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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 2) สภาพการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา กับสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยการสุ่ม
อย่างง่าย ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 127 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามประเภทมาตราส่วนประมาณค่า    
5 ระดับ โดยแบบสอบถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง   มีค่าความเช่ือมั่น .94 และสภาพการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มีค่าความเชื่อมั่น .96 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) สภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา      
ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา กับสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กันอย่าง          
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
ค าส าคัญ : ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง, การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา    

 
Abstract 

 The research aimed to study : 1) the transformational leadership of school administrators, 
2) the conditions of information and communication technology management of schools, and 3) the 
relationship between the transformational leadership and the conditions of information and 
communication technology management of schools. The sample group consisted of 127 school 
administrators. The instrument was five-point rating scale questionnaire about the level of 
transformational leadership of school administrators with reliability coefficient of .94 and the 
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conditions of information and communication technology management of schools with reliability 
coefficient of .96. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and Pearson’s 
correlation coefficient. The findings indicated that : 1) as a whole, the transformational leadership of 
school administrators was at a high level, 2) As a whole, the conditions of information and 
communication technology management of schools was at a high level and 3) The transformational 
leadership of school administrators had relationship with the conditions of information 
communication technology management of schools at the significant level of .05. 
Keywords : Transformational leadership, Information and communication technology management of 
schools 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของงานวิจัย 
     กระทรวงศึกษาได้ก าหนดให้มีนโยบายและมาตรฐาน
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา 2550  ซึ่งเป็นมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อการศึกษาส าหรับสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 6 ด้าน 
ดังนี้  1) ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา        
2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3) ด้านการเรียนการสอน      
4) ด้านกระบวนการเรียนรู้ 5) ด้านทรัพยากรการเรียนรู้     
6) ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน ทั้งนี้เพื่อ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา และเพื่อเป็น
การป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ต โดยให้ผู้เรียน ผู้สอน 
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชน ได้ใช้ประโยชน์และ
เข้าถึงบริการได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตามความเหมาะสม จึงมีนโยบายและมาตรฐานการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานทางการ
ศึกษาด าเนินการ [1] 

การน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ใน
การปรับปรุงการบริหารสถานศึกษา นั้นต้องเริ่มที่
ผู้บริหารสถานศึกษาก่อนเป็นสิ่งแรก โดยมีสมมติฐานว่า 
ผู้บริหารนั้นถูกจัดประเภทอยู่ในกลุ่มทฤษฎีผู้น าที่ปรับ
กระบวนทัศน์ใหม่ (Paradigm Shift) หรือเรียกได้ว่าเป็น
ผู้น าในการเปลี่ยนแปลง (Transformation Leader) 
เป็นผู้ตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ทีด่ีขึ้น ก าหนดวิสัยทัศน์ใหม่ และท าให้มีการเปลี่ยนอย่าง
ถาวร [2] สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศินารถ ศิริจันทพันธุ์ 
[3] พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นปัจจัย
ที่ส่งต่อคุณภาพของระบบสารสนเทศในสถานศึกษา และ
งานวิจัยของ พิมพรรณ  สุริโย [4] พบว่า ปัจจัยส าคัญที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา คือ ภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา แต่การด าเนินงาน
ที่ผ่ านมายังพบปัญหาในการใช้สื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสนใจในการพัฒนาวัสดุ
อุปกรณ์มากกว่าการน าเนื้อหาสาระในสื่อเทคโนโลยีและ
สารสนเทศไปใช้ในการเรียนการสอน และการพัฒนา
ผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและจัด
กระบวนการเรียนรู้  ครูและนักเรียนน าความรู้ด้าน
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปใช้ในกระบวนการเรียนการ
สอนและการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองน้อยประกอบกับ
สถานศึกษามีจ านวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส าหรับสื่อ
ไม่ เพียงพอ ล้าสมัยรวมทั้ งครูยั งไม่สามารถใช้สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างแท้จริงและผู้เรียนไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ประกอบกับสถานศึกษาบางแห่งยังขาดสื่อที่
ทันสมัยและมีคุณภาพ ท าให้ไม่เพียงพอต่อการใช้เพื่อ
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองของครูและนักเรียน 
[1] 

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ได้
น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการ
บริหารสถานศึกษาตามนโยบายของรัฐทุกแห่ง ในขณะที่
สถานศึกษามีผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าที่แตกต่างกันในการ
บริหาร ท าให้สถานศึกษาแต่ละแห่งมีมาตรฐานการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถานศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดแตกต่าง
กัน  ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาว่ามี
ความสัมพันธ์กับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสถานศึกษา 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
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การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร  

1.  ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา  
2.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
3.  ด้านการเรียนการสอน  
4.  ด้านกระบวนการเรียนรู ้
5.  ด้านทรัพยากรการเรียนรู ้
6.  ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และ 

ชุมชน 

การเรี ยนการสอน ด้านกระบวนการเรี ยนรู้  ด้ าน
ทรัพยากรการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน 
และ ชุมชน  สั งกั ดส านั ก งาน เขตพื้ นที่ ก า รศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 หรือไม่ อย่างไร 
ซึ่ งจะ เป็นข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาในการพัฒนาตนเองและสถานศึกษา อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้ใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถานศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานตามกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดไว ้
  
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
     2.1 เพื่อศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  
      2.2 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
      2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับสภาพการบริหาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1      
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ  ผู้ บริหาร

สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 จ านวน 188 คน  

กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 จ านวน 127 คน 
โดยค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีค านวณกลุ่ม
ตัวอย่างของยามาเน อ้างถึงใน ธานินทร์  ศิลป์จารุ [5] 
ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน และการสุ่มอย่างง่าย  
3.2 ตัวแปรที่ศึกษา 

3.2.1 ตัวแปรต้น คือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วย ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการ
กระตุ้นทางปัญญา  ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ และด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

3.2.2 ตั วแปรตาม คือ การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย ด้านการบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
การเรี ยนการสอน ด้านกระบวนการเรี ยนรู้  ด้ าน
ทรัพยากรการเรียนรู้  และ ด้านความร่วมมือภาครัฐ 
เอกชน และชุมชน  
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย แสดงดังรูปท่ี 1 

 
ตัวแปรต้น                    ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

 
 
 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
1. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 
2. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 
3. ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ 
4. ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
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5. สมมุติฐานการวิจัย   
     ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา
กับสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1 มี
ความสัมพันธ์กัน  
      
6. วิธีด าเนินการวิจัย 
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรที่ ใ ช้ในการวิจัยครั้ งนี้  ได้แก่  ผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 จ านวน 188 คน 
    กลุ่มตัวอย่างใช้ ในการวิจัยครั้ งนี้  คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา สั งกั ดส านั กงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โดยก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการค านวณกลุ่มตัวอย่างของยามาเน    
อ้างถึงใน ธานินทร์  ศิลป์จารุ [5] ที่ระดับความคาด
เคลื่อน 0.50 ได้กลุ่มตัวอย่าง 127 คน     
6.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล      
     เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ เก็บรวบรวมข้ อมู ล  คื อ 
แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
         ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) ได้แก่  เพศ  ต าแหน่ง ระดับ
การศึกษา และ ประสบการณ์ในการท างาน    

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 
4 ด้าน จ านวน 19 ข้อ ได้แก่ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

จ านวน 6 ข้อ  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา จ านวน 5 ข้อ
ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ จ านวน 4 ข้อ และ ด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล จ านวน 4 ข้อ 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย 6
ด้าน จ านวน 35 ข้อ ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา จ านวน 7 ข้อ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จ านวน 
7 ข้อ ด้านการเรียนการสอน จ านวน 7 ข้อ ด้าน
กระบวนการเรียนรู้ จ านวน 5 ข้อ ด้านทรัพยากรการ
เรียนรู้  จ านวน 4 ข้อ และ ด้านความร่วมมือภาครัฐ 
เอกชน และชุมชน จ านวน 5 ข้อ 
 แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index 
of Item objective congruence : IOC) อยู่ระหว่าง 
0 . 6 0  - 1 . 00  และ  ค่ าสั มประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของ
แบบสอบถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษาเท่ากับ .94 และค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
แบบสอบถามการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เท่ากับ .96 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถน าไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้  
6.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบค่าสัมประสทิธ์ิสหสมัพันธ์แบบ
เพียร์สัน 

 
7. สรุปผลการวิจัย  
7.1  จากการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 แสดงดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในภาพรวม     

ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา    S.D. แปลความ 

1.  ด้านการสรา้งแรงบันดาลใจ 4.56 0.36 มากที่สุด 
2.  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา 4.4 0.54 มาก 
3.  ด้านการสรา้งวิสัยทัศน์ 4.36 0.49 มาก 
4.  ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 4.39 0.58 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.43 0.44 มาก 
    

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ 

รองลงมาคือ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ด้านการ
ค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และด้านการสร้าง
วิสัยทัศน์ ตามล าดับ 
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7.2 จากการศึกษาสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 แสดงดังตารางที2่ 

 
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถานศึกษา ในภาพรวม  

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    S.D. แปลความ 

1.  ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 4.19 0.48 มาก 
2.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3.90 0.67 มาก 
3.  ด้านการเรียนการสอน 3.70 0.64 มาก 
4.  ด้านกระบวนการเรียนรู้ 3.82 0.66 มาก 
5.  ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ 3.73 0.70 มาก 
6.  ด้านความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน 3.64 0.86 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.83 0.57 มาก 
 
จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า สภาพการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกรายการ โดยเรียงล าดับจากมากไปหา
น้อย 3 ล าดับแรก คือ ด้านการบริหารจัดการภายใน
สถานศึกษา รองลงมาคือ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน

กระบวนการเรียนรู้ และล าดับสุดท้ายคือ ด้านความ
ร่วมมือภาครัฐ เอกชน และชุมชน 
7.3 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับสภาพการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังกัด
ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 แสดงดังตารางท่ี 3               

 
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับสภาพการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา 

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ด้านการบริหาร
จัดการภายใน
สถานศึกษา 

ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านการ
เรียนการ

สอน 

ด้าน
กระบวนการ

เรยีนรู ้

ด้าน
ทรัพยากร
การเรยีนรู ้

ด้านความรว่มมือ
ภาครัฐ เอกชน 

และชุมชน 
1.  ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ .61* .37* .28* .44* .30* .42* 
2.  ด้านการกระตุ้นทางปัญญา .61* .36* .28* .38* .19* .31* 
3.  ด้านการสร้างวสิัยทศัน ์ .74* .45* .38* .50* .39* .43* 
4.  ด้านการค านึงถึงความเป็น 

ปัจเจกบคุคล  
 

.58* 
 

.40* 
 

.25* 
 

.44* 
 

.21* 
 

.26* 
* มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
สภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ทุกด้านอย่างมี
นั ย ส า คั ญท า งส ถิ ติ ที่  . 0 5  โ ด ยภาว ะผู้ น า ก า ร
เปลี่ยนแปลงด้านการสร้างวิสัยทัศน์ มีความสัมพันธ์
สูงสุดกับสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
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การสื่อสารของสถานศึกษา ด้านการบริหารจัดการ
ภายในสถานศึกษา 
 
8. อภิปรายผล 

8.1 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สันติ หอม
ทวีโชค [6] พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาราชบุรีโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษา
ส่วนใหญ่ตระหนักถึงความส าคัญของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีการความส าคัญต่อการบริหาร 
สถานศึกษาในปัจจุบันที่สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ประกอบกับสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ได้มี
การอบรมด้านภาวะผู้น าให้กับผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดอยู่เสมอ จึงท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มี
ความตระหนักในการมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

8.2 สภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย   
ของ ชฎาภรณ์ สงวนแก้ว [7] พบว่า สภาพการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน
ต้นแบบการพัฒนาการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้  โดย
ภาพรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก  ทั้ งนี้อาจ
เนื่ อ งมาจากผู้ บริ ห ารสถานศึ กษาส่ วนใหญ่ ให้
ความส าคัญกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารของสถานศึกษา ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารนั้นมีความส าคัญในการบริหาร
สถานศึกษาในปัจจุบันทั้งในด้านการวางแผนการ
ตัดสินใจ และการบริหารภายในสถานศึกษา ช่วยให้
เกิดมาตรฐานในการจัดการสารสนเทศเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของผู้ ใ ช้  และยั ง ช่วยในงานด้ าน
ประชาสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร รวมถึงการท าให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ และเกิดประสิทธิภาพใน
การท างานและพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ใน
สังคมที่เป็นพลวัตได้ตลอดเวลา 

8.3ภาวะผู้น าการ เปลี่ ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสภาพการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ทุกด้านอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นภัสนันท์ เบิกสีใส [8] พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารสถานศึกษากับการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา      
มีความสัมพันธ์กัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้น าสูงสุดในโรงเรียน เป็นผู้ที่มีบทบาท
ส าคัญในการบริหารและจัดการศึกษาในโรงเรียน        
มีอ านาจในการตัดสินใจ ในการบริหารและการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 มาตรา 39 ที่ให้กระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านการบริหารงาน
วิชาการด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล 
ด้านบริหารงานทั่วไป ท าให้ผู้บริหารมีอ านาจและ
หน้าท่ี ดังนี้ บริหารสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ประสานการ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งควบคุมดูแล
บุคลากร การเงิน การพัสดุ  สถานที่  เป็น ผู้แทน
สถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดท านิติกรรม
สัญญามีหน้าที่จัดท ารายงานประจ าปีเกี่ยวกับกิจกรรม
ของสถานศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศึกษาจะเห็นว่าผู้บริหารมีภารกิจมากมาย จึงท าให้
ผู้บริหารมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามภารกิจไป
ด้วย3.1 แนวคิดเรื่องการบริหารเมืองโดยใช้นโยบาย
การพัฒนาเมือง 
     
9. ข้อเสนอแนะ 

9.1 จากผลการวิจัย พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 ด้าน
การสร้างวิสัยทัศน์มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังนั้น ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1 
จัดการอบรมพัฒนาเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ โดยใช้วิธีการต่างๆ ที่เหมาะสม 
เพื่อพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการสร้างวสิัยทัศน ์และผู้บริหารสถานศึกษาควรพัฒนา 
ตนเองเกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการ
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สร้างวิสัยทัศน์ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ และใช้วิธีการ
ต่างๆ ที่เหมาะสม ถ่ายทอดโน้มน้าว จูงใจ กระตุ้น
วิสัยทัศน์ไปยังครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้เข้าใจ
และเต็มใจ ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 

9.2 จากผลการวิจัย พบว่า การบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาเขต 1 ด้านความร่วมมือภาครัฐ 
เอกชน และชุมชน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ดังนั้นส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 
1 ควรจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือจาก
ชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
ผู้บริหารสถานศึกษา ควรด าเนินการประสานความ
ร่วมมือจากชุมชน องค์กรภาครัฐ และเอกชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ วิทยากรสอนนักเรียน 
พัฒนาครู ช่วยสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับสถานศึกษา  

9.3  จากผลการวิจั ย  พบว่ า  ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการกระตุ้น
ทางปัญญา กับการด าเนินงานตามมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ อการศึกษา ด้ าน
ทรัพยากรการเรียนรู้มีความสัมพันธ์กันต่ าสุด ดังนั้น
ผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นในหน่วยงานแต่เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้มี
ส่วนร่วมในการรับรู้และแก้ไขร่วมกันโดยเฉพาะ
ทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ 
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