลน 0.914 

9. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลงานวิจัยทางการศึกษา 0.910 

10. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสบืคนและดาวนโหลดขอมูลผานอินเตอรเน็ต เชน 

Google YouTube เปนตน 

0.918 

เฉล่ีย 0.986 
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ภาคผนวก ค 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีสงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน 

การสอน ตามการรับรูของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 

คําชี้แจง 

1.  แบบสอบถามฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของคร ูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

2.  แบบสอบถามฉบับน้ีแบงเปน  3  ตอน 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม แบบเลอืกตอบ จํานวน 4 ขอ 

 ตอนที่ 2  บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 2 แบบประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 33 ขอ (4 ดาน คือ การสงเสริมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ การสนับสนุนดานทรัพยากร การนิเทศ กํากับ ติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงาน) 

 ตอนที่ 3  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนตามการรับรูของครู 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 แบบประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 40 ขอ 

(4 ดาน คือ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสือ่การจัดการเรยีนการสอน  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสรางสื่อการจัดการเรียนการสอน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลในการจัด 

การเรียนการสอน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลในการจัดการเรียนการสอน) 

3.  ขอความกรุณาทานไดโปรดตอบขอคําถามตามความจริง คําตอบของทานจะมีคาย่ิงในการ

วิจัยครั้งน้ี และเปนประโยชนในการพัฒนาครูผูสอนใหใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการ

สอนหลังจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ไดดําเนินการอบรมใหกับเพื่อน

ครูแลว 

4.  ขอมูลที่ไดจากการสอบถามครั้งน้ี ไมกระทบตอการปฏิบัติงานในหนาที่ของทานแตอยางใด 

เน่ืองจากผูศึกษาจะดําเนินการในภาพรวมและปดเปนความลับ 

 

ขอขอบคุณทุกทานเปนอยางสูงที่ไดเสียสละเวลาใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี 

      

วาที่รอยตรีวัฒนชัย   บุญสนอง 

นักศึกษาปรญิญาโท สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบ ชนิดเลือกตอบ 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองวางที่ตรงกับสภาพจริงเกี่ยวกับตัวทาน 

1. เพศ 

 ชาย 

 หญิง 

2. ประสบการณในการทํางาน 

 ตํ่ากวา 5 ป 

 5 - 10  ป 

 11 - 20  ป 

 21 ปข้ึนไป 

3. ระดับการศึกษา 

 ปริญญาตร ี

 สูงกวาปรญิญาตร ี

4. ขนาดของสถานศึกษา 

 ขนาดเล็ก 

 ขนาดกลาง 

 ขนาดใหญและขนาดใหญพเิศษ 
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ตอนท่ี 2 ศึกษาบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ชุมพร เขต 2 ทั้ง 4  ดาน คือ ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุน

ดานทรัพยากร ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม และดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับสภาพจริงเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนของทานในขอความน้ันๆ ซึ่งแตละขอมีความหมาย ดังน้ี 

4.50 - 5.00 หมายถึง ผูบรหิารมีบทบาทอยูในระดับมากทีส่ดุ 

3.50 - 4.49 หมายถึง ผูบรหิารมีบทบาทอยูในระดับมาก 

2.50 - 3.49 หมายถึง ผูบรหิารมีบทบาทอยูในระดับปานกลาง 

1.50 - 2.49 หมายถึง ผูบรหิารมีบทบาทอยูในระดับนอย 

1.00 - 1.49 หมายถึง ผูบรหิารมีบทบาทอยูในระดับนอยทีส่ดุ 

 

ขอ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผูบริหารสถานศึกษาสงเสรมิการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 

1. ผูบริหารมีการวางนโยบายและแผนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ               

ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 

     

2. ผูบริหารแตงต้ังบุคลากรรบัผิดชอบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ                   

อยางชัดเจน 

     

3. ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหครูมีความรูความสามารถเกี่ยวกับการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

     

4. ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหครูจัดหา ผลิตและพฒันาสือ่นวัตกรรม                

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนการสอน 

     

5. ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหครูใชสื่อดิจทิัล เชน วีดีโอ  สื่ออิเลก็ทรอนิกส 

บทเรียนออนไลน และเทคโนโลยีทางการศึกษาอื่นๆ ในการจัดการเรียน

การสอน 

     

6. ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหครูฝกใชคอมพิวเตอรเบือ้งตน และเขารบัการ

ฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรเพื่อพฒันาสื่อการเรียนการสอน 

     

7.  ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหครใูชระบบบริหารสํานักงานอตัโนมัติ  

(E-office) หรือ (E-filing) 

     

8. ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม (DLIT, DLTV)      
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ขอ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

9. ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหมีหองปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ      

10. ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ตในโรงเรียน เพือ่

ใชในการจัดการเรียนการสอน 

     

การสนับสนุนดานทรัพยากร 

ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนดานทรัพยากรในลักษณะตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 

1. ผูบริหารสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อปุกรณ เชน ทีวี

โปรเจคเตอร สือ่วีดีทัศน เปนตน เพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 

     

2. ผูบริหารสนับสนุนใหมเีว็บไซตที่ใชในการจัดการเรียนรูใหกับครูและผูเรียน      

3. ผูบริหารจัดสรรงบประมาณพฒันาโครงสรางพื้นฐาน และระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต 

     

4. ผูบริหารจัดงบประมาณสนับสนุนดานการซอมบํารงุ และปรบัปรงุ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

     

5. ผูบริหารสนับสนุนใหจัดต้ังศูนยการจัดการเรียนรู ศูนยสื่อดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ฯลฯ 

     

6. ผูบริหารจัดสรรงบประมาณใหครูและบุคลากรทางการศึกษา เขาฝกอบรม

สัมมนา เพือ่เพิม่พูนความรูและประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

7. ผูบริหารจัดซื้อซอฟตแวร และโปรแกรมสําเร็จรูปในการพฒันาทักษะ

กระบวนการเรียนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     

8. ผูบริหารจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอในการปฏิบัติงานตามโครงการ

ตาง ๆ เชน โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โครงการเย่ียมบาน

นักเรียน เปนตน 

     

ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม 

ผูบริหารสถานศึกษานิเทศ กํากับ ติดตามในลักษณะตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 

1. ผูบริหารมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของครูอยางสม่ําเสมอ      

2. ผูบริหารวางระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของ

ครู 

     

3. ผูบริหารใหการนิเทศภายใน เพื่อชวยเหลอืครูเกี่ยวกับการจดัการเรียนการ

สอน 
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ขอ บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

4. ผูบริหารมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ                       

ในการจัดการเรียนการสอน 

     

5. ผูบริหารสงเสริมการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร      

6. ผูบริหารมีการทําปฏิทิน การนิเทศ กํากับ ติดตามไวอยางชัดเจน      

7. ผูบริหารมีการกําหนดเกณฑ การนิเทศ กํากับ ติดตามใหครูศึกษาทําความ

เขาใจ เพื่อรับการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน 

     

ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานในลักษณะตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 

1. ผูบริหารมีการประเมินผลดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ

เรียนการสอนของครู 

     

2. ผูบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และนําผลมาปรับปรุง                  

การปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 

     

3. ผูบริหารมีการสรางความรบัผิดชอบรวมกันในการปฏิบัติงานของครูผูสอน      

4. ผูบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแบบกลัยาณมิตร      

5. ผูบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของครูตามสภาพจริง      

6. ผูบริหารมีการทําปฏิทิน ประเมินผลการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน      

7. ผูบริหารมีการกําหนดเกณฑ ประเมินผลการปฏิบัติงานใหครูศึกษา                

ทําความเขาใจ เพื่อรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     

8. ผูบริหารมีการแจงผลการประเมนิใหครทูี่เขารบัการประเมินทราบและ

แกไขปรับปรงุการดําเนินงานของคร ู

     

 

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ตอนท่ี 3 ศึกษาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของครู สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 ทั้ง 4 ดาน คือ ดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนสื่อการจัดการเรียนการจัดการสอน ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ

สรางสื่อการจัดการเรียนการสอน ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลในการ

จัดการเรียนการสอน และดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาในการจัดการเรียน

การสอน 

คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับสภาพจริงเกี่ยวกบัการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การเรียนการสอนของทานในขอความน้ันๆ ซึ่งแตละขอมีความหมาย ดังน้ี 

4.50 - 5.00  หมายถึง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนตาม

การรบัรูของครอูยูในระดับมากทีสุ่ด 

3.50 - 4.49  หมายถึง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนตาม

การรบัรูของครอูยูในระดับมาก 

2.50 - 3.49  หมายถึง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนตาม

การรบัรูของครอูยูในระดับปานกลาง 

1.50 - 2.49  หมายถึง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนตาม

การรบัรูของครอูยูในระดับนอย 

1.00 - 1.49 หมายถึง การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนตาม

การรบัรูของครอูยูในระดับนอยที่สุด 

 

ขอ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนตามการรับรูของคร ู
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อการจัดการเรียนการสอน 

ทานใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสือ่การเรียนการสอนในลกัษณะตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 

1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนสื่อนําเขาสูบทเรียน      

2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศฝกทกัษะการคิดคํานวณ เพื่อสอนซอมเสริมใหกับ

นักเรียน 

     

3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน การทําเอกสารและการสรุปผลการ

ประเมินการเรียนการสอน 

     

4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อกลางเพื่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

ตาง ๆ 

     

5. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อฝกใหนักเรียนทําแบบทดสอบออนไลน      



 147 

ขอ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนตามการรับรูของคร ู
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

6. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อในรปูแบบของขอความ รูปภาพ แผนซีดี/ดีวีดี 

ฮารดดิสก แฟลชไดรฟ หรือจากเครือขายอินเตอรเน็ตในการจดัการเรียนการสอน 

     

7. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  

ในการสรุปบทเรียน 

     

8. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนสื่อมัลติมเีดีย (E-Learning) เพื่อการจัด 

การเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ 

     

9. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการรับสงจดหมายอิเลก็ทรอนิกส      

10. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชออกแบบการจัดการเรียนการสอน      

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อการจัดการเรียนการสอน 

ทานใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสือ่การเรียนการสอนในลักษณะตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 

1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เพื่อใชใน

การจัดการเรียนการสอน 

     

2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-BOOK) เพื่อใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

     

3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางสือ่มัลติมีเดีย (วีดีโอ หรือภาพเคลื่อนไหว) เพื่อ

ใชในการจัดการเรียนการสอน 

     

4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางและนําเสนอผลงานตาง ๆ (PowerPoint) เพื่อ

ใชในการจัดการเรียนการสอน 

     

5. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางแผนการจัดการเรียนรู เพือ่ใชในการจัดการ

เรียนการสอน 

     

6. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางเอกสารประกอบบทเรียน เพื่อใชในการจัดการ

เรียนการสอน 

     

7. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางคลงัขอสอบหรือแบบทดสอบ เพื่อใชในการจัด 

การเรียนการสอน 

     

8. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางแบบฝกสอนซอมเสริม ในแตละรายวิชา เพื่อใช

ในการจัดการเรียนการสอน 

     

9. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําใบงาน ใบความรู เพื่อใชในการจัดการเรียน

การสอน 

     

10. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางงานกราฟกตกแตงภาพประกอบเน้ือหาบทเรียน     
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ขอ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนตามการรับรูของคร ู
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลการจัดการเรียนการสอน 

ทานใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมลูในลกัษณะตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 

1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็ขอมลูสารสนเทศ เชน ผลการเรียนแบบ

ประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง เปนตน 

     

2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศบันทึกขอมูลนักเรียน (รายช้ัน/รายบุคคล)      

3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็ขอมลูครูและบุคลากร      

4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็ขอมลูงาน โครงการตาง ๆ เชน โครงการ

ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เปนตน 

     

5. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําทะเบียนสื่อการเรียนการสอน      

6. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็แผนการจัดการเรียนรู      

7. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็แฟมสะสมผลงาน ใบงาน  ใบความรู      

8. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็แบบฝกหัด แบบทดสอบ และคลังขอสอบ      

9. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศบันทึกสถิติการมาเรียนของนักเรียน      

10. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (รายช้ัน/รายป)      

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาควาขอมูลการจัดการเรียนการสอน 

ทานใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาควาขอมูลในลกัษณะตอไปน้ี มากนอยเพียงใด 

1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาขอมลูจาก SCHOOL NET, SCHOOL MIS      

2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลโปรแกรม M-OBEC, B-OBEC      

3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลประชากรวัยเรียนรายคน      

4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูล CAI, E-BOOK, สื่อ E-Learning      

5. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาแผนการจัดการเรยีนรู       

6. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาใบงาน ใบความรู      

7. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาขอมลูจากแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน      

8. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาและเลือกขอสอบจากคลังขอสอบออนไลน      

9. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลงานวิจัยทางการศึกษา      

10. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและดาวนโหลดขอมลูผานอินเตอรเน็ต เชน 

Google YouTube เปนตน 

     

 

ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตารางสรุปคาความเชื่อมั่นแบบทดลองใชเครื่องมือวิจัย (จํานวน 30 ชุด)  

 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
ความ

เชื่อมั่น 

ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ผูบริหารมีการวางนโยบายและแผนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดกจิกรรม

การเรียนการสอน 

0.880 

2. ผูบริหารแตงต้ังบุคลากรรบัผิดชอบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางชัดเจน 0.882 

3. ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหครูเปนผูมีความรูความสามารถเกี่ยวกับใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

0.864 

4. ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่

การจัดการเรียนการสอน 

0.865 

5. ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหครูใชสื่อดิจทิัล เชน วีดีโอ สื่ออเิล็กทรอนิกส บทเรียน

ออนไลน ในการจัดการเรียนการสอน 

0.868 

6. ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหครเูขารบัการฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน 0.875 

7.  ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหครใูชระบบบริหารสํานักงานอตัโนมัติ (E-office) หรือ 

(E-filing) 

0.882 

8. ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม (DLIT, DLTV) 0.884 

9. ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหมีหองปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.864 

10. ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 0.876 

ดานการสนับสนุนดานทรัพยากร 

1. ผูบริหารสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อปุกรณ เชน โปรเจคเตอร               

สื่อวีดิทัศน ทีวี เปนตน เพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน 

0.918 

2. ผูบริหารสนับสนุนใหมเีว็บไซตที่ใชในการจัดการเรียนรูใหกับครูและผูเรียน 0.922 

3. ผูบริหารจัดสรรงบประมาณพฒันาโครงสรางพื้นฐาน และระบบเครือขาย

อินเตอรเน็ต 

0.917 

4. ผูบริหารจัดงบประมาณสนับสนุนดานการซอมบํารงุ และปรงุปรงุเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

0.913 

5. ผูบริหารสนับสนุนใหจัดต้ังศูนยการจัดการเรียนรู ศูนยสื่อดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฯลฯ 

0.917 
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บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
ความ

เชื่อมั่น 

6. ผูบริหารจัดสรรงบประมาณใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเขาฝกอบรมสมัมนา 

เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

0.920 

7. ผูบริหารจัดซื้อซอฟตแวร และโปรแกรมสําเร็จรูปในการพฒันาทักษะกระบวนการ

เรียนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

0.920 

8. ผูบริหารจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอในการปฏิบัติงานตามโครงการตาง ๆ เชน 

โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โครงการเย่ียมบานนักเรียน เปนตน 

0.921 

ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม 

1. ผูบริหารมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของครูอยางสม่ําเสมอ 0.937 

2. ผูบริหารวางระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานของคร ู 0.932 

3. ผูบริหารใหการนิเทศภายใน เพื่อชวยเหลอืครูเกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอน 0.929 

4. ผูบริหารมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน

การสอน 

0.937 

5. ผูบริหารสงเสรมิการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร 0.934 

6. ผูบริหารมีการทําปฏิทิน การนิเทศ กํากับ ติดตามไวอยางชัดเจน 0.931 

7. ผูบริหารมีการกําหนดเกณฑ การนิเทศ กํากบั ติดตามใหครศึูกษาทําความเขาใจ 

เพื่อรบัการนิเทศ กํากบั ติดตามการดําเนินงาน 

0.927 

ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ผูบริหารมีการประเมินผลดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการ

สอนของคร ู

0.953 

2. ผูบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และนําผลมาปรับปรุงการปฏิบัติงาน

อยางตอเน่ือง 

0.950 

3. ผูบริหารมีการสรางความรบัผิดชอบรวมกันในการปฏิบัติงานของครูผูสอน 0.952 

4. ผูบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแบบกลัยานมิตร 0.953 

5. ผูบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของครูตามสภาพจริง 0.954 

6. ผูบริหารมีการทําปฏิทิน ประเมินผลการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน 0.950 

7. ผูบริหารมีการกําหนดเกณฑ ประเมินผลการปฏิบัติงานใหครูศึกษาทําความเขาใจ 

เพื่อรบัการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

0.950 

8. ผูบริหารมีการแจงผลการประเมนิใหครทูี่เขารบัการประเมินทราบและแกไข

ปรับปรงุการดําเนินงานของคร ู

0.952 
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บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
ความ

เชื่อมั่น 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อการจัดการเรียนการสอน 

1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนสื่อนําเขาสูบทเรียน 0.921 

2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศฝกทกัษะการคิดคํานวณ เพื่อสอนซอมเสริมใหกับ

นักเรียน 

0.920 

3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน การทําเอกสารและการสรุปผลการประเมิน

การเรียนการสอน 

0.924 

4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อกลางเพื่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา

ตางๆ 

0.917 

5. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อฝกใหนักเรียนทําแบบทดสอบออนไลน 0.924 

6. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อในรปูแบบของขอความ รูปภาพ แผนซีดี/ดีวีดี 

ฮารดดิสก แฟลชไดรฟ หรอืจากเครือขายอินเตอรเน็ตในการจัดการเรียนการสอน 

.918 

7. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในการสรุป

บทเรียน 

0.918 

8. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนสื่อมัลติมเีดีย (E-Learning)เพื่อการจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาตางๆ 

0.914 

9. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการรับสงจดหมายอิเลก็ทรอนิกส 0.920 

10. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชออกแบบการจัดการเรียนการสอน 0.914 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อการจัดการเรียนการสอน 

1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เพื่อใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

0.900 

2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-BOOK) เพื่อใชในการ

จัดการเรียนการสอน 

0.895 

3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางสือ่มัลติมีเดีย (วีดีโอ หรือภาพเคลื่อนไหว) เพื่อใช

ในการจัดการเรียนการสอน 

0.897 

4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางและนําเสนอผลงานตางๆ (PowerPoint) เพื่อใช

ในการจัดการเรียนการสอน 

0.902 

5. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางแผนการจัดการเรียนรู เพือ่ใชในการจัดการเรียน

การสอน 

0.896 
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บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
ความ

เชื่อมั่น 

6. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางเอกสารประกอบบทเรียน เพื่อใชในการจัดการ

เรียนการสอน 

0.897 

7. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางคลงัขอสอบหรือแบบทดสอบ เพื่อใชในการจัดการ

เรียนการสอน 

0.899 

8. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางแบบฝกสอนซอมเสริม ในแตละรายวิชา เพื่อใชใน

การจัดการเรียนการสอน 

0.895 

9. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําใบงาน ใบความรู เพื่อใชในการจัดการเรียนการ

สอน 

0.898 

10. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางงานกราฟกตกแตงภาพประกอบเน้ือหาบทเรียน 0.896 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลการจัดการเรียนการสอน 

1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็ขอมลูสารสนเทศ เชน แบบประเมิน เปนตน 0.925 

2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศบันทึกขอมูลนักเรียน (รายช้ัน/รายบุคคล) 0.927 

3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็ขอมลูครูและบุคลากร 0.926 

4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็ขอมลูงาน โครงการตาง ๆ เชน โครงการ

ยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เปนตน 

0.923 

5. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําทะเบียนสื่อการเรียนการสอน 0.932 

6. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็แผนการจัดการเรียนรู 0.930 

7. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็แฟมสะสมผลงาน ใบงาน  ใบความรู 0.928 

8. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็แบบฝกหัด แบบทดสอบ และคลังขอสอบ 0.929 

9. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศบันทึกสถิติการมาเรียนของนักเรียน 0.934 

10. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

(รายช้ัน/รายป) 

0.925 
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ตารางสรุปคาความเชื่อมั่นแบบทดลองใชเครื่องมือวิจัย (จํานวน 30 ชุด)  

 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของคร ู
ความ

เชื่อมั่น 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาควาขอมูลการจัดการเรียนการสอน 

1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาขอมลูจาก SCHOOL NET, SCHOOL MIS 0.925 

2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลโปรแกรม M-OBEC, B-OBEC 0.927 

3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลประชากรวัยเรียนรายคน 0.926 

4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูล CAI, E-BOOK, สื่อ E-Learning 0.923 

5. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาแผนการจัดการเรยีนรู  0.932 

6. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาใบงาน ใบความรู 0.930 

7. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาขอมลูจากแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียน 0.928 

8. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาและเลือกขอสอบจากคลังขอสอบออนไลน 0.929 

9. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลงานวิจัยทางการศึกษา 0.934 

10. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและดาวนโหลดขอมลูผานอินเตอรเน็ต เชน 

Google YouTube เปนตน 

0.925 

เฉลี่ย 0.986 
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ภาคผนวก จ 

คาความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) 
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ตารางสรุปการทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (IOC)  

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ คา 

IOC 1 2 3 4 5 

ดานการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ผูบริหารมีการวางนโยบายและแผนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

2. ผูบริหารแตงต้ังบุคลากรรบัผิดชอบงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศอยางชัดเจน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

3. ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหครูเปนผูมีความรูความสามารถ

เกี่ยวกับใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
0 +1 +1 +1 +1 0.8 

4. ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการเรียนการสอน 
+1 +1 +1 +1 0 0.8 

5. ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหครูใชสื่อดิจทิัล เชน วีดีโอ                            

สื่ออิเล็กทรอนิกส บทเรียนออนไลนในการจัดการเรียนการสอน 
+1 +1 +1 0 +1 0.8 

6. ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหครเูขารบัการฝกอบรมการใช

คอมพิวเตอรเบือ้งตน 
0 +1 +1 +1 +1 0.8 

7. ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหครใูชระบบบริหารสํานักงาน

อัตโนมัติ (E-office) หรือ (E-filing) 
+1 +1 +1 +1 0 0.8 

8. ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียม 

(DLIT, DLTV) 
0 +1 +1 +1 +1 0.8 

9. ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหมีหองปฏิบัติการดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
+1 +1 +1 +1 0 0.8 

10. ผูบริหารสงเสรมิ สนับสนุนใหมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ต +1 +1 +1 +1 +1 1 

ดานการสนับสนุนดานทรัพยากร 

1. ผูบริหารสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อปุกรณ เชน 

โปรเจคเตอร สือ่วีดิทัศน ทีวี เปนตน เพื่อนํามาใชในการจัดการ

เรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

2. ผูบริหารสนับสนุนใหมเีว็บไซตที่ใชในการจัดการเรียนรูใหกับครู

และผูเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 
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บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ คา 

IOC 1 2 3 4 5 

3. ผูบริหารจัดสรรงบประมาณพฒันาโครงสรางพื้นฐานและระบบ

เครือขายอินเตอรเน็ต 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

4. ผูบริหารจัดงบประมาณสนับสนุนดานการซอมบํารงุ และ

ปรับปรงุเทคโนโลยีสารสนเทศ 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

5. ผูบริหารสนับสนุนใหจัดต้ังศูนยการจัดการเรียนรู ศูนยสื่อดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 
+1 +1 +1 +1 0 0.8 

6. ผูบริหารจัดสรรงบประมาณใหครูและบุคลากรทางการศึกษา                

เขาฝกอบรมสมัมนา เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ                    

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

7. ผูบริหารจัดซื้อซอฟตแวร และโปรแกรมสําเร็จรูปในการพฒันา

ทักษะกระบวนการเรียนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
+1 +1 0 +1 +1 0.8 

8. ผูบริหารจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอในการปฏิบัติงานตาม

โครงการตาง ๆ เชน โครงการยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 

โครงการเย่ียมบานนักเรียน เปนตน 

+1 +1 +1 +1 0 0.8 

ดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม 

1. ผูบริหารมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของครูอยาง

สม่ําเสมอ 
+1 +1 +1 0 +1 0.8 

2. ผูบริหารวางระบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการ

ดําเนินงานของคร ู
+1 +1 +1 +1 +1 1 

3. ผูบริหารใหการนิเทศภายใน เพื่อชวยเหลอืครูเกี่ยวกับการจดั 

การเรียนการสอน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

4. ผูบริหารมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

5. ผูบริหารสงเสรมิการนิเทศภายในแบบกัลยาณมิตร +1 +1 +1 +1 +1 1 

6. ผูบรหิารมีการทําปฏิทิน การนิเทศ กํากับ ติดตามไวอยางชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 1 

7. ผูบริหารมีการกําหนดเกณฑ การนิเทศ กํากบั ติดตามใหครู

ศึกษาทําความเขาใจ เพื่อรบัการนิเทศ กํากับ ติดตามการ

ดําเนินงาน 

 

+1 +1 +1 +1 +1 1 
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บทบาทของผูบริหารสถานศึกษา 
ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ คา 

IOC 1 2 3 4 5 

ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ผูบริหารมีการประเมินผลดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การจัดการเรียนการสอนของคร ู
+1 +1 +1 +1 +1 1 

2. ผูบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และนําผลมา

ปรับปรงุการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง 
0 +1 +1 +1 +1 0.8 

3. ผูบริหารมีการสรางความรบัผิดชอบรวมกันในการปฏิบัติงาน

ของครูผูสอน 
+1 +1 +1 +1 0 0.8 

4. ผูบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของครูแบบกลัยานมิตร +1 +1 +1 +1 +1 1 

5. ผูบริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของครูตามสภาพจริง +1 +1 +1 +1 +1 1 

6. ผูบริหารมีการทําปฏิทิน ประเมินผลการปฏิบัติงานไวอยาง

ชัดเจน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

7. ผูบริหารมีการกําหนดเกณฑ ประเมินผลการปฏิบัติงานใหครู

ศึกษาทําความเขาใจ เพื่อรบัการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

8. ผูบริหารมีการแจงผลการประเมนิใหครทูี่เขารบัการประเมิน

ทราบและแกไขปรับปรงุการดําเนินงานของคร ู
+1 +1 +1 +1 +1 1 
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ตารางสรุปการทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (IOC)  

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรูของคร ู 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

ตามการรับรูของคร ู

ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ คา 

IOC 1 2 3 4 5 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อการจัดการเรียนการสอน 

1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปนสื่อนําเขาสูบทเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1 

2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศฝกทกัษะการคิดคํานวณ เพื่อสอน

ซอมเสริมใหกับนักเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน การทําเอกสารและการ

สรปุผลการประเมินการเรียนการสอน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อกลางเพื่อการจัดการเรียน               

การสอนในรายวิชาตางๆ 
+1 +1 +1 +1 0 0.8 

5. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อฝกใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

ออนไลน 
+1 +1 0 +1 +1 0.8 

6. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อในรปูแบบของขอความ 

รูปภาพ แผนซีดี/ดีวีดี ฮารดดิสก แฟลชไดรฟ หรือจากเครือขาย

อินเตอรเน็ตในการจัดการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 

7. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

(CAI) ในการสรุปบทเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

8. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนสื่อมลัติมีเดีย (E-Learning) 

เพื่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

9. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการรับสงจดหมาย

อิเลก็ทรอนิกส 
+1 +1 0 +1 +1 0.8 

10. การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชออกแบบการจัดการเรียน                

การสอน 
+1 +1 +1 +1 0 0.8 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางสื่อการจัดการเรียนการสอน 

1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

(CAI) เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 
+1 0 +1 +1 +1 0.8 
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การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

ตามการรับรูของคร ู

ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ คา 

IOC 1 2 3 4 5 

2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางหนังสืออเิล็กทรอนิกส (E-Book) 

เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 
+1 +1 0 +1 +1 0.8 

3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางสือ่มัลติมีเดีย (วีดีโอหรือ

ภาพเคลื่อนไหว) เพือ่ใชในการจัดการเรียนการสอน 
+1 +1 0 +1 +1 0.8 

4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางและนําเสนอผลงานตาง ๆ 

(PowerPoint) เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

5. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางแผนการจัดการเรียนรู เพือ่ใช

ในการจัดการเรียนการสอน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

6. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางเอกสารประกอบบทเรียน  

เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

7. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางคลงัขอสอบหรือแบบทดสอบ 

เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 
+1 0 +1 +1 +1 0.8 

8. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางแบบฝกสอนซอมเสริมในแตละ

รายวิชา เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

9. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําใบงาน ใบความรู เพื่อใชใน

การจัดการเรียนการสอน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

10. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสรางงานกราฟกตกแตง

ภาพประกอบเน้ือหาบทเรียน 
+1 +1 0 +1 +1 0.8 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บขอมูลการจัดการเรียนการสอน 

1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็ขอมลูสารสนเทศ เชน                  

แบบประเมิน เปนตน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศบันทึกขอมูลนักเรียน (รายช้ัน/

รายบุคคล) 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็ขอมลูครูและบุคลากร +1 +1 +1 +1 +1 1 

4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็ขอมลูงาน โครงการตาง ๆ 

เชน โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนตน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

5. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําทะเบียนสื่อการเรียนการสอน +1 +1 +1 0 +1 0.8 

6. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็แผนการจัดการเรียนรู +1 0 +1 +1 +1 0.8 



 161 

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 

ตามการรับรูของคร ู

ความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญ คา 

IOC 1 2 3 4 5 

7. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็แฟมสะสมผลงาน ใบงาน               

ใบความรู 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

8. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็แบบฝกหัด แบบทดสอบ 

และคลังขอสอบ 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

9. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศบันทึกสถิติการมาเรียนของนักเรียน +1 +1 0 +1 +1 0.8 

10. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเกบ็ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

(รายช้ัน/รายป) 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาควาขอมูลการจัดการเรียนการสอน 

1. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาขอมลูจาก SCHOOL NET, 

SCHOOL MIS 
+1 +1 +1 +1 0 0.8 

2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลโปรแกรม                 

M-OBEC, B-OBEC 
+1 +1 +1 +1 0 0.8 

3. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลประชากร                

วัยเรียนรายคน 
+1 +1 +1 +1 0 0.8 

4. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูล CAI, E-BOOK, 

สื่อ E-Learning 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

5. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาแผนการจัดการเรยีนรู +1 +1 +1 +1 +1 1 

6. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาใบงาน ใบความรู +1 +1 +1 +1 +1 1 

7. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาขอมลูจากแหลงเรียนรูทั้งใน

และนอกโรงเรียน 
+1 +1 0 +1 +1 0.8 

8. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาและเลือกขอสอบจากคลัง

ขอสอบออนไลน 
+1 +1 0 +1 +1 0.8 

9. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศศึกษาคนควาขอมูลงานวิจัยทาง

การศึกษา 
+1 +1 +1 +1 +1 1 

10. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสืบคนและดาวนโหลดขอมลู                

ผานอินเตอรเน็ต เชน Google YouTube เปนตน 
+1 +1 +1 +1 +1 1 
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ภาคผนวก ฉ 

รายช่ือผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายช่ือผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือ 

 

1. นายสุเทพ  จันทรแกว 

 ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนบานคู 

 วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการประถมศึกษา  

   มหาวิทยาลัยบูรพา 

 สถานที่ทํางาน โรงเรียนบานคู อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 

 

2. นางรวิวรรณ  ธรรมรัต 

 ตําแหนง  ขาราชการบํานาญ 

 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

   มหาวิทยาลัยสรุาษฎรธานี 

 สถานที่ทํางาน อดีตผูอํานวยการโรงเรียนวัดแหลมปอ อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

 

3. นายชัยวัฒน  ภูทาทอง 

 ตําแหนง  ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาเหรี่ยง 

 วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 สถานที่ทํางาน โรงเรียนบานนาเหรี่ยง  อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 

 

4. นายชัชวาล  พรหมเรือง 

 ตําแหนง  ศึกษานิเทศก 

 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสรุาษฎรธานี 

 สถานที่ทํางาน สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร กระทรวงศึกษาธิการ 

 

5. นางสาวพิมภา  คีรีเมฆ 

 ตําแหนง  ครูชํานาญการ 

 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

   มหาวิทยาลัยสรุาษฎรธานี 

 สถานที่ทํางาน โรงเรียนบานไทยพัฒนา อําเภอสวี  จังหวัดชุมพร 


