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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับคุณลักษณะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส�านักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 1 2) ศกึษาระดบัการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษา

ของสถานศกึษา 3) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารทีส่มัพนัธ์กบัการบรหิารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษา 4) ศกึษาคณุลกัษณะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารทีส่่งผลกบัการบรหิารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

จ�านวน 313 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธีการของเพียร์สัน และวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ โดยใช้วิธี Stepwise  

 ผลการวิจัย พบว่า

 1) ผลของการศึกษาระดับคุณลักษณะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 2) ผลของการศึกษาระดับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย

โดยรวมอยู่ในระดับมาก

 3) ผลการศึกษาความสัมพันธ์คุณลักษณะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 4) ผลการศึกษาคุณลักษณะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ด้านการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ในการบริหาร ด้านการมีวิสัยทัศน์ และด้านการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลภายในกับภายนอกองค์กรส่งผลต่อการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา สามารถพยากรณ์องค์ประกอบบรรยากาศองค์การได ้

ร้อยละ 52.80 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ค�ำส�ำคัญ: คุณลักษณะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง  การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา

Abstract
 This research aimed to study 1) the characteristics of  transformational leaders under Chachoengsao 

Primary Educational Service Area Office 1, 2) the management of information and communication  

technology for learning. 3) the relationship of characteristics of transformational leaders and the  

management of information and communication technology for learning, and 4) the characteristics of  
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transformational leader affecting the management of information and communication technology for  

learning. The samples were 313 school administrators and teachers working under Chachoengsao Primary 

Educational Service Area Office 1. The research instrument was a five-point rating scale questionnaire. The 

statistics used in the data analysis consisted of mean, standard deviation, Person’s product moment  

correlation coefficient and multiple regression analysis (stepwise regression).

 The research findings were as follows:

 1) The level of  the characteristics of  transformational leaders under Chachoengsao Primary  

Educational Service Area Office 1 as whole was at a high level.

 2) The level of  the management of information and communication technology for learning as 

whole was at a high level. 

 3) The relationship of the characteristics of  transformational leader and the management of  

information and communication technology for learning had a moderately positive relationship with the 

teachers’ satisfaction on work performance at the statistically significant level of .05.

 4) The characteristics of  transformational leaders, the use of innovation and information  

technology for administration, having vision, relationship with outsiders and insiders affecting the  

management of information and communication technology for learning could be used to predict the  

management of information and communication technology for learning at 52.80% of accuracy on work 

performance at the statistically significant level of .05.

Keywords: Characteristics of  Transformational Leaders, Management of Information and 

          Communication Technology for Education

บทน�ำ

 พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกระทรวง

ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2553 ก�าหนดไว้ในมาตรา 34(2) ให้จัดระเบียบบริหาร

ราชการของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาหรือส่วนราชการ 

ที่เรียกชื่ออย่างอื่น การแบ่งส่วนราชการภายในตาม

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้จัดท�าเป็นประกาศ

กระทรวงและให้ระบุอ�านาจหน้าท่ี ของแต่ละส่วนราชการ

ไว้ในประกาศกระทรวง ทั้งนี้โดยค�าแนะน�าของคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การแบ่งส่วนราชการ 

ภายในตามสถานศึกษาที่จัดการศึกษาก�าหนด สถานศึกษา

ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ 

อย่างอืน่ และอ�านาจหน้าทีข่องสถานศกึษาหรอืส่วนราชการ

ที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ

เขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นท่ีการศึกษาก�าหนด 

(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2554) การเป็น

นิติบุคคลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกิดขึ้นตามกฎหมาย 

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

มาตรา 35 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม 

มาตรา 34(2) เฉพาะที่เป็นโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล  

จึงท�าให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชา

ของข้าราชการคร ูและบคุลากรในสถานศกึษา และต้องเป็น

ตัวแทนของสถานศึกษาในการด�าเนินงานต่างๆ ดังก�าหนด

ไว้ในมาตรา 39 แห่งพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2554) การน�าพาองค์การไปสู่ทิศทางที่ถูกต้อง คือ การท่ี 

ผู ้บริหารสถานศึกษามีความรู ้ เรื่อง การบริหารการ

เปล่ียนแปลง และสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

จะท�าให้องค์การมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนบุคลากรที่มี 

ความส�าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้บริหาร ก็คือครูผู ้สอน  

ที่ต้องเท่าทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและต้องเข้ามา 

มส่ีวนร่วมอย่างมาก เนือ่งจากเป็นบคุลากรทีจ่ะน�าเป้าหมาย

ขององค์การไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง ผู้บริหารสถานศึกษา

ควรน�าเทคโนโลยีการบริหารการศึกษามาเป็นเครื่องมือ 

ในการบริหาร โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่าย ประหยัด 

และสะดวกต่อการใช้ โดยเชือ่มโยงกบัเครอืข่ายคอมพวิเตอร์

ที่มีอยู ่ เพื่อให้การศึกษาถูกต้อง แม่นย�า และที่ส�าคัญ 
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เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยลดภาระงานของผู้บริหารและ

บุคลากรทางการศึกษาได้ดี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2553) ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือผู ้บริหาร

โรงเรียนยังไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

เบื้องต้น รวมถึงแต่ละสถานศึกษามีความพร้อมในเรื่อง 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ

ศึกษาแตกต่างกันออกไป ยังไม่มีความพร้อมด้านวัสดุ

อุปกรณ์ที่จะน�ามาใช้ ดังนั้น ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 จึงด�าเนินการแก้ปัญหาด้วยการจัดท�า

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน ICT ในโรงเรียน  

โดยมีเหตุผลส�าคัญคือบุคลากรในโรงเรียนยังขาดความรู้

ความเข้าใจในเรื่องการใช้วัสดุและการดูแลรักษาระบบ 

เครอืข่าย จงึจดัท�าโครงการดงักล่าวขึน้ (ส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 2552)

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

 1. เพื่ อศึ กษาระดับคุณลั กษณะผู ้ น� าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

 2. เพื่อศึกษาระดับการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา 

เขต 1

 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่สัมพันธ์กับการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา ของ

สถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1

 4. เพื่อศึกษาคุณลักษณะผู้น�าการเปล่ียนแปลง

ของผู้บริหารที่ส่งผลกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต 1

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

 ประชำกร

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร 

และครผููส้อนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 ปีการศกึษา 

2557 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จ�านวน 142 แห่ง จ�าแนกเป็นผู้บริหารจ�านวน 142 คน ครู

ผู้สอนจ�านวน 1,582 คน รวมประชากรทั้งสิ้น 1,724 คน

 กลุ่มตัวอย่ำง

 กลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ได้แก่ ผู้บริหาร  

และครูผู ้สอนในสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 2557 

จ�านวน 313 คน ที่ได ้มาจากการก�าหนดขนาดของ 

กลุ่มตัวอย่างจากการเทียบตารางของเครจซี่กับมอร์แกน 

(Krejcie & Morgan 1970; อ้างถึงใน บุญชม  ศรีสะอาด 

2545) โดยการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling)

ตำรำงที่ 1  จ�าแนกประชากร และกลุ่มตัวอย่าง สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ�าแนก 

  ตามรายอ�าเภอ

4 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร 
และครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปี
การศึกษา 2557 สั ง กัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 142 แห่ง จ าแนกเป็น
ผู้บริหารจ านวน 142 คน ครูผู้สอนจ านวน 1,582 คน 
รวมประชากรทั้งสิ้น 1,724 คน 

 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) ได้แก่ ผู้บริหาร 

และครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ปีการศึกษา 
2557 จ านวน 313 คน ที่ได้มาจากการก าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างจากการเทียบตารางของเครจซี่กับมอร์
แกน (Krejcie & Morgan 1970; อ้างถึงใน บุญชม       
ศรีสะอาด 2545) โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) 

 
ตารางที ่1 จ าแนกประชากร และกลุ่มตัวอย่าง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนก    
              ตามรายอ าเภอ 

 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)  

ต อ น ที่  1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป เ กี่ ย ว กั บ ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  1 
ประกอบด้วย 

(1)  การมีวิสัยทัศน์  
(2)  การค านึงถึงปัจเจกบุคคล 
(3)  การปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย 
(4)  การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลภายในกับ
ภายนอกองค์กร 

 (5)  การมุ่งการเปลี่ยนแปลง 
 ( 6)   ก า ร น า น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย 

 (1)   การบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา 
 (2)  โครงสร้างพื้นฐาน 
 (3)  การเรียนการสอน 
 (4)  กระบวนการเรียนรู้ 
 (5)  ทรัพยากรการเรียนรู้ 
 (6)  ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน 
และชุมชน 

  

อ าเภอ 
จ านวน
โรงเรียน 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้บริหาร ครูผู้สอน รวม ผู้บริหาร ครูผู้สอน รวม 

เมือง 37 37 582 619 6 106 112 
บ้านโพธิ์ 25 25 193 218 5 35 40 
บางปะกง 29 29 342 371 7 62 69 

บางน้ าเปรี้ยว  51 51 465 516 8 84 92 
รวม 142 142 1,582 1,724 26 287 313 
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 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

 มีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 

 ตอนที ่1 ข้อมลูทัว่ไปเกีย่วกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ประกอบด้วย

 (1)  การมีวิสัยทัศน์ 

 (2)  การค�านึงถึงปัจเจกบุคคล

 (3)  การปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

 (4)  การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลภายในกับ

ภายนอกองค์กร

 (5)  การมุ่งการเปลี่ยนแปลง

 (6)  การน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้ในการบริหาร

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ

สถานศึกษา ประกอบด้วย

 จากตารางท่ี 2 พบว่า คุณลักษณะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.24)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณลักษณะผู ้น�าการ

กำรวิเครำะห์ข้อมูล

 (1)  การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา

 (2)  โครงสร้างพื้นฐาน

 (3)  การเรียนการสอน

 (4)  กระบวนการเรียนรู้

 (5)  ทรัพยากรการเรียนรู้

 (6)  ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน

 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการ 

เก็บรวบรวมข ้อมูล ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เพื่อขอความอนุเคราะห์

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ถึงผู้อ�านวยการส�านักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และ 

ส่งแบบสอบถามด้วยตัวเองบางส่วนและบางส่วนได้ส่ง

แบบสอบถามทางไปรษณีย์ รวมจ�านวน 313 ชุด พร้อม

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล   

ถึงผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 และขอความอนุเคราะห์ในการแจก

แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่ระบุชื่อไว้หน้าซอง 

ตำรำงที่ 2 ค่าคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และล�าดับที่คุณลักษณะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมและ 

  รายด้าน

5 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้ อมู ล  ขอหนั ง สือจากบัณฑิ ตวิ ทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่ อขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ถึงผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 และส่งแบบสอบถามด้วยตัวเองบางส่วนและ

บางส่วนได้ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ รวมจ านวน 
313 ชุด พร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  ถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และขอความ
อนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างที่
ระบุชื่อไว้หน้าซอง  
 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ตารางที ่2  ค่าคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และล าดับที่คุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมและ
   รายด้าน 

 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า คุณลักษณะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 
4.24)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณลักษณะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยตามล าดับ คือ ด้าน
การมีวิสัยทัศน์ (X2 = 4.26) ด้านการปฏิบัติงานให้บรรลุ

ตามเป้าหมาย (X3 = 4.26) ด้านการมุ่งการเปลี่ยนแปลง 
(X5 = 4.26) ด้านการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลภายใน
และ ภายนอกสถานศึกษา (X4 = 4.25) ด้านการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร 
(X6 = 4.21) และด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล        
(X2  = 4.19) 

 
 
 
 
 
 

 

คุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ค่าคะแนน (n = 313) 

x  S.D. ระดับ ล าดับที ่
1. ด้านการมีวิสัยทัศน์ (X1) 4.26 .56 มาก 1 
2. ด้านการค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X2) 4.19 .64 มาก 6 
3. ด้านการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย (X3) 4.26 .61 มาก 2 
4. ด้านการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา (X4) 

4.25 .62 มาก 4 

5. ด้านการมุ่งการเปลี่ยนแปลง (X5) 4.26 .62 มาก 3 
6. ด้านการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาใช้ในการบริหาร (X6) 

4.21 .64 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 4.24 .55 มาก  

เปลี่ยนแปลง ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล�าดับ

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยตามล�าดับ คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ 

(X
2
 = 4.26) ด้านการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย  
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(X
3
 = 4.26) ด้านการมุ่งการเปลี่ยนแปลง (X

5
 = 4.26)  

ด้านการมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับบุคคลภายในและ ภายนอก

สถานศึกษา (X
4
 = 4.25) ด้านการน�านวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร (X
6
 = 4.21) และ

ด้านการค�านึงถึงปัจเจกบุคคล (X
2
  = 4.19)

ตำรำงที่ 3 ค่าคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และล�าดับที่ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

  เพื่อการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน

6 
 
ตารางที ่3  ค่าคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และล าดับที่ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  เพื่อการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน 

 
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพ่ือการศึกษา 
ค่าคะแนน (n = 313) 

x  S.D. ระดับ ล าดับที ่
1. ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา (Y1) 4.10 .64 มาก 1 
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Y2) 4.07 .66 มาก 2 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน (Y3) 4.03 .57 มาก 3 
4. ด้านกระบวนการเรียนรู้ (Y4) 3.95 .64 มาก 4 
5. ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ (Y5) 3.78 .74 มาก 6 
6. ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน (Y6) 3.91 .75 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 3.97 .59 มาก  
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษามีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.97) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา  ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยตามล าดับ คือ ด้าน

การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ( x = 4.10) ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ( x = 4.07) ด้านการจัดการเรียนการ
สอน ( x = 4.03) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้าน 
ทรัพยากรการเรียนรู้ ( x  = 3.78) 

 
ตารางที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 เพื่อการศึกษา 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 x 
X1 1.00       
X2 .794* 1.00      
X3 .760* .833* 1.00     
X4 .692* .830* .804* 1.00    
X5 .721* .778* .840* .739* 1.00   
X6 .699* .776* .849* .761* .824* 1.00  
Y .630* .601* .629* .524* .625* .693* .682* 

 

 * P ≤ .05 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า คุณลักษณะผู้น าการ
เปล่ียนแปลง (X) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา (Y) 

อยู่ในระดับมาก (rXY = .682) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
.05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้  

 จากตารางท่ี 3 พบว่า การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษามค่ีาเฉลีย่โดยรวม

อยู่ในระดับมาก (   = 3.97) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพื่อการศึกษาทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเรียงล�าดับ

ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล�าดับ คือ ด้านการบริหาร

จัดการภายในสถานศึกษา (  = 4.10) ด้านโครงสร้าง 

พืน้ฐาน (  = 4.07) ด้านการจดัการเรยีนการสอน (  = 4.03)  

ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ 

(  = 3.78) 

ตำรำงที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น�าการเปล่ียนแปลงกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ 

  การศึกษา

6 
 
ตารางที ่3  ค่าคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ และล าดับที่ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  เพื่อการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน 

 
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพ่ือการศึกษา 
ค่าคะแนน (n = 313) 

x  S.D. ระดับ ล าดับที ่
1. ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา (Y1) 4.10 .64 มาก 1 
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Y2) 4.07 .66 มาก 2 
3. ด้านการจัดการเรียนการสอน (Y3) 4.03 .57 มาก 3 
4. ด้านกระบวนการเรียนรู้ (Y4) 3.95 .64 มาก 4 
5. ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ (Y5) 3.78 .74 มาก 6 
6. ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน (Y6) 3.91 .75 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 3.97 .59 มาก  
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษามีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.97) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา  ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยตามล าดับ คือ ด้าน

การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา ( x = 4.10) ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ( x = 4.07) ด้านการจัดการเรียนการ
สอน ( x = 4.03) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้าน 
ทรัพยากรการเรียนรู้ ( x  = 3.78) 

 
ตารางที่ 4  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 เพื่อการศึกษา 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X6 x 
X1 1.00       
X2 .794* 1.00      
X3 .760* .833* 1.00     
X4 .692* .830* .804* 1.00    
X5 .721* .778* .840* .739* 1.00   
X6 .699* .776* .849* .761* .824* 1.00  
Y .630* .601* .629* .524* .625* .693* .682* 

 

 * P ≤ .05 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่า คุณลักษณะผู้น าการ
เปล่ียนแปลง (X) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา (Y) 

อยู่ในระดับมาก (rXY = .682) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
.05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้  

      * P ≤ .05
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 จากตารางท่ี 4 พบว่า คุณลักษณะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลง (X) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  

(Y) อยู่ในระดับมาก (r
XY

 = .682) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

.05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 

ตำรำงที่ 5 ตวัแปรคณุลกัษณะผูน้�าการเปลีย่นแปลงทีส่่งผลต่อการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษา
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ตารางที ่5  ตัวแปรคุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ 
  การศึกษา 
 

ตัวแปร b S.E.b      t      sig 
ค่าคงที่ (Constant) .862 .185 - 4.665* .000 
การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหาร (X6) 

.520 .060 .565 8.718* .000 

การมีวิสัยทัศน์ (X1) .343 .061 .326 5.603* .000 

การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลภายในกับ
ภายนอกองค์กร (X4) 

-.125 .061 -.131 -2.046* .042 

R = .727, R2 = .528, S.E.est = .404, F = 4.184  
 

  * P ≤ .05 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า คุณลักษณะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงที่ส่งผลต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เรียงล าดับคือ   
การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหาร (X6)  การมีวิสัยทัศน์ (X1)  และการมีความสัมพันธ์
ที่ดี กับบุคคลภายในกับภายนอกองค์กร (X4)  มีค่า
เท่ากับ.520,  .343, -.125 ตามล าดับ ส่วนด้านการ
ค านึงถึงปัจเจกบุคคล (X2) การปฏิบัติงาน ให้บรรลุตาม
เป้าหมาย (X3) และ การมุ่งการเปลี่ยนแปลง (X5) ไม่
ส่งผลต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  1 ค่า
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2) ในภาพรวมเท่ากับ .528 
หมายถึง การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหาร (X6)  การมีวิสัยทัศน์ (X1)  และการมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลภายในกับภายนอกองค์กร (X4)  
สามารถร่ วมกันพยากรณ์ การบริหารเทคโนโล ยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
โดยรวมได้ร้อยละ 52.80 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
 
 

สรุปผลการวิจัย 

 

 1. คุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลง          
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า คุณลักษณะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ทุกด้านมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อยตามล าดับ คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์  ด้านการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย   ด้านการมุ่งการ
เปลี่ยนแปลง ด้านการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคล
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ด้านการน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร และด้าน
การค านึงถึงปัจเจกบุคคล    

2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  ทุกด้านมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อยตามล าดับ คือ ด้านการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือ
ภาครัฐ เอกชน และชุมชน และด้านทรัพยากรการเรียนรู้   

3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

      * P ≤ .05

 จากตารางท่ี 5 พบว่า คุณลักษณะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารเพื่อการศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 1 เรยีงล�าดบัคอื   การน�า

นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการบรหิาร (X
6
)  

การมีวิสัยทัศน์ (X
1
)  และการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคล

ภายในกับภายนอกองค์กร (X
4
) มีค ่าเท่ากับ .520,  

.343, -.125 ตามล�าดับ ส่วนด้านการค�านึงถึงปัจเจกบุคคล 

(X
2
) การปฏิบัติงาน ให้บรรลุตามเป้าหมาย (X

3
) และ  

การมุ ่งการเปลี่ยนแปลง (X
5
) ไม่ส่งผลต่อการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของ

สถานศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ฉะเชิงเทรา เขต 1 ค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์ (R2)  

ในภาพรวมเท่ากับ .528 หมายถึง การน�านวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร (X
6
) การมีวิสัย

ทัศน์ (X
1
)  และการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลภายในกับ

ภายนอกองค์กร (X
4
)  สามารถร่วมกันพยากรณ์การบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 โดยรวมได้ร้อยละ 52.80 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ

สรุปผลกำรวิจัย

 

 1. คุณลักษณะผู้น�าการเปล่ียนแปลง มีค่าเฉลี่ย

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

คุณลักษณะผู้น�าการเปล่ียนแปลง ทุกด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก เรียงล�าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อยตามล�าดับ  

คือ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ด้านการปฏิบัติงานให้บรรล ุ

ตามเป้าหมาย ด้านการมุง่การเปลีย่นแปลง ด้านการมคีวาม

สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษา  

ด้านการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน 

การบริหาร และด้านการค�านึงถึงปัจเจกบุคคล   

 2. ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษา  ทกุด้านมค่ีาเฉลีย่

อยู่ในระดับมากเรียงล�าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยตาม

ล�าดับ คือ ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา  

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการจัดการเรียนการสอน  

ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน 

และชุมชน และด้านทรัพยากรการเรียนรู้  
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 3. ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (X) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ

บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษา 

(Y) อยู่ในระดับมาก (r
XY

 = .682) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

.05 สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้

 4. ผลการศกึษาคณุลกัษณะผูน้�าการเปลีย่นแปลง 

(X) ที่ส่งผลต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สือ่สารเพือ่การศกึษา (Y) ของสถานศกึษาจงัหวดัฉะเชงิเทรา

เขต 1 พบว่าคุณลักษณะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ด้านการน�า

นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการบรหิาร (X
6
)  

ด้านการมีวิสัยทัศน์ (X
1
)  และด้านการมีความสัมพันธ์ที่ดี

กับบุคคลภายในกับภายนอกองค์กร (X
4
)  ส่งผลต่อการ

บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษา 

(Y) สามารถพยากรณ์การบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อการศึกษาได้ร้อยละ 52.80 สามารถเขียน

เป็นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐานได้คือ  

Z´y = .565X
6
 + .326X

1
 - .131X

4
 ส่วนด้านการค�านึงถึง

ปัจเจกบคุคล (X
2
) การปฏบิตังิานให้บรรลตุามเป้าหมาย (X

3
) 

และ

 5. การมุ่งการเปลี่ยนแปลง (X
5
) ไม่ส่งผลต่อการ

บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษา

ของสถานศึกษา

อภิปรำยผลกำรวิจัย

 1. จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ผู ้ น� า ก า ร

เปลี่ยนแปลง สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม

ศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

และรายด้านอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ธงชัย หมื่นสา 

(2552) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู ้น�าการ

เปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีนขนาดเลก็สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 3 พบว่าสภาพภาวะ

ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต 3 โดยภาพ

รวมมีการปฏิบัติอยู ่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่าม ีสภาพภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงด้าน การค�านงึถงึ

ความเป็นปัจเจกบุคคล มีการปฏิบัติสูงที่สุดรองลงมาเป็น 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี

อดุมการณ์ และการกระตุน้ทางปัญญาตามล�าดบัส่วนสภาพ

การด�าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาภาพรวมและรายด้านมีการด�าเนินงาน

อยู่ในระดับมาก 

 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 เป็น 

ผู ้บริหารที่มีความตั้งใจท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จ 

ตามเป้าหมายหรือนโยบายขององค์กรด้วยเหตุผล และ 

หลักการ รวมถึงผู ้บริหารส่วนใหญ่นั้นเป็นผู ้ที่มีประวัต ิ

ผลงาน และการบริหารอย่างโดดเด่น เป็นที่ยอมรับของ

สงัคม สามารถบรหิารงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ในปัจจบุนั

ผู ้บริหารถือว ่ามีความส�าคัญและจ�าเป ็นต ้องเป ็นผู ้

เปลี่ยนแปลง เนื่องจากความก้าวหน้าของยุคโลกาภิวัฒน์ 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี สอดคล้องกับงานวิจัยของ พอดสคอฟฟ์ 

(Podsakoff 1990) ได้วเิคราะห์ผลการวจิยัของบคุคลต่างๆ 

เกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู ้น�าการเปล่ียนแปลงพบว่า 

หลักที่ส�าคัญได้แก่ การช้ีให้เห็นความชัดเจนด้านวิสัยทัศน์ 

การแสดงแบบอย่างของพฤติกรรมที่เหมาะสมกับผู้ตาม 

การกระตุ้นให้เกิด การยอมรับเป้าหมายร่วมกันของกลุ่ม 

การก�าหนดความคาดหวงัต่อผลงานสูง การให้การสนบัสนนุ

ผู้ตามเป็นรายบุคคล และการกระตุ้นการใช้ปัญญา 

 2. ผลการวิจัยพบว่าผู ้บริหารสังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ม ี

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ

ศึกษาของสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทินกฤต รุ ่งเมือง (2554)  

ได้ท�าการวจิยัเรือ่ง  การบรหิารงานเทคโนโลยทีางการศกึษา 

ตามนโยบายและมาตรฐานการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ

และการส่ือสารเพื่อการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2  ผลการวิจัย

พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของโรงเรียนประถม

ศึกษามีความคิดเห็นต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา โดยรวมอยู่

ในระดับมาก

 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา 

เขต 1 มองเห็นถึงความส�าคัญในการใช้เทคโนโลยีและ 

การส่ือสารเพื่อการศึกษาของผู ้บริหารสถานศึกษา  

ช่วยให้การบรหิารและการจดัการในสถานศกึษารวดเรว็ขึน้ 

แต่ครทูีป่ฏบิตังิานไม่มคีวามรูใ้นเรือ่งเทคโนโลย ีและอาจจะ

เป็นบุคลากรที่มีอายุมากจึงไม่พร้อมกับการใช้เทคโนโลยี

ต่างๆ ซึ่งครูผู้ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษามีจ�านวนน้อย 

ไม่เพียงพอต่อการสอนหรือน�ากระบวนการเข้าไปใช้ 
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กับผู้รับบริการได้ อุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอต่อผู้เรียนในสถาน

ศึกษาขนาดเล็กหรือผู้ดูแลระบบที่มีความสามารถในการ

พัฒนาระบบเทคโนโลยี 

 3. ผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ ์ระหว่าง

คุณลักษณะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู ้บริหารกับการ

บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษา 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา 

เขต 1 มคีวามสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัมาก (r
XY

 = .682) 

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับ 

งานวิจัยของ สันติ หอมทวีโชค (2554) ได้ท�าการวิจัย 

เรื่อง ภาวะผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงกับการใช ้เทคโนยี

สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี ผลการวิจัยพบว่า 

ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงกับการใช้เทคโนยีสารสนเทศ 

การศกึษาในสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ประถมศึกษาราชบุรี มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมี 

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สอดคล้องกับงานวิจัย 

ของ วัชรีย์ ยิ้มยวล (2556) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา 

กับการน�าเทคโนโลยีการศึกษามาใช ้ในสถานศึกษา  

สั งกั ดส� านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาประถมศึกษา

พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์

ระหว ่างบทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษากับการน�า

เทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 

มีความสัมพันธ ์ทางบวกอย ่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที ่

ระดับ .05  

 ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้พัฒนา

ตนเองด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้มีคุณลักษณะผู้น�า 

การเปลี่ยนแปลง และสามารถน�าไปใช้ในการบริหารงาน 

ในสถานศึกษาในด้านต่างๆ รวมถึงงานด้านการบริหาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  

ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น�าท่ีจะน�าองค์กรพัฒนา 

และใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การบรหิาร

และการเรียนการสอนของสถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่าง 

ต่อเนือ่งจะเหน็ได้จากสถานศกึษามกีารก�าหนดนโยบายและ

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่

ชดัเจน บรหิารสถานศกึษายงัส่งเสรมิให้ครผููส้อนและผูเ้รยีน

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีการพัฒนา 

แหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มกีารวางแผนงานและจดัสรรงบประมาณเพือ่สนบัสนนุการ

พัฒนาการบริหารจัดการและการเรียนการสอน 

 4. ผลการวิจัยพบว ่า คุณลักษณะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา 

เขต 1 พบว่า คุณลักษณะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง ด้านท่ีมี

อ�านาจพยากรณ์ คือด้านการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ในการบริหาร ด้านการมีวิสัยทัศน์ และ 

ด้านการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลภายในกับภายนอก

องค์กร สอดคล้องกับการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาและ 

ผู ้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต ้องพัฒนา 

อย่างต่อเนื่อง ในการบริหารงานทุกๆ ด้าน ตลอดจนควรมี

การสร้างความเข้มแข็งต่อองค์คณะบุคคลในสถานศึกษา 

(ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 2557)   

การที่ผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้เรื่อง การบริหารการ

เปล่ียนแปลง และสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

จะท�าให้องค์การมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนบุคลากรที่มี 

ความส�าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่าผูบ้รหิาร กค็อืครผููส้อน ทีต้่อง 

เท่าทนัการเปลีย่นแปลงของสังคมและต้องเข้ามามส่ีวนร่วม

อย่างมาก เนื่องจากเป็นบุคลากรที่จะน�าเป้าหมายของ

องค์การไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง ผู้บริหารสถานศึกษาควร

น�าเทคโนโลยีการบริหารการศึกษามาเป็นเครื่องมือในการ

บริหาร โดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีที่เข้าถึงง่าย ประหยัด และ

สะดวกต่อการใช้ โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

ที่มีอยู่ เพื่อให้การศึกษาถูกต้อง แม่นย�า และที่ส�าคัญเป็น

เครื่องมือที่สามารถช่วยลดภาระงานของผู ้บริหารและ

บุคลากรทางการศึกษาได้ดี (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2553)

ข้อเสนอแนะ

 1. จากการศกึษาคณุลกัษณะผูน้�าการเปลีย่นแปลง 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา 

เขต 1 มคีณุลกัษณะผูน้�าการเปลีย่นแปลง ด้านการค�านงึถงึ

ปัจเจกบคุคล มค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ  ดงันัน้ส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 และผู้บริหาร

สถานศึกษาควรพิจารณาการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการ

ค�านึงถึงปัจเจกบุคคล เช่น การอบรม สัมมนา เพื่อพัฒนา

ความสามารถของผู้บริหารด้านการค�านึงถึงปัจเจกบุคคล  

เป ็นการสร ้างคุณลักษณะในการพัฒนาตนเองให ้มี
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คุณลักษณะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง เพื่อน�าไปพัฒนางานใน

ด้านการบริหารต่างๆ ในสถานศึกษา

 2. จากการศึ กษาการบริหาร เทคโน โลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ

ศกึษา ด้านทรพัยากรการเรยีนรู ้มค่ีาเฉลีย่น้อยทีส่ดุ  ดงันัน้

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา  

เขต 1 และผู ้บริหารสถานศึกษาควรพิจารณาการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ ด้านทรัพยากรการเรียนรู้  เช่น การจัดระบบ

สารสนเทศให้เป็นระบบ เพื่อสะดวกในการใช้ข้อมูล พัฒนา

ระบบเครือข่าย ผู้บริหารควรใช้ทรัพยากรการเรียนรู้อย่าง

ประหยัด คุ้มค้า และเกิดประโยชน์มากที่สุดในการบริหาร

สถานศึกษา

 3. จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ผู ้ น� า ก า ร

เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับการบริหารเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาฉะเชงิเทรา

เขต 1 ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ควรให้ความส�าคญัในเรือ่ง คณุลกัษณะผูน้�าการเปลีย่นแปลง 

โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะใน

ด้านการมีวิสัยทัศน์ ที่เป็นก�าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 

ร่วมกัน การรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของงานร่วมกัน จะช่วยให้

เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานทุกๆ ด้าน รวมถึง

งานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การศึกษาของสถานศึกษา

 4. จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ผู ้ น� า ก า ร

เปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 

เขต 1 ดังนั้นส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชงิเทราเขต 1 ควรจดัอบรมผูบ้รหิารสถานศกึษา เพือ่ให้

มีความรู้ มีศักยภาพ มีคุณลักษณะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

เพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จในการบริหารงานทุกๆ ด้าน รวมถึง

งานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ

การศึกษาของสถานศึกษา

 ข้อเสนอแนะในกำรท�ำวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารที ่

ส่งผลต่อการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 2. ควรศึกษาปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อการ

บรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การศกึษา

 3. ควรศึกษาคุณลักษณะผู้น�าการเปลี่ยนแปลง 

ทีส่่งผลต่อการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

เพื่อการศึกษาของสถานศึกษา ในบริบทที่มีความใกล้เคียง

กัน คือสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ฉะเชิงเทราเขต 2
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