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บทคัดยอ
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิก ใชวิธีการสํารวจโดยแบบสอบถามเก็บขอมูล กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรครู    

ในโรงเรียนคาทอลิกในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4  จํานวน 400 ตัวอยาง โดยเนน 4 ดาน คือ           

ดานการบริหารจัดการ ดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการพัฒนาวิชาชีพครูและดานการเรียนการสอน  สถิติที่ใช

คือการวิเคราะหสมการเชิงโครงสราง ขอมูลกลุมตัวอยางและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของจากการศึกษา   

ตัวชี้วัดไดจํานวน  24  รายการ แบงออกเปน 4 ดาน เมื่อนํามาวิเคราะหปจจัยและทําการสกัดปจจัย                   

เพื่อหาความสัมพันธได ปจจัย 3 ดาน ไดแก ปจจัยดานการเรียนการสอน ปจจัยดานการบริหารจัดการ            
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ดานโครงสรางพื้นฐาน และตัวชี้วัด 14 รายการ ไดแก ผูสอนสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในโรงเรียน การพัฒนาผูสอนใหรูจักการใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนรู การพัฒนาผูสอนใหสามารถ   

ใชขอมูลสารสนเทศจากเครือขายอินเทอรเน็ต การสงเสริมใหนักเรียนไดใชขอมูลสารสนเทศในการเรียน          

การประเมินผลการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนา

ครูและบุคลากร  การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ  การสํารวจความตองการ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของผูสอน ผูเรียน ผูปกครอง  การประเมินผลการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ  การบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรในปริมาณท่ีเพียงพอตอความตองการ  เคร่ืองคอมพิวเตอร

มีคุณสมบัติเหมาะสมตอผู ใชงาน  การจัดหาซอฟตแวรอยางเพียงพอตอการบริหารจัดการโรงเรียน                 

ระบบคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย  และระบบอินเทอรเน็ตท่ีใชงานในโรงเรียน                     

มีประสิทธิภาพ ซึ่งปจจัยเหลานี้มีผลตอการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิกและ         

จากการวิจยัพบวา คาความผิดพลาดเชงิสมัพันธของสมการเชิงโครงสรางทีม่ผีลตอการบริหารจดัการเทคโนโลยี

สารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิกมีคาเทากับรอยละ 3.98

คําสําคัญ
 แบบจําลองสมการเชิงโครงสราง     การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Abstract
 The objectives of this research are to study and to analyze factors to the decision on         
information technology management in catholic schools, using surveying method by collecting 
questionnaire. The samples are 400 teachers in catholic schools Under the Archdiocese of Bangkok  Area 4 
emphasizing on 4 aspects as follow, management, basic structure, teaching professional development, 
and teaching and learning. The statistic analyze by using structural equation modeling with theory 
and related research. The result shows 24 factors divided into 4 groups, analyzing and removing 
some non-related factors. Therefore 3 groups are learning, management, Infrastructure and 14 
factors are remained as follow; teachers are able to access the  information technology in school 
usefully, improving teachers to use the information technology to develop their teaching materials, 
improving teachers to be able to access the information technology through internet,  encouraging 
students to use the information technology for their study, assessment of teaching and learning by 
using the information technology, development of computer system to improve teachers and staffs,  
organizing a conference of the executive committee of information technology department, surveying 
the need of using information technology of the teachers, students, and parents, assessment of 
performance of  information technology, management to the quantity of computers in need,           
quality of computers concerning to the users, providing software in school managing sufficiently, 
computer assisted instruction systems are  efficient and up-to-date, and internet access in school 
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is efficient. These factors are affected to the management of information technology in the catholic 
school. In conclusion, the factors show the error on  relation of structural equation modeling              

affected to the information technology in the catholic schools is equaled  to 3.98%.

Keywords
 Structural Equation Modeling, Information Technology Management

บทนํา
 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารซึ่งมีบทบาทอยางมากและมีความสําคัญในการ            

ชวยพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสถานศึกษาทั้งยังชวยในการพัฒนาและยกระดับ

สถานศึกษาใหมีระบบการบริหารการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดียิ่งข้ึน ซึ่งผลในทางปฏิบัติมีทั้งประสบ

ความสําเร็จและเกิดความลมเหลว การปฎิรูปการศึกษาเปนเร่ืองจําเปนที่ตองทําทั้งระบบเพื่อทําใหเกิดผล     

เปนรูปธรรม ฉะนั้นจึงจําเปนตองเรงปฏิรูปการศึกษาในมิติที่กวางกวาการปฏิรูปดวยกฎหมายและโครงสราง

มาปฎิรูปในมิติที่นําความรูและเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาและยกระดับสถานศึกษา (โชคชัย จาดเมือง 

และ เอกชัย กี่สุขพันธ, 2555)  

 ความกาวหนาทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยทีาํใหมกีารพฒันาคดิคนส่ิงอาํนวยความสะดวก

ตอการดํารงชีวิตของมนุษย โดยเฉพาะความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามาเสริมปจจัยพื้นฐาน

ทําใหมนุษยมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นจะเห็นวาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นมีบทบาทตอชีวิตประจําวันเปน       

อยางมาก (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2550)

 จากการศึกษาสภาพการดําเนินการเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิกในเครือ           

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 พบวา โรงเรียนคาทอลิกใหมีการใชเทคโนโลยีมาชวยในการบริหารจัดการ

และพัฒนาบุคคลากร ผูวิจัยพบวาไมเปนสิ่งที่งายท่ีจะทําใหสําเร็จและคุมคาตอการลงทุนในหลายดาน            

แตเปนสิ่งท่ีจําเปนตองพัฒนาฉะน้ันเทคโนโลยีสารสนเทศจะตองมีกระบวนการ และการบริหารจัดการท่ีดี   

ทัง้นีผู้วจิยัเปนคนหนึง่ในบคุลากรครกูลุมดังกลาวจึงเปนสิง่ทีผู่วจิยัสนใจอยางยิง่ทีจ่ะศกึษาถงึสภาพการบรหิาร

จัดการโครงสรางพ้ืนฐานการพัฒนาวิชาชีพครู และการเรียนการสอนเก่ียวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิกวาอยูในระดับใด 

วัตถุประสงค
 1. เพือ่ศึกษาและวิเคราะหปจจยัทีม่ผีลตอการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิก

ในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4

 2. เพื่อสรางและทดสอบแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางเพื่อการบริหารจัดการในโรงเรียนคาทอลิก 

ในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 
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ทบทวนวรรณกรรม
 ในการวิจัยไดใชเทคนิคในการพัฒนาแบบจําลองสมการดังนี้

 1. แบบจําลองสมการเชิงโครงสรางเปนเรื่องเกี่ยวกับการวัดโครงสรางทางทฤษฎี (Theoretical      
Constructs) ของตัวแปรที่เปนนามธรรม ซึ่งไมสามารถวัดหรือสังเกตคาไดโดยตรงและยังสามารถวิเคราะห
ผลการวัดโครงสรางทางทฤษฎีของตัวแปรพรอมกันได  การวิเคราะหแบบจําลองสมการโครงสรางเปน             
การทดสอบแบบจําลองสองแบบจําลองพรอม ๆ กันไดแก แบบจําลองการวัดกับแบบจําลองทางทฤษฎี           
ซึง่แบบจาํลองทัง้สองรวมกนัเรยีกวาแบบจาํลองเตม็รปูแบบจาํลองการวดัเปนแบบจาํลองแสดงความสมัพนัธ
โครงสรางเชิงเสนระหวางตวัแปรแฝงกับตวัแปรสงัเกตไดสวนแบบจําลองทางทฤษฎีเปนแบบจําลองสมมติฐาน
แสดงความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนระหวางตัวแปรแฝง การตรวจสอบความตรงของแบบจําลองทางทฤษฎี
พิจารณาจากคาสถิติวัดระดับความสอดคลองระหวางแบบจําลองการวัดกับขอมูลเชิงประจักษ (นพดล           

สายคติกรณ และ สมชาย ปราการเจริญ, 2553)
 2. การตรวจสอบความแมนยําในการพยากรณหรือประมวลคาจากแบบจําลองที่สรางขึ้นจะใชวิธี  
การคัดเลือกกลุมขอมูลอีกชุดหนึ่งที่นอกเหนือจากกลุมขอมูลที่ใชในการพัฒนาแบบจําลองมาทําการทดลอง
การประมาณคา โดยแบบจําลองคาประมาณการน้ีจะนําไปเปรียบเทียบกับคาจริงซ่ึงทราบคาแลว ทั้งนี้           
เพื่อใชในการประมาณคาความแมนยําของการพยากรณของแบบจําลองกับขอมูลชุดอื่นๆ การประมาณการ

คาความแมนยํานั้นจะใชสมการ ดังนี้

           MRE i =
irt ActualEffo

iort ffPredictedEirt ActualEffo
                                        (1)   

                x100
irt ActualEffo

iort ffPredictedEirt ActualEffoni

1in
1MMRE                                        (2) 

 เมื่อ        MRE     หมายถึง   คาความคาดเคล่ือนสัมพัทธ (Magnitude of Relative Error) 
 ActualEffort    หมายถึง   คาปริมาณแทจริงของตัวอยางที่ใชในการทดสอบลําดับที่ i 
 PredictedEffort     หมายถึง    คาปรมิาณจากการประมาณการตัวอยางทีใ่ชในการทดสอบลําดบัที ่i 
 
 หากมีหลายตัวอยาง (n) ถูกใชในการทดสอบจะทําการหาคาเฉลี่ยของ MRE ไดคาเปน MMRE 

 คาเฉลี่ยคาความคลาดเคลื่อนสัมพัทธ (Magnitude of Relative Error: MMRE) คือคาเฉลี่ย                  
คาความคลาดเคล่ือนสัมพทัธ คอืคาทีค่าํนวณไดจากการเฉล่ียความแตกตางระหวางขอมูลผานการประมวล
ผลจากสมการของแบบจําลองหารดวยขอมูลที่เกิดขึ้นจริง โดย MMRE ยิ่งนอย หมายถึง แมนยําสูง 
 3.  การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิกทั้ง 4 ดาน ดังนี้
  3.1 ดานการบริหารจัดการ ในการบริหารจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปจจุบัน 
จาํเปนตองพฒันาดานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเปนอยางมากเพือ่ใหกาวทนัตอการเปลีย่นแปลง
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ของสังคมเศรษฐกิจในยุคโลกไรพรหมแดน เพราะฉะน้ันสถานศึกษาจึงควรมีการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร

ระบบฐานขอมลูเพือ่การบรหิารจดัการและพฒันาครบูคุลากรทกุระดบัทีเ่กีย่วของ  (ณนัศภรณ นลิอรุณ, 2550)

  3.2 โครงสรางพื้นฐาน ดานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจัดทําข้ึนเพื่อชวยผูบริหารในการบริหาร

ระบบสารสนเทศจะตางกัน แตโครงสรางโดยสวนรวมจะเหมือนกัน การแบงโครงสรางของระบบสารสนเทศ

โดยทั่วไปมี 2 แนวทาง ดังนี้

   3.2.1 โครงสรางระบบสารสนเทศและแบงตามระดับการบริหาร ไดแก การบรหิารระดับสูง 

การบริหารระดับกลางและการบริหารระดับลาง

   3.2.2 โครงสรางระบบสารสนเทศ แบงตามแหลงที่มาของขอมูล ขอมูลที่นํามาประมวล

เปนสารสนเทศในระบบสารสนเทศ (เตชา อัศวสิทธิถาวร, 2547)

  3.3  การพัฒนาวิชาชีพครู  การที่จะนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในโรงเรียนท้ัง               

ทางดานบริหารและการจัดการเรียนการสอนจะประสบความสําเร็จเพียงใดขึ้นอยูกับบุคลากรในโรงเรียน          

ซึ่งจะตองมีความรูและทักษะในการใชงานของเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยางพอเพียงและ              

ใชงานเปนปกติในชีวติประจําวนัเหมือนกับการใชรถยนตหรือใชโทรศัพท (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน, 2547)

  3.4  ดานการเรียนการสอน กลาวคอื สวนใหญใหความสนใจในการพัฒนาวัสดอุปุกรณ มากกวา

การนําเน้ือหาสาระในส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการเรียนการสอนและการพัฒนาผูสอนให มีความรู 

ความสามารถเพียงพอในการนําเทคโนโลยมีาใชในการพฒันาสือ่การเรียนการสอนและจดักระบวนการเรยีนรู 

ครูและนักเรียนนําความรูดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปใชในกระบวนการเรียนการ สอนและการเรียนรู      

ดวยตนเอง (แผนยุทธศาสตรสงเสริมการศึกษาเอกชน, 2556)

วิธีการวิจัย
 การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางเพื่อการบริหารจัดการ

เทคโนโลยสีารสนเทศในโรงเรยีนคาทอลกิ ผูวจิยัไดสาํรวจจากแบบสอบถามจากกลุมตวัอยางบคุลากรครใูนโรงเรยีน

คาทอลิกในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4 จํานวน 400 ตัวอยาง ซึ่งมีขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังนี้

 1. ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควางานวิจัยอางอิงและตําราท่ีเกี่ยวของและรวบรวมตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวกับ

งานวจิยัการวเิคราะหองคประกอบทีม่ผีลตอการพฒันาแบบจําลองสมการเชงิโครงสรางเพ่ือการบริหารจดัการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน

 2. การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยทําการจัดสรางรางแบบสอบถามจากการศึกษาขอมูลตางๆ นําเสนอ      

ไปหาคุณภาพของแบบสอบถามจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ซึ่งขอคําถามที่ใชไดทั้งหมด จึงนําไปทํา

แบบสอบถามฉบบัสมบรูณ ผลจากการปรับปรงุแกไขทาํใหไดปจจยั 4 ดาน และตวัชีว้ดั 24 ตวัชีว้ดั ดงัตารางท่ี 1 

และตารางที่ 2
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ตารางท่ี 1 

ปจจัยดานตางๆ ที่รวบรวมไดจากเอกสารและงานวิจัย

  
1  
2  
3  
4  

ตารางท่ี 2 

ตัวชี้วัดปจจัยของการพัฒนาแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ       

ในโรงเรียนคาทอลิกและความหมายของตัวชี้วัด
 

  
B1_1  
B1_2  
B1_3  
B1_4    
B1_5  
B1_6  
B2_1  
B2_2  
B2_3  
B2_4  
B2_5  
B2_6      
B3_1  
B3_2  
B3_3  
B3_4  
B3_5  
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 3. การวิเคราะหขอมลู เมือ่ทาํการรวบรวมขอมูลแลว ไดนาํขอมูลทีร่วบรวมไดจาํนวน 400 ตวัอยาง 

ผูวิจัยจึงนํามาวิเคราะหขอมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้

  3.1 การหาคา Cronbach’s Alpha เพื่อทดสอบความนาเชื่อถือของขอมูล นําขอมูลที่รวบรวม

ไดจํานวน 400 ตัวอยาง นํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามไดเทากับ 0.937

  3.2  การตรวจสอบคาสังเกตที่ผิดปกติ โดยขอมูลที่เหมาะสมตองไมมีคาสังเกตท่ีผิดปกติ คือ 

ไมมีขอมูลแยกออกจากกลุม

  3.3 การตรวจสอบความสมมาตรจากคาความเบของขอมูลโดยขอมูลท่ีมีความเหมาะสมใน

การที่ใชงานจะตองมีคาความเบไมเกิน ±1

  3.4  การกําหนดใหเปนคามาตรฐาน ทําการปรับปรุงขอมูลใหเปนหนวยเดียวกันทั้งหมด

 4.  การวิเคราะหองคประกอบ เมื่อไดขอมูลที่เหมาะสมแลวนําขอมูลมาวิเคราะหองคประกอบ        

เพื่อใหทุกตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธกันอยูในปจจัยเดียวกันโดยใชวิธีหมุนแกน ทั้งนี้การจัดกลุมจะพยายาม     

ลดตัวแปรใหนอยลงอยูในระดับที่เหมาะสม โดยใชวิธีหมุนแกนแบบมุมฉาก Varimax โดยการพิจารณา      

ความเหมาะสมขององคประกอบจากคา Kaiser-Meyer-Olkin: KMO ตามตารางที่ 3 ดังนี้

ตารางท่ี 3 

คา KMO and Bartlett's Test

KMO Approx. Chi-Square Df Sig 

0.955 4133.868 276 .000 

 

  
B3_6  
B4_1  
B4_2  
B4_3  
B4_4  
B4_5  (E - Learning) 
B4_6  

 การวิเคราะหองคประกอบมีความเหมาะสม คา Kaiser-Meyer-Olkin: KMO มีคามากกวา 0.60   

แสดงวาตัวแปรมีความสัมพันธกันสามารถนํามาสกัดปจจัยได โดยใชวิธีหมุนแกนแบบมุมฉาก Varimax         

ไดผลลัพธตัวชี้วัดในปจจัยหลักตามตารางท่ี 4 ดังนี้
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ตารางท่ี 4 

ขอมูลตัวช้ีวัดภายในปจจัยหลักที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยหลัก

  
 (F1)   B2_6, B3_1, B3_3, B3_4, B3_5, B3_6, B4_1, B4_2, B4_3, B4_4, 

B4_5, B4_6   
 (F2) B1_1, B1_2, B1_3, B1_4, B1_5, B1_6, B3_3    
 (F3) B2_1, B2_2, B2_3, B2_4, B2_5     

 5. สรางแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหจะถูกนํามาสรางแบบจําลอง

สมการเชิงโครงสรางตั้งตน โดยวิธี Maximum-likelihood Estimator (MLE) ดังรูปที่ 1เชงโครงสรางตงตน โดยวธ Maximum likelihood Estimator (MLE) ดงรูปท 1

ภาพที่ 1:  แบบจําลองสมการเชิงโครงสรางตั้งตน
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ผลการวิจัย
 การวิเคราะหองคประกอบที่มีผลตอการพัฒนาแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางเพื่อการบริหาร              

จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิกในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4  ผูวิจัยได

สรุปผลการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้

 1. การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ แบบจําลองการวิเคราะห                

องคประกอบท่ีมผีลตอการพัฒนาแบบจําลองสมการเชิงโครงสรางเพ่ือการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในโรงเรียนคาทอลิกในเครืออัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 4  หากไมมีความสําคัญทางสถิติแบบมีนัยสําคัญ

ตอกัน ควรตัดออกจากแบบจําลอง

ตารางท่ี 5 

Model Fit Summary กลุมตัวอยางที่เปนครูในโรงเรียนคาทอลิกในเขต 4 จํานวน 400 ตัวอยาง

   
CMIN-p p > 0.05 0.432 
CMIN/df CMIN/df < 3 1.019 

GFI GFI > 0.90 0.961 
RMSEA RMSEA < 0.08 0.07 

 สรุปแบบจําลองท่ีไดผานเกณฑ โดยโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เม่ือนําคาสถิติ   

ที่ไดไปเปรียบเทียบกับเกณฑในการพิจารณาตามตารางที่ 5
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 2.  แบบจําลองสมการโครงสราง การวิเคราะหองคประกอบท่ีมีผลตอการพัฒนาแบบจําลองสมการ

เชิงโครงสรางเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิก ผูวิจัยไดทําการปรับปรุง           

แบบจําลองสมมุติฐานจนไดแบบจําลองท่ีเหมาะสมและผานเกณฑการพิจารณาความเหมาะสมของ             

แบบจําลองดังรูปที่ 2

ภาพที่ 2: แบบจําลองสมการโครงสรางที่เหมาะสม

 

 จากแบบจําลองสมการโครงสรางที่พัฒนาขึ้นจากการประเมินแบบสอบถามพบวามี 3 ปจจัยที่มีผล

ตอการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิก คือ ปจจัยดานการเรียนการสอน (F1)            

ปจจัยดานการบริหารจัดการ (F2)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน (F3) โดยแบบจําลองที่ผานการวิเคราะหไดแสดง

ขนาดและทิศทางของอิทธพิลทีป่จจยัตางๆ มตีอปจจยั (Score) คอืเปอรเซน็ตตอการบรหิารจัดการเทคโนโลยี

สารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิก นั่นคือ

ZScoremgt  =  0.74*Score        (3) 

Score   = 0.34*F1+0.23*F2+0.50* F3      (4)

F1   = 0.69*ZB3_2+0.68*ZB3_5+0.66*ZB3_6+0.63*ZB4_2+0.62*ZB4_6     (5)
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F2  = 0.61*ZB1_2+0.63*ZB1_3+0.67*ZB1_4+0.68*ZB1_6                     (6)

F3  = 0.71*ZB2_1+0.71*ZB2_2+0.72*ZB2_3+0.64*ZB2_4+0.58* ZB2_5     (7)

 

 3. การประมาณคาความแมนยํา  หลังจากท่ีไดสมการในการวิเคราะหปจจัยการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิก ผูวิจัยไดใชสมการน้ีในการประมาณคาตัวแปรการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิก (Score) ของกลุมตัวอยางอีก 30 ตัวอยาง ซึ่งนําคาตัวแปรอิสระ    

ไปคํานวณหาคาของตัวแปร ZScoremgt ทําการแปลงคา Z ใหอยูในรูปแบบ x (คาขอมูลใดๆ) คาที่ไดจะเปน

คาประมาณการของการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิกแลวนํามาเปรียบเทียบกับ 

คาการวิเคราะหการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิกจริงที่ไดจากแบบสอบถาม           

เพือ่คาํนวณหาคา MRE ของแบบสอบถามตัวอยางจนครบ 30 ตวัอยาง จากนัน้ทาํการหาคา MMRE (Average  

absolute MRE 100%) ไดเปนคารอยละของความคลาดเคล่ือนเฉล่ียของการประมาณการแบบจําลอง            

คาเฉลี่ย MMRE ของงานวิจัยเปนคารอยละของประชากรท้ังหมดของผูที่เปนครูในโรงเรียน คาทอลิกในเขต 4 

คาของความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของการประมาณการของแบบจําลองอยูที่ 3.98%

อภิปรายผลการวิจัย
 จากวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิก พบวา 

ปจจัยดานการพัฒนาการเรียนการสอน (F1) = +0.34 ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับปจจัยดานการพัฒนา        

การเรียนการสอน ไดแก ผูสอนสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน การพัฒนาผูสอน

ใหรูจักการใชเทคโนโลยีเพือ่พฒันาส่ือการเรียนรู การพัฒนาผูสอนใหสามารถใชขอมลูสารสนเทศจากเครือขาย

อินเทอรเน็ต  การสงเสริมใหนักเรียนไดใชขอมูลสารสนเทศในการเรียน, การประเมินผลการเรียนการสอน     

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ปจจัยดานการบริหารจัดการ (F2) = +0.23 ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับปจจัย

ดานการบริหารจัดการ ไดแก การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร การจัดประชุม

คณะกรรมการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสํารวจความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ     

ผูสอน ผูเรียน ผูปกครอง   การประเมินผลการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (F3) = +0.50 ตัวแปร     

ทีม่คีวามสมัพนัธกบัปจจยัดานโครงสรางพืน้ฐาน ไดแก การบรหิารจดัการเครือ่งคอมพวิเตอรในปรมิาณทีเ่พยีงพอ

ตอความตองการ เครื่องคอมพิวเตอรมีคุณสมบัติเหมาะสมตอผูใชงาน  การจัดหาซอฟตแวรอยางเพียงพอ   

ตอการบริหารจัดการโรงเรียน ระบบคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย,ระบบอินเทอรเน็ต     

ที่ใชงานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ
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สรุป
 งานวจิยันีผู้วจิยัไดปจจยัทีม่ผีลตอการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศในโรงเรยีนคาทอลกิทัง้หมด 

24 รายการ ไดแก ผูสอนสามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียน การพัฒนาผูสอนใหรูจัก

การใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู การพัฒนาผูสอนใหสามารถใชขอมูลสารสนเทศจากเครือขาย

อินเทอรเน็ต การสงเสริมใหนักเรียนไดใชขอมูลสารสนเทศในการเรียน การประเมินผลการเรียนการสอนโดย

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาครูและบุคลากร การจัดประชุม           

คณะกรรมการบริหารงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ  การสํารวจความตองการการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ    

ผูสอน ผูเรียน ผูปกครอง  การประเมินผลการปฏิบัติงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การบริหารจัดการ            

เครือ่งคอมพิวเตอรในปรมิาณท่ีเพียงพอตอความตองการ  เคร่ืองคอมพิวเตอรมคีณุสมบตัเิหมาะสมตอผูใชงาน  

การจัดหาซอฟตแวรอยางเพียงพอตอการบรหิารจดัการโรงเรียน ระบบคอมพวิเตอรชวยสอนทีม่ปีระสิทธิภาพ

และทันสมัย  และระบบอินเทอรเน็ตที่ใชงานในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ

 คาเฉล่ีย MMRE แสดงเปนรอยละของความคลาดเคล่ือนเฉล่ียของการประมาณการของแบบจําลอง

อยูที่รอยะ 3.98  เมื่อไดดังนี้ผูวิจัยพบวาระดับความแมนยําในการวิเคราะหปจจัยโดยแบบจําลองสมการ

โครงสรางไดคาความแมนยาํในการประมาณคารอยละ  96.02  สามารถสรุปไดวาแบบจําลองสมการโครงสราง

ที่พัฒนาขึ้นนั้นสามารถพยากรณไดคอนขางดี เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนตํ่าและรวมไปถึงความสะดวก 

รวดเร็ว การคัดเลือกปจจัยในการวิเคราะหการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนคาทอลิก ซึ่งได

ปจจัยหลัก 4 ดาน และปจจัยยอย 24 รายการ ซึ่งมากเกินไป ควรลดจํานวนปจจัยใหนอยลงในการวิเคราะห

ขอมูลและเพิ่มประเภทของกลุมตัวอยาง เพิ่มจํานวนของกลุมตัวอยาง เปนตน
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