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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู 2) เพ่ือเปรียบเทียบ บทบาทของ

ผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จาํแนกตาม

ตาํแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด สถาบันที่จบการศึกษา ผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน

(O-Net) และขนาดของโรงเรียน และ3) เพ่ือศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมของผู้บริหาร

ในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ประชากรในการวิจัยคือ ผู้บริหาร

และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เลือกตัวอย่างการ

สุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือและการสัมภาษณ์ผู้บริหารเพ่ิมเติม วิเคราะห์

ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาํเรจ็รูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณาและสถิติอ้างองิ 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 1) บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

เรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา แบ่งเป็น 7 ด้าน ประกอบด้วย การกาํหนด

นโยบายและแผนการส่งเสริม การจัดระบบการใช้เทคโนโลยี การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน การฝึกอบรม

และพัฒนาครู การกาํกับติดตามการใช้เทคโนโลยี การประเมินและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี คุณภาพการ

ใช้เทคโนโลยีพบว่า ผู้บริหารและครูมีการรับรู้บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) 

ผลการเปรียบเทยีบผู้บริหารที่จบการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก มีค่าเฉล่ียความคิดเหน็

ไม่แตกต่างกัน ผู้บริหารและครูที่จบการศึกษาสถาบันของรัฐ และสถาบันของเอกชนไม่แตกต่างกัน 

ผู้บริหารและครูในโรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ที่สูงกว่า

กลุ่มที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ที่ตํ่ากว่า มีค่าเฉล่ียบทบาทไม่

                                                           
1 นิสติหลักสตูรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการศึกษา วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธห์ลัก สาขาวิชาการจัดการศึกษา วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
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แตกต่างกัน ผู้บริหารและครูโรงเรียนขนาดเลก็ กลุ่มโรงเรียนขนาดกลางและกลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ มี

ค่าเฉล่ียความคิดเหน็ไม่แตกต่างกนั 3) ปัญหาและข้อเสนอแนะตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูพบว่า  

1) ปัญหาจากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ ผู้บริหารพบว่าในการกาํหนดนโยบายและแผนการ

ส่งเสริมครูมีภาระงานอื่นมากจึงทาํให้ไม่สามารถดาํเนินตามนโยบายและต้องฝึกอบรม 2 คร้ัง และเม่ือ

ฝึกอบรมแล้วครูในโรงเรียนยังไม่ปรับเปล่ียนวิธีการสอน ระบบอินเตอร์เนต็ของกระทรวงไม่เสถียร ขาด

บุคลากรที่เช่ียวชาญ และครูส่วนใหญ่ขาดความชาํนาญในการผลิตสื่อเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

2) ข้อเสนอแนะจากคําถามปลายเปิด ครูให้ข้อเสนอแนะพบว่าผู้บริหาร ควรสนับสนุน

พัฒนาการใช้เทคโนโลยีด้านการจัดการเรียนรู้ของครู มีการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันการสร้างคือ

เทคโนโลยีภายในโรงเรียน สนับสนุนให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนมากข้ึน สร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้ครูใช้

เทคโนโลยีในการจัดการทาํเอกสารการสอนและการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน ต้องเป็น

แบบอย่างในการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการและบริหารงานภายในโรงเรียน จัดอบรมเพ่ือให้ครูสามารถ

พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี และแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏบัิติการให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้นาํทางวิชาการ

ด้านการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ อยู่เสมอ ส่งเสริมให้ครูจัดนิทรรศการเพ่ือนาํเสนอผลงานทาง

วิชาการ เพ่ือเผยแพร่ความรู้แก่เพ่ือนครูด้วยกนัซ่ึงเป็นการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในวิชาชีพด้านการ

ใช้เทคโนโลยี และควรมีนโยบายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูมีความตระหนัก

มองเหน็คุณค่าความสาํคัญในการใช้เทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอน ด้านผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะพบว่า 

ครูควรผลิตสื่อ และประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนให้มากข้ึน และควรใช้สื่อ

เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านมือถือผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เม่ือพัฒนาส่งเสริม

ผู้เรียนในยุคใหม่ใช้โซเชียลมีเดีย 

คําสําคญั: บทบาทของผู้บริหาร เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ผู้บริหารและครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา 

 

Abstract  

This research has objectives; 1)  To study the role of administrators in promoting to use 

technology for learning management as perceived by administrators and teachers. By using survey 

research methods.  

The research population is Administrators and teachers in secondary schools under the 

Secondary Educational Service Area office 1. 2) To compare the roles of administrators in promoting 

to use technology for learning management of secondary school’s teachers with the highest educational 

positions Institutions that graduate National educational test results based on ( O-Net) .3)  To study 

problems recommendations on the promotion of administrators in using technology for learning 

management of teachers in secondary schools. Choose a multi-stage random sapling use 
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questionnaires as tools and interviews with additional executives. Analyze data with the software 

package by using descriptive statistics and reference statistics. 

The research’s objectives. 1, the role of administrators in promoting to use technology for 

learning management as perceived by the administrators and teachers of secondary schools are divided 

7 areas consisting of :- policy formulation and promotion plan, system arrangement using technology, 

supporting resource allocation, teacher training and development, supervision to use technology, 

evaluation and promotion of technology, quality of using technology found that according to the 

perception of executives and teachers have a perceived role of the executive in promoting at the 

highest level  

Research’s objective. 2, comparison results of executives who graduated with a bachelor's 

degree master's degree and PhD there is no difference in the average score. Together, administrators 

and teachers who graduate government institutions and private institutions are not different executives 

and teachers in schools with O-Net higher than average national educational test results (O-Net) that 

are lower than average. The role is not different. Small school administrators and teachers medium 

school groups and large school groups There is not difference in the average score. 

The results of the research objectives. 3, problems and suggestions as perceived by 

administrators and teachers found that :- 

1) Summarize the problems from the analysis from the interview in terms of management, 

it was found that in terms of policy formulation and teacher promotion plans, there was a lot of other 

workloads, which prevented the implementation of the policy and had to train twices. The internet 

system of the ministry is unstable. Lack of skilled personnel and most teachers lack expertise in media 

production for teaching and learning management. 

2) Summary of suggestions from questions open end the teacher gave suggestions and 

found that the executives should support the development of technology in teacher learning 

management, there is a contest to create a competition that is technology within the school. Encourage 

teachers to produce more teaching materials motivate, encourage teachers to use technology to manage 

teaching materials and learning management to benefit learners must be a model for using technology 

media in school management and administration. Organize training for teachers to develop technology 

and information so that learners learn better and seeking a variety of learning resources encourage 

teachers to receive training as a learning person and be an academic leader in using technology in 

learning management. Encourage teachers to organize an exhibition to present academic work. to 

disseminate knowledge to fellow teachers which is sharing knowledge experience in the field of 

technology use and should have a public relations policy to be published for school administrators 
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and teachers are aware of the importance of using technology in teaching and learning. The 

management gave suggestions and found that teachers should produce media and applying technology 

media to organize teaching and learning activities more and should use technology media in organizing 

mobile learning activities via social networks when developing new learners using social media. 

Keywords: the roles of administrators, technology for learning management, 

administrators and secondary school teachers. 

 

บทนาํ 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมและสังคมในศตวรรษที่ 

21 ประกอบกับประเทศไทยได้มีการนาํโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ หรือ Thailand 4.0 เป็นกระบวน

ทศัน์ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน จึงนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงไป

อย่างมากของระบบการศึกษาที่ ต้องปฏิ รูปการศึกษาใหม่เ พ่ือตอบสนองความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรม และนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงของลักษณะการเรียนรู้และการพัฒนาการของเทคโนโลยี 

เช่นเดียวกับวงการศึกษาที่นําเทคโนโลยีเหล่าน้ีมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการ การนําเอาเทคโนโลยี เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน เป็นการเพ่ิมพูน 

ประสทิธภิาพทางการเรียนรู้แก่ผู้เรียน และในสภาพปัจจุบันการเรียนการสอนกไ็ม่อาจหลีกเล่ียงสิ่งน้ีได้ ครู

จะต้องปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนของตนเอง ต้องยอมรับความเปล่ียนแปลงที่ เกิดข้ึน จึงต้องเรียนรู้

เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือนาํพาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ ดาํรงตนอยู่ได้อย่างมีความสขุซ่ึงสังคมไทยเป็นสังคม

แห่งการเรียนรู้ มีการเปล่ียนแปลงวิทยาการต่างๆ อย่างรวดเรว็ ความรู้และภมิูปัญญาของแต่ละสังคมถูก

นาํมาใช้เป็นเคร่ืองมือสาํคัญในการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ ได้

ส่งผลให้หลายประเทศทั่วโลกต่างกลับมาทบทวนบทบาทและแนวทางการจัดการศึกษาของตนอย่างจริงจัง

ด้วยเป้าหมายเพ่ือสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและวัฒนธรรมของประเทศ ให้ก้าวสู่ศตวรรษ

ใหม่ได้อย่างม่ันคงสมความภาคภูมิในด้านการบริหารและการสนับสนุนทางการศึกษา (สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544 : 145) ซ่ึงทักษะทางด้านเทคโนโลยี (Computing and ICT 

Literacy) เป็นทกัษะที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซ่ึงผู้เรียนและคนในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเรียนรู้และ

สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทกัษะที่เกี่ยวเน่ืองกับข้อมูลข่าวสาร เพราะการสื่อสารมีการ

พัฒนาอย่างรวดเรว็ และกว้างขวาง (ไพฑรูย์ สนิลารัตน์, 2557 : 14 - 18) 

 ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ

จัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีจะใช้เป็นข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการการศึกษา เป็น

แนวทางในการพัฒนาและส่งเสริม รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัด สาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 กรุงเทพมหานคร ได้ใช้เพ่ือให้เกดิการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาภายใต้องค์ประกอบที่

เกี่ยวข้อง ให้มีประสทิธภิาพต่อไป 
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วตัถุประสงคใ์นการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาระดับบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้

ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

2. เพ่ือเปรียบเทยีบ บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้

ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ที่มีตําแหน่ง วุฒิ

การศึกษาสูงสุด สถาบันที่จบการศึกษา ผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) 

และขนาดของโรงเรียน 

3. เพ่ือศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมของผู้บริหารในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ

การจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิจยั 

ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

วิธีการวิจยั 

ประชากร และกลุ่มตวัอย่าง 

 

 

 

1. ตาํแหน่ง 

 1.1 ผู้บริหาร 

 1.2 ครู 

2. วุฒิการศึกษาสูงสดุ 

 2.1 จบปริญญาตรี 

 2.2 จบปริญญาโทและปริญญาเอก 

3. สถาบันที่จบการศึกษา 

 3.1 สถาบันรัฐ 

 3.2 สถาบันเอกชน 

4. ผลการทดสอบทางการศึกษาใน 

 ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) 

 4.1 สูงกว่าระดับชาติ 

 4.2 ตํ่ากว่าระดับชาติ 

5. ขนาดโรงเรียน 

 5.1 ขนาดเลก็ และขนาดกลาง 

 5.2 ขนาดใหญ่ 
 

 

 
 

 1. การกาํหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม 

 2. การจัดระบบการใช้เทคโนโลยี 

 3. การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน 

 4. การฝึกอบรมและพัฒนาครู 

 5. การกาํกบัติดตามการใช้เทคโนโลยี 

 6. การประเมินและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 

 7. คุณภาพการใช้เทคโนโลยี 

 

 
 

ขอ้มูลพื้ นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีเพือ่การจดัการเรียนรูข้องครูโรงเรียน

  

ตวัแปรตน้ ตวัแปรตาม 
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ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีเป็นผู้บริหารและครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักดัสาํนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จาํนวน 4,861 จากจาํนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 67 โรงเรียน 

กลุ่มตัวอย่างได้มาด้วย ใช้วิธีกลุ่มตัวอย่างหลายข้ันตอน(Multi-Stage Random Sampling ได้

จาํนวน 15 โรงเรียน และผู้ให้ข้อมูล โรงเรียนๆ ละ 21 คน ตามตาํแหน่งในโรงเรียน คือ ตาํแหน่งผู้บริหาร

สถานศึกษาจาํนวนโรงเรียนละ 5 คน และครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้จาํนวน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 2 คน รวมจาํนวนตัวอย่าง 315 คน  

 

ตวัแปรทีศึ่กษา  

ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตัวแปรตาม คือ บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ของ

ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  

 

วิธีดําเนนิการวิจยั  

ผู้วิจัยดาํเนินการดังน้ี 

1. สร้างแบบสอบถามการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของ

ผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 

2. สร้างแบบสัมภาษณ์การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของ

ผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 

3. นาํแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เสนอผู้เช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความ

เที่ยงตรงให้ครอบคลุมด้านเน้ือหา (IOC) ผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 

4. แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขแล้วทดลอง (Tryout) กบักลุ่มตัวอย่างในโรงเรียน

มัธยมศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือหาค่าความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยผลการวิเคราะห์ความเช่ือม่ัน 

พบว่า ข้อคาํถามด้านบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามการ

รับรู้ของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา มีค่าสัมประสทิธ์ อลัฟา (Alpha) = 0.95 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหารและครู ในโรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถาม จาํนวน 315 

ฉบับ ได้รับคืนจํานวน 315 ฉบับ โดยผู้วิจัยนําแบบสอบถามไปส่งและรับด้วยตนเอง และผู้วิจัยได้

สมัภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน จาํนวน 3 โรงเรียน หลังจากได้รับข้อมูลการวิจัยแล้วนาํตรวจสอบความถูกต้อง 

เพ่ือนาํไปดาํเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
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การวิเคราะหข์อ้มูล  

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ใช้โปรแกรมสาํเรจ็รูป ดังน้ี 

3.5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้วิธีการหาความถี่ 

(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

3.5.2 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

เรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) วิเคราะห์โดยใช้วิธกีารหา

ค่าเฉล่ีย (Mean: x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

3.5.3 การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

เรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 วิเคราะห์โดยใช้สถิติทดสอบ t-test  

3.5.4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาข้อเสนอแนะ บทบาทในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ

จัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 เป็นแบบปลายเปิด (Open-ended) และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์โดยใช้การเคราะห์

เน้ือหา (Content Analysis) 

 

ผลการวิจยัและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัยเกี่ยวกบั บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้

ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 

1 ดังน้ี 

1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีเพือ่การจดัการเรียนรูต้ามการรบัรูข้องผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมธัยมศึกษา 

 จากการวิจัย พบว่า บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

เรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 1 มีดังน้ี 

 1.1 การกาํหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม พบว่าบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริม

การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผู้บริหาร

ส่งเสริมการจัดอบรมให้ครูใช้เทคโนโลยีทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.45) ส่วน

ด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือผู้บริหารส่งเสริมให้ครูจัดทาํแผนการเรียนรู้ที่ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ให้

เหมาะสม ( x = 4.40) 

 1.2 การจัดระบบการใช้เทคโนโลยี พบว่าบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผู้บริหารจัดให้มี

412435



 

ทมีงานดูแลรับผิดชอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือช่วยเหลือครูผู้สอน อยู่ในระดับมาก

ที่สุด ( x = 4.31) ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือผู้บริหารมีการส่งเสริมการจัดทาํคู่มือการใช้เทคโนโลยี

จัดการเรียนรู้ให้แก่ครู ( x = 4.20) 

 1.3 การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน พบว่าบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครูตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ด้านการ

จัดสรรทรัพยากรสนับสนุน ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผู้บริหารสนับสนุนและจัดอบรมการจัดทาํแผนการเรียนรู้ 

อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.44) ส่วนค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือผู้บริหารจัดสรรสนับสนุนการจัดทาํวัสดุ

อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ตรงตามความต้องการของครู ( x = 4.29) 

 1.4 การฝึกอบรมและพัฒนาครู พบว่าบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

เพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาครู ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 

ผู้บริหารส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเอง และเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ ผ่านระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เนต็ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.40) ส่วนที่มีค่าเฉล่ียน้อยสุดคือ ผู้บริหารมีแผนการ

พัฒนาฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของครู ( x = 4.33) 

 1.5 การกาํกับติดตามการใช้เทคโนโลยี พบว่าบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ด้านการกาํกับติดตามการใช้เทคโนโลยี 

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผู้บริหารให้ความสาํคัญในการเข้ารับอบรมของครูด้วยการสังเกตและเปิด-ปิด การ

อบรมด้วยตนเอง อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.34) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือผู้บริหารมีการนิเทศ 

กาํกบั ติดตาม การใช้เทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ของครูอย่างกลัยาณมิตร ( x = 4.31)  

 1.6 การประเมินและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี พบว่าบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการ

ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ด้านการประเมินและส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยี ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี

ของครูทุกคนอย่างสมํ่าเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.31) ส่วนที่มีค่าเฉล่ียน้อยสุด คือผู้บริหาร

ดาํเนินการประเมินการจัดการเรียนรู้ของครูอยู่เสมอ ( x = 4.28) 

 1.7 คุณภาพการใช้เทคโนโลยี พบว่าบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

เพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ด้านคุณภาพการใช้เทคโนโลยี ค่าเฉล่ียสูงสดุ มีการ

ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีเพ่ือประโยชน์ของผู้เรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.40) ส่วนค่าเฉล่ียที่

น้อยที่สุดคือ มีการดาํเนินการให้รางวัลและผลตอบแทนที่ครูใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ( x = 

4.13) 
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 1.8 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ของครู ทั้ง 7 ด้าน โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมากที่สดุ เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือด้านการกาํหนดนโยบายและ

แผนการส่งเสริม อยู่ในระดับมากที่สดุ ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สดุคือด้านคุณภาพการใช้เทคโนโลยี 

2. ผลการวิจัยตามวตัถุประสงคข์อ้ที่ 2 เปรียบเทียบ บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริม

การใชเ้ทคโนโลยีเพือ่การจัดการเรียนรูต้ามการรบัรูข้องผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดั

สํานกังานเขตพื้ นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 จําแนก ตามตําแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด สถาบนัที่

จบการศึกษาของรฐัหรือเอกชน ผลการทดสอบทางการศึกษาในระดบัชาติขั้นพื้ นฐาน (O-Net) และ

ขนาดของโรงเรียน ต่างกนั 

 2.1 เปรียบเทยีบบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้

ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ระหว่างผู้บริหารและครู 

 ผลการวิจัย พบว่า บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

เรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 7 ด้าน ระหว่างผู้บริหารและครูโดย

ภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย โดยผู้บริหารมีค่าเฉล่ียสูงกว่ากลุ่มครู ส่วน

ค่าเฉล่ียในด้านที่สูงสุดของผู้บริหารผู้ คือ ด้านการกาํหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม ส่วนครูพบว่า 

ค่าเฉล่ียในด้านที่สงูสดุ คือ ด้านการกาํหนดนโยบายและแผนการส่งเสริมเช่นเดียวกบักลุ่มผู้บริหาร  

 2.2 เปรียบเทยีบบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้

ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ที่วุฒิการศึกษาสงูสดุแตกต่างกนั 

 ผลการวิจัย พบว่า บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

เรียนรู้ ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู เปรียบเทียบระหว่างวุฒิการศึกษาสูงสุด คือผู้ที่จบการศึกษา

ปริญญาตรี จบการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก พบว่า โดยรวม ทั้ง 3 กลุ่มมีค่าเฉล่ียบทบาทไม่

แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทั้ง 3 กลุ่มมีค่าเฉล่ียบทบาทแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทาง

สถิติโดยผู้บริหารที่จบปริญญาเอกสูงกว่าผู้ที่จบการศึกษาปริญญาโทและผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรี คือ

ด้านการจัดระบบการใช้เทคโนโลยี ด้านการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาครู 

ด้านการกาํกบัติดตามการใช้เทคโนโลยี ด้านการประเมินและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ด้านคุณภาพการใช้

เทคโนโลยี ส่วนด้านการกาํหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม มีค่าเฉล่ียความคิดเหน็ไม่แตกต่างกนั  

 2.3 เปรียบเทยีบบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้

ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ที่จบการศึกษาของรัฐหรือเอกชน แตกต่างกนั 

 ผลการวิจัย พบว่า บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

เรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 7 ด้าน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง

กนั โดยที่จบจากสถาบันเอกชนมีค่าเฉล่ียสูงกว่าที่จบจากสถาบันรัฐ ส่วนค่าเฉล่ียในด้านที่สูงสดุของสถาบัน

เอกชน คือ ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาครู ส่วนกลุ่มสถาบันรัฐ พบว่า ค่าเฉล่ียในด้านที่สูงสุด ด้านการ

กาํหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม ตามลาํดับ 
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 2.4 เปรียบเทยีบบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ผลการทดสอบทางการศึกษาในระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) แตกต่าง

กนั 

 ผลการวิจัย พบว่า บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

เรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 7 ด้าน ตามผลการทดสอบทางการศึกษา

ในระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ทั้ง 2 กลุ่มมีค่าเฉล่ียบทบาทไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณารายด้าน 

พบว่า ทั้ง 2 กลุ่มมีค่าเฉล่ียบทบาทไม่แตกต่างกนั  

 2.5 เปรียบเทยีบบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 

ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู ขนาดของโรงเรียน แตกต่างกนั 

 ผลการวิจัย พบว่า บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

เรียนรู้ตามการรับรู้ของผู้บริหารและครู โรงเรียนมัธยมศึกษาทั้ง 7 ด้าน ตามขนาดของโรงเรียน พบว่า 

โดยรวม ทั้ง 3 กลุ่มมีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกัน แต่เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ทั้ง 3 กลุ่มมีค่าเฉล่ียแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ ในด้านการจัดระบบการใช้เทคโนโลยี ด้านการฝึกอบรมและพัฒนาครู ด้าน

การกาํกับติดตามการใช้เทคโนโลยี ด้านการประเมินและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี ด้านคุณภาพการใช้

เทคโนโลยี ส่วนด้านการกาํหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม และด้านด้านการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน 

มีค่าเฉล่ียไม่แตกต่างกนั 

3. ผลการวิจัยตามวตัถุประสงคข์อ้ที่ 3 ปัญหาและขอ้เสนอแนะบทบาทของผูบ้ริหารใน

การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู ้ตามการรู ้ของผู ้บริหารและครูโรงเรียน

มธัยมศึกษา  

 3.1 บทบาทของผูบ้ริหาร พบว่า ผู้บริหารควรสนับสนุนพัฒนาการใช้เทคโนโลยีด้านการ

จัดการเรียนรู้ของครู สนับสนุนการจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันการสร้างคือเทคโนโลยีภายในโรงเรียน 

สนับสนุนให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนมากข้ึน สร้างแรงจูงใจกระตุ้นให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการทาํ

เอกสารการสอนและการจัดการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน ต้องเป็นแบบอย่างในการใช้สื่อ

เทคโนโลยีในการจัดการและบริหารงานภายในโรงเรียน จัดอบรมเพ่ือให้ครูสามารถพัฒนาเทคโนโลยีและ

สารสนเทศเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี และแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู

เข้ารับการอบรมเชิงปฏบัิติการให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นผู้นาํทางวิชาการด้านการใช้เทคโนโลยี

ในการจัดการเรียนรู้ อยู่เสมอ ส่งเสริมให้ครูจัดนิทรรศการเพ่ือนาํเสนอผลงานทางวิชาการ เพ่ือเผยแพร่

ความรู้แก่เพ่ือนครูด้วยกันซ่ึงเป็นการแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ในวิชาชีพด้านการใช้เทคโนโลยี และ

ควรมีนโยบายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูมีความตระหนักมองเห็นคุณค่า

ความสาํคัญในการใช้เทคโนโลยีมาจัดการเรียนการสอน 

 3.2 บทบาทของครู พบว่า ครูควรผลิตสื่อ และประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกจิกรรม

การเรียนการสอนให้มากข้ึน และควรใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านมือถือผ่าน

เครือข่ายสงัคมออนไลน์เม่ือพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนในยุคใหม่ใช้โซเชียลมีเดีย 

415438



 

การอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาวิจัยบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

เรียนรู้ตามการรู้ของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ

เรียนรู้ตามการรู้ของผู้บริหารและครู ทั้ง 7 ด้าน คือ การกาํหนดนโยบายและแผนการส่งเสริม การจัดระบบ

การใช้เทคโนโลยี การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน การฝึกอบรมและพัฒนาครู การกาํกับติดตามการใช้

เทคโนโลยี การประเมินและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี คุณภาพการใช้เทคโนโลยีพบว่า โดยรวมมีการ

ส่งเสริมการบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรู้ตามการรู้ของ

ผู้บริหารและครูอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 

67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการ

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกดิการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสม

กับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย สอดคล้องกับ ดวงกมล กิ่งจําปา วิจัยเร่ืองบทบาทของผู้บริหาร

สถานศึกษาในการส่งเสริมงานเทคโนโลยีทางการศึกษา สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 

พบว่าบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

 

ขอ้เสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั 

การวิจัยเร่ืองบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนตามการรู้

ของผู้บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีดังน้ี 

1. ควรศึกษาความรู้ ความสามารถของผู้บริหารเกี่ยวกบัการใช้เทคโนโลยีมากน้อยเพียงใด 

2. ควรศึกษาความสนใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีของครูมากน้อยเพียงใด 

3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีโดยอาจทาํเป็นงานวิจัยเชิง

คุณภาพเพ่ือนาํผลงานวิจัยมาเสนอเป็นแนวทางในการสงเสริมให้ครูได้ปฏบัิติจริง 

4. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีต่อการส่งเสริม

การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของครู ได้มีการใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด  
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