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บทคัดย่อ
บทความวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
ในสถานศึกษา 2) ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษา 3) ศึกษาพฤติ
กรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือครูที่ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
และครูผู้สอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 รวมทั้งสิ้นจำนวน 165 คน โดย
ใช้ตารางสำเร็จ รูป ของเคร็ซ ซี่ม อร์ แกน เครื่องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม มีค่าดัช นีความ
สอดคล้องรายข้อทั้งฉบับ 0.91 และมี ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน และการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
ในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดั บมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจูง
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ใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการตัดสินใจ ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านภาวะผู้นำอยู่ในระดับ
มาก ตามลำดับ 2) ระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่ส ุด เมื่อพิจ ารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริห ารมีทักษะและ
ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ ผู้บริหารส่งเสริม
บุ ค ลากร ให้ เ ป็ น ผู ้ ม ี ค วามรู ้ ค วามสามารถเกี ่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และบุ ค ลากร
สถานศึกษา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
3) พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึก ษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 2 ด้าน คือ ด้านการจูงใจ และด้านการตัดสินใจ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.568 ประสิทธิภาพในการทำนาย ร้อยละ 31.70 อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01
คำสำคัญ: พฤติกรรมการบริหาร, เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Abstract
The objectives of this research article wer: 1) study administrative behaviors
of administrators in educational institutions; 2 ) study the use of information
technology in education in educational institutions; 3) study administrative behaviors
of administrators that affect the use of technology. Educational informatics in basic
education institutions Use a quantitative research methodology. The sample group
used in this research including the director of the school Deputy director of the
school or teachers who act as deputy director of the school and teachers, the
secondary educational service area office 12, a total of 165 people using the readymade tables of Crazy Morgan the research tool was a questionnaire. The Conformity
Index for each item was 0.91 and the confidence value for the whole issue was 0.97.
The statistics used in the data analysis were frequency, percentage, mean, standard
deviation. Pearson correlation coefficient and multiple regression. The results found
that 1) Administrative behavior of administrators in educational institutions Overall,
it is at a high level. When considering each aspect, it was found that the aspect of
motivation was at the highest level. decision-making communication and the
leadership aspect was at a high level, respectively. 2) The level of educational
information technology uses in basic education institutions. Overall, it is at the
highest level. When considering item by item, it was found that executives had basic
skills and knowledge in information technology. with the highest average, followed
by executives promoting personnel to be knowledgeable about information
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technology. and educational institutions personnel can use information technology
to perform their duties 3) The administrative behavior of administrators affecting the
use of educational information technology in basic education institutions consisted
of 2 aspects: motivation and decision-making. The multiple correlation coefficient
was 0.568. The predictive efficiency was 31.70 percent with statistical significance at
the .01 level.
Keywords: Administrative behavior, educational information technology, Basic
Education

บทนำ
ในปั จ จุ บ ั น เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ( Information Technology หรื อ IT) ได้
เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์อย่างเห็นได้ชัด
เป็นยุคแห่งการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน มีการประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาสิ่งอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศเปรียบเหมือนเครื่องจักรที่สามารถรองรับข้อมูลข่าวสารและนำมาทำการ
ประมวลผล และการแสดงผลตามที่ต้องการได้รวดเร็ว เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทสำคัญ
ในด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม การเมืองและวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ด้าน
สิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านการศึกษาด้วย ดังนั้นเทคโนโลยีสารสนเทศจึ งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการ
ดำเนินงานในองค์การต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ที่ต้องการให้การบริหารด้านสารสนเทศ
มีประสิทธิภาพ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2560)
กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา เพื่อสนองนโยบายของรัฐ บาลที่พัฒ นาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
เครือข่ายสารสนเทศ รวมทั้งเพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยได้รับโอกาส
อย่างเท่าเทียมและสามารถที่จะเข้า ถึงการเรียนรู้ฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต ด้วยกระบวนการที่
หลากหลายเป็นการสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 9 มาตรา 67 ได้ระบุว่ารัฐต้องส่งเสริมให้มีการ
วิจัยและพัฒนาการผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการศึกษารวมทั้งติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมิ น ผลการใช้ เทคโนโลยีท างการศึ ก ษา เพื ่ อ ให้ เ กิ ด การใช้ท ี ่ค ุ ้ มค่ า และเหมาะสมกับ
กระบวนการเรียนรู้ของคนไทย สอดคล้องกับกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) และในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) ที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทันสมัย โดยพัฒนาโทรคมนาคมเพื่อให้บริการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงหรือบริการ
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อสร้าง
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โอกาสในการเข้าถึงบริการที่เท่าเทียมกัน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2559) ทางด้านการศึกษามีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ทำให้ระบบการบันทึกการจัดเก็บ การเรียกใช้
และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์การหรือหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารโรงเรียน
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้การปฏิรูปการศึกษาประสบผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้สนับสนุนการบริหารตามขอบข่ายงานทั้ง 4 ด้าน คือ
ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้าน
การบริหารทั่วไป ซึ่งในการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีผู้
ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้อุ ปกรณ์เหล่านั้นเป็นอย่างดี ปัญหาการประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีมีสองประการ คือ ข้อจำกัดต่าง ๆ ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อจำกัดของ
ผู้ใช้การพัฒนา องค์กรเริ่มให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหน่วยงานให้ทันสมัย และเอื้อประโยชน์ต่อการบริห ารจัดการให้มากที่สุดจึงทำให้เกิดปัญหา
การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์รวมถึงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ บางครั้งเกิด
ปัญหาครุภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่มีคุณภาพ เกิดความชำรุดเสียหายงบประมาณในการบริหารด้านนี้ไม่
เพียงพอ ด้วยเหตุนี้ผู้บริห ารสถานศึกษาจึงต้องเป็นผู้ที่ ส นใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จ ะสามารถแนะนำและกระตุ้นบุคลากรให้เรียนรู้และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ตระหนักถึงการนำเทคโนโลยีสาร
เทศและการสื่อสารมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริการ
การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้กับครูผู้สอน บุคลากร และผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพื่อให้ส ามารถนำองค์ความรู้ไ ปประยุกต์ใช้ให้ เกิด ประโยชน์ส ูงสุ ดต่ อองค์ กร สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐานได้มีประกาศจัดตั้งกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อดำเนินภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึ ก ษา (ศู น ย์ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื ่ อ สาร สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 12, 2559)
จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพฤติ
กรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 12 ว่าผู้บริหารสถานศึก ษาใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานอยู่ในระดับใด เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาควบคู่กับการนำเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ในสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
2. เพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

วิธีดำเนินการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จ ั ย พฤติ ก รรมการบริ ห ารของผู ้ บ ริ ห ารที ่ ส ่ ง ผลต่ อ การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
12 ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอนในการ
ดำเนินวิจัยดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จัด
การศึกษาขั้น พื้นฐานของรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 12
จำแนกเป็น ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 98 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือครูที่
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (สถานศึกษาละ 1 คน) จำนวน 98 คน และครู
(สถานศึกษาละ 1 คน) จำนวน 98 คน รวมจำนวนประชากรทั้งสิ้น 294 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐบาล สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จำแนกเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน
55 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือครูที่ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
(สถานศึกษาละ 1 คน) จำนวน 55 คน และครู (สถานศึกษาละ 1 คน) จำนวน 55 คน รวม
จำนวนทั้งสิ้นสถานศึกษาละ 3 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของ
เคร็ซซี่และมอร์แกน (Krejcie, R. V. & Morgan, D. W., 1970) จำนวน กลุ่มตัวอย่า งรวม
ทั้งสิ้น 165 คน และเลือกกลุ่มตัว อย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random
Sampling) และแบบสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลาก
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู ้ ว ิ จ ั ย ใช้ เ ครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ แ ก่ แบบสอบถามพฤติ
กรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
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ตอนที่ 1 สถานภาพทั่ว ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีล ักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ เพศ อายุ วุฒิทางการศึกษา ตำแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติหน้าที่
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มี 4 ด้าน ดังนี้ 1) ภาวะผู้นำ 2) การติดต่อสื่อสาร
3) การตัดสินใจ 4) การจูงใจ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท
(Likert Five’s Rating Scale)
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จำนวน 8 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ ของลิ เ คิ ร ์ ท (Likert Five’s Rating Scale) ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ ใ ห้
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม โดยคัดเลือกข้อ
คำถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.50 จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try - out) กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 30 คน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 และค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.970
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลไปยังโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จากนั้นผู้วิจัยส่งแบบสอบถามออนไลน์
ในระบบ My Office ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ให้โรงเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง และส่งแบบสอบถามด้วยตัวเองไปยังสถานศึกษาที่อยู่ใกล้ และสามารถไปด้วน
ตนเองได้ รวบรวมแบบสอบถาม ตรวจสอบการตอบกลับผ่าน Google Form หลังจากส่ง
แบบสอบถามไปแล้ว 1 สัปดาห์ ทำการตรวจสอบเพื่อความสมบูรณ์ กรอกข้อมูล ในโปรแกรม
สำเร็จรูปเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป (มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2564)
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะห์ร ะดับ พฤติ กรรมการบริห ารของผู้บ ริห าร สังกัดสำนักงานเขตพื ้ น ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ด้วยค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะห์ระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ด้วยค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

170 | Vol.8 No.8 (August 2021)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2564

4. วิเคราะห์พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ด้วยค่า
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จ ั ย พฤติ ก รรมการบริ ห ารของผู ้ บ ริ ห ารที ่ ส ่ ง ผลต่ อ การใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้น พื้ น ฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึก ษา
เขต 12 พบว่า
1. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงระดับพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
1. ด้านภาวะผู้นำ
2. ด้านการติดต่อสื่อสาร
3. ด้านการตัดสินใจ
4. ด้านการจูงใจ
เฉลี่ย

̅
𝒙
4.22
4.29
4.32
4.61
4.36

S.D.
0.50
0.49
0.49
0.47
0.49

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแยกเป็นรายด้าน
พบว่า พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการจูงใจ ส่วนด้านที่อยู่
ในระดับมาก โดยเรียงตามค่าเฉลี่ยดังนี้ คือ ด้านการตัดสินใจ ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้าน
ภาวะผู้นำ ตามลำดับ
2. ระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงระดับ การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษา
1. ผู้บริหารมีทักษะและความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ผู้บริหารส่งเสริมบุคลากรให้เป็นผู ้มี ความรู้ ความสามารถเกี ่ ย วกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้วิเคราะห์ประมวลผลเพื่อใช้ในการ
วางแผนงานในสถานศึกษา

̅
𝒙
4.69
4.66

S.D.
0.58
0.66

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด

4.63

0.64

มากที่สุด
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษา
̅
𝒙
4. มีการสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการเรียนการ 4.46
สอน ให้สอดคล้องกับบทเรียน
5. บุคลากรสถานศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานที่ 4.45
รับผิดชอบ
6. มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมในด้าน 4.46
ต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ โครงการ การนำเสนอผลงานทาง
วิชาการ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
7. ครูเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ 4.54
เรียนการสอน
8. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
4.51
เฉลี่ย
4.55

S.D.
0.63

ระดับ

0.68

มาก

0.63

มาก

0.63

มากที่สุด

0.65
0.64

มากที่สุด
มากที่สุด

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาแยกเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหารมีทักษะและความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุ ด รองลงมาคือ ผู้บริหารส่งเสริมบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรสถานศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ตามลำดับ
3. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ค่าน้ำหนักความสำคัญของพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12
ตัวแปรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการ
ด้านการจูงใจ (X4)
ด้านการตัดสินใจ (X3)
ค่าคงที่
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R)
ประสิทธิภาพในการทำนาย (R2)
ประสิทธิภาพในการทำนายที่ปรับแล้ว
ความคาดเคลื่อนในการทำนาย
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

B
0.390
0.137

S.E.
0.055
0.053


0.488
0.175

t
7.153
2.572
2.157
0.568
0.322
0.314
0.317

Sig
.000**
.000**
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จากตารางที่ 3 พบว่า ความสำคัญของพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 คือด้านการจูงใจ (X4) และด้านการตัดสินใจ (X3) ร่วมกันส่งผลต่อการใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธ ยมศึกษา เขต 12 (Ytot) มีค่าเท่ากับ 0.390, 0.137 ตามลำดับ โดยมีค่าสัมประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.568 ประสิทธิภาพในการทำนาย ร้อยละ 32.20 มีความคลาด
เคลื่อนมาตรฐานในการทำนายร้อยละ 31.70 โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สามารถสร้างสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบและในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้
สมการการถดถอยในรูปคะแนนดิบ
Ŷtot = 2.157 + 0.390 (X4) + 0.137 (X3)
สมการการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน
Ẑ tot = 0.488 (X4) + 0.175 (X3)

อภิปรายผล
การศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้
1. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ กษา
เขต 12 โดยภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก เมื ่ อ พิ จ ารณาแยกเป็ น รายด้ า น พบว่ า พฤติ
กรรมการบริหารของผู้บริหารอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านการจูงใจ ส่วนด้านที่อยู่ในระดับ
มาก คือ ด้านการตัดสินใจ ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านภาวะผู้นำ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ได้ให้ความสำคัญในการบริหารโดยใช้
พฤติกรรมการบริหารทั้ง 4 ด้านในการบริหารสถานศึกษา ดังที่ ปัทมพร วงศ์เณร กล่าวว่า พฤติ
กรรมการบริหาร เป็นการแสดงออกหรือการกระทำต่าง ๆ ของผู้บริหารด้านการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติตน และด้านความสัมพันธ์กับ บุคคลอื่นในการทำงาน พยายามชักจูง เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากผู้ร่วมงาน ให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้รวมทั้งใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ (ปัทมพร
วงศ์เณร, 2555)
เมื่อพิจ ารณาระดับ พฤติกรรมการบริห ารของผู้บริห าร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีประเด็นที่นำมาอภิปรายดังนี้
1.1 ด้านการจูงใจ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด พบว่า การจูงใจส่งผลต่อการ
บริหารงานในสถานศึกษาทำให้ การบริหารงานประสบความสำเร็จ ดังนั้นผู้บริหารต้องรู้จักการ
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จูงใจครู - อาจารย์ และผู้ที่เกี่ย วข้องในสถานศึกษาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จึงกล่าวได้ว่าแรงจูงใจในการทำงาน เป็นเสมือนพลังกระตุ้น
พฤติกรรม ให้แต่ละบุคคลใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานไปในทิศทางที่จะนำไปสู่
เป้าหมายที่สถานศึกษาวางไว้ ดังที่ แมคเกรเกอร์ (Douglas McGregor) กล่าวว่า การจูงใจเป็น
เรื่องสำคัญที่ช่วยให้บุคคลมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนาในองค์การ ซึ่งแต่ละบุคคลนั้นมีแรงจูงใจ
แตกต่างกันออกไป ผู้บริหารควรทราบเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์และกระบวนการจูงใจ
(Douglas McGregor, 1960) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะ หมานอีน ได้ว ิจัยเรื่อง
บทบาทของผู้บริหารในการเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู ศูนย์อบรมศาสนา
อิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหาร ครู และ
คณะกรรมการบริหาร มีความคิดเห็นต่อบทบาทในการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารในด้านการจูงใจอยู่ในระดับมาก (ปิยะ หมานอีน, 2562)
1.2 ด้านภาวะผู้นำ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นผู้บริหารควรพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมให้เกิดขึ้น มีความกล้าหาญ มีความกระตือรือร้น มีความเห็นอกเห็น
ใจผู้อื่น มีวินัยในตนเอง มีมนุษยสัมพันธ์ มีความยุติธรรม ไม่เห็นแก่ตัว มีความเด็ดขาด มีความ
รอบคอบ ไม่ประมาท มีความชื่อสัตย์และมีความสงบเสงี่ยม สอดคล้องกับงานวิจัยของสมจิตร
เจริญกร ได้วิจัยเรื่องภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริ หารสถานศึกษาในองค์กร พบว่าการ
วิเคราะห์และตรวจสอบคุณสมบัติอื่นซึ่งเป็นองค์ประกอบของคุณลักษณะที่ดีของผู้นำทาง
วิชาการ ได้แก่การเป็นผู้มีแนวคิดกว้างไกลในเรื่องของการศึกษา การเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องของการศึกษา การเป็นผู้มีความตั้งใจแน่วแน่ การเป็นผู้มีพลังพร้อมที่จะทำงาน การเป็น
ผู้มีความกล้าเสี่ยงและความเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ (สมจิตร เจริญกร, 2561)
2. ระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแยกเป็นราย
ข้อ พบว่า ผู้บริหารมีทักษะและความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาคือ ผู้บริหาร
ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร
สถานศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ตามลำดั บ แสดงว่ า สถานศึ ก ษาสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12
ให้ความสำคัญต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา ซึ่งเทคโนโลยีนับว่าสำคัญต่อวง
การศึกษาสถานศึกษานำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงานด้านการศึกษา อันได้แก่
การจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศช่วยการเรียนการสอน
การวางแผนและการบริ ห ารการศึ ก ษา การวางแผนหลั ก สู ต ร การแนะแนวและบริ ก าร
การทดสอบวัดผล การพัฒนาบุคลากร สอดคล้องกับงานวิจัยของโรดิเกรส (Rodriguez) ได้
ทำการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและพัฒนา พบว่าการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษาเป็นสิ่งแรกที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนา เป็นสิ่งที่ช่วยยกระดับ

174 | Vol.8 No.8 (August 2021)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2564

บุคคลให้ประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต ประสิทธิภาพของการสื่อสารจะทำให้บุคคลมีการ
เปลี่ยนแปลง (Rodriguez, 2017)
เมื ่ อ พิ จ ารณาการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 มีประเด็นที่นำมาอภิปรายดังนี้
2.1 ผู้บริหารมีทักษะและความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
สถานศึกษา โดยมีการศึกษาหาความรู้ มีทักษะที่สำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ช่วยทำให้การ
ทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำส่งเสริมการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนและ
จัดการ การเรียนการสอน ช่วยในการ เอื้ออำนวยต่องานวิชาการ ดังที่ กัญญาภัค แม๊คมานัส
ได้กล่าวว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
งานด้านการศึกษา ได้แก่ การจัดเก็บ ข้อมูล และประมวลผลฐานข้อมูล การพัฒ นาระบบ
สารสนเทศช่วยการเรียนการสอน การวางแผนและการบริหารการศึกษา การวางแผนหลักสูตร
การแนะแนวและบริการ การทดสอบวัดผล การพัฒนาบุคลากร (กัญญาภัค แม๊คมานัส, 2558)
และสอดคล้องกับงานวิจัยของศันสนีย์ พรมพินิจ ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาท
ของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา
กับประสิทธิผลของโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารมีทักษะการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีบทบาทในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษา โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ศันสนีย์ พรมพินิจ,
2559)
2.2 บุคลากรสถานศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นควรส่งเสริมให้บุคลากรสถานศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบจัดการเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ การศึกษากับการพั ฒนาสื่อ-อุปกรณ์ การจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกูร์ (Gurr) ได้ศึกษาผู้บริหารโรงเรียนกับเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการ
สื่อสารในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐในออสเตรเลีย พบว่า ผู้บริหารได้ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการเป็นประจำและได้ขยายระบบเครือข่ายทั้งภายในโรงเรียนและเชื่อมโยงเครือข่าย
ภายนอกโรงเรียน ทำให้ระบบการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียนเปลี่ยนไป โดยโรงเรียน
สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Gurr, 2000)
3. พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
ในสถานศึกษาขั้น พื้น ฐาน สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 12 พบว่าพฤติ
กรรมการบริหาร ด้านการจูงใจ และด้านการตัดสินใจ ส่งผลทางบวกต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
12 มีประเด็นที่นำมาอภิปรายดังนี้
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3.1 ด้ า นการจู ง ใจ ส่ ง ผลต่ อ การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศการศึ ก ษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาได้ ม ุ ่ ง เน้ น กระตุ ้ น และจู ง ใจให้ ผ ู ้ ใ ต้ บ ั ง คั บ บั ญ ชาปฏิ บ ั ต ิ ง านอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บุคคลที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะมีแนวทางการปฏิบัติงานที่แน่ นอน ระดับ
ในการทำงานจะสม่ำเสมอและมีผลการปฏิบัติงานสูงกว่าบุคคลที่ไม่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ดังที่บ ีช (Beach) ได้กล่าวว่าการที่บ ุคคลเต็มใจที่จะใช้พลังเพื่อให้ประสบความสำเร็จใน
เป้าประสงค์หรือรางวัล การจูงใจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงาน เพราะเป็นสิ่งช่วยให้ค นไปถึง
ซึ่งจุดประสงค์ที่มีข้อตกลงเกี่ยวกับรางวัลที่จะได้รับ (Beach, 1967) และดังที่ศิริวรรณ เสรีรัตน์
ได้กล่าวว่าการที่บุคคลได้รับการกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรม ในการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่าง
มีพลัง มีคุณค่า มีทิศทางที่ชัดเจนซึ่งแสดงออกถึงความตั้งใจ ความพยายาม หรือพลังภายใน
ตนเอง รวมทั้งการเพิ่มพูนความสามารถที่จะทุ่มเทในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
ความต้องการและสร้างแรงจูงใจสูงสุด (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2561)
3.2 ด้ า นการตั ด สิ น ใจ ส่ ง ผลต่ อ การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศการศึ ก ษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีการตัดสินใจในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในสถานศึกษา โดย
การศึกษาถึงแนวทางการดำเนินการ และประเมินผล เป็นการวางแผน ดำเนินการแก้ปัญหา
พร้อมทั้งดำเนิน การติดตามประเมินผล เพื่อแก้ไขสิ่งบกพร่องต่าง ๆ อันอาจเกิดขึ้น ดังที่
ธร สุนทรายุทธ กล่าวว่า พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารนับว่าเป็นสิ่งสำคัญในการบริหาร
จัดการองค์กร เนื่องจากการตัดสินใจเป็นการเสือกแนวทางปฏิบัติทางใดทางหนึ่งจากหลาย ๆ
ทาง (ธร สุนทรายุทธ, 2550) และสอดคล้องกับงานวิจัยของคริสโตเฟอร์ (Christopher) ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้และระดับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในโรงเรียนรัฐใน Virginia ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีช่วย
สนับสนุนการตัดสินใจ การใช้ขึ้นอยู่กับชนิดและแหล่งของข้อมูลรวมทั้งรูปแบบการปฏิบัติ
ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจสัมพันธ์เหมาะสมกับความคิดเห็นของ
พฤติกรรมผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 4 รูปแบบ คือ อิทธิพลส่ วนบุคคล การบรรลุจุดมุ่งหมาย
การส่งเสริมความสามารถทางสติปัญญา และการตัดสินใจส่วนบุคคล ผู้บริหารต้องการได้รับ
การฝึกฝนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
(Christopher, 2005)
3.3 ด้ า นภาวะผู ้ น ำ ไม่ ส ่ ง ผลต่ อ การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศการศึ ก ษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาขาดการกำหนดเป้าหมายการทำงาน การติดต่อสื่อสาร ควบคุมการดูแล
การตัดสินใจการสร้างสัมพันธภาพกับผู้ใต้บังคับบัญชา ดังที่ เนตร์พัณณา ยาวิราช กล่าวว่า การ
เป็นผู้นำ หมายถึง บุคคลที่ได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลอื่น หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับ
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การแต่งตั้งขึ้นมา หรือได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าในการดำเนินงานต่าง ๆ ในองค์การต่าง ๆ
ต้องอาศัยบุคคลที่เป็นผู้นำและมีความเป็นผู้นำจึงจะทำให้องค์การดำเนินไปอย่างบรรลุผล
สำเร็จตามวัตถุประสงค์และนำพาหน่วยงานไปสู่ความเจริญก้าวหน้า (เนตร์พัณณา ยาวิราช,
2552)
3.4 ด้านการติดต่อสื่อสาร ไม่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ทั้งนี้เป็นเพราะว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาขาดการการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ผู้บริหารจะต้องสื่อ
ความหมายที่ดี ทำให้เกิดความเข้าใจ ดังที่ วิเชียร วิทยอุดม กล่าวว่า การติดต่อสื่อสารช่วยทำ
ให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลข่าวสารจากคนงาน ผู้ได้บังคับบัญชา และผู้บริหารคนอื่น ๆ รวมทั้งให้มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทั้งยังใช้การติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสั่งการให้มีการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ (วิเชียร วิทยอุดม, 2550)

สรุป/ข้อเสนอแนะ
การศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สามารถ
สรุปได้ดังนี้ พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 12 ประกอบด้วย ด้านการจูงใจ ด้านการตัดสินใจ ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านภาวะ
ผู้นำ โดยพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาใน
สถานศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12 พบว่ า พฤติ
กรรมการบริหาร ด้านการจูงใจ และด้านการตั ดสินใจ ส่งผลทางบวกต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
12 โดยที่ผู้นำมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามาใช้ใน
สถานศึกษา ขอแบ่งเป็นข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยและข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
ดังนี้ ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 1) จากผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ด้านภาวะผู้นำ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด
ดังนั้นผู้บริหารควรพัฒนาตนเองโดยการศึกษาหาความรู้ พัฒนาความสามารถ พัฒนาทักษะใน
การบริหารงาน และสามารถสร้างภาวะผู้นำให้เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป สามารถที่จะชักจูง
ผู ้ ป ฏิ บ ั ต ิ ซ ึ ่ ง เป็ น ผู ้ ต ามให้ ร ่ ว มมื อ ร่ ว มใจดำเนิ น การไปสู ่ จ ุ ด หมายที ่ ผ ู ้ น ำต้ อ งการได้
2) จากผลการวิจัยพบว่า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ในประเด็นที่กล่าวว่าบุคลากรสถานศึกษา
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ดังนั้นผู้บริหารควรส่งเสริม
สนับสนุน ให้บุคลากรสถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ในด้าน ๆ เช่น
การจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลฐานข้อมูล การพัฒนาระบบสารสนเทศช่วยการเรียนการสอน
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การวางแผนและการบริหารการศึกษา การวางแผนหลักสูตร การแนะแนวและบริการ การ
ทดสอบวัดผล การพัฒนาบุคลากร และมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการยกระดับ
การเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร เพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์สูงสุดของนักเรียน
3) จากผลการวิจ ัย พบว่าพฤติ กรรมการบริห ารของผู้ บริห ารที่ส ่ งผลต่ อการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
12 มีเพีย ง 2 ด้าน คือ ด้ านการจูงใจ และด้านการตัดสิ นใจ ที่ส ่งผลทางบวกต่ อ การใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธ ยมศึกษา เขต 12 ส่ว นด้านภาวะผู ้น ำ และด้านการติด ต่ อ สื่ อ สาร ไม่ส ่งผลต่ อ การใช้
เทคโนโลยีส ารสนเทศการศึกษาในสถานศึก ษาขั้น พื้นฐาน สำนั กงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 12 ดังนั้นผู้บริหารจึงควรส่งเสริมพฤติกรรมด้านภาวะผู้นำ และด้านการ
ติดต่อสื่อสารให้สูงขึ้น โดยการฝึกปฏิบัติ ศึกษาหาความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการ
อบรม สำหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 1) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุ ณภาพเกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 12 เพื ่ อ ให้ ไ ด้ ข ้อ มู ล ในเชิ ง ลึก เช่ น ปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่อ การใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษา และแนวทางการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
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