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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ระดับการ

บริหารวิชาการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหาร
วิชาการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพังงา กลุมตัวอยางท่ีใช ไดแก ครูผูสอนและ
ผูบริหารของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพังงา ไดมาโดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางดวยการเปดตารางเครจซ่ี 
และมอรแกน รวม 226 คน ผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น ตามสัดสวนของครูและผูบริหารในแตละโรงเรียน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 อันดับ มีคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับแบบสอบถามการบริหารวิชาการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เทากับ 
.98 เทากันท้ังสองฉบับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธอยางงาย แบบเพียรสัน 

ผลการวิจัยพบวา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานทุกดาน
อยูในระดับสูง ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ รองลงมาคือ การสรางแรงบันดาลใจ  การ
กระตุนการใชปญญา และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  สวนการบริหารวิชาการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการวัดและประเมินผล  รองลงมา
คือ ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการพัฒนาสื่อ ดานการนิเทศ  และความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธกันท้ังใน
ภาพรวมและรายดานในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01  
คําสําคัญ: ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง, การบริหารงานวิชาการ, เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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Abstract  
The purposes of the research were to study the level of transformational leadership of 

school administrators and the level of academic management with information technology and 
to study the relationship between transformational leadership of administrators and academic 
management with information technology in Phangnga secondary school .The sample used in the 
study consisted teachers and administrators of Phangnga secondary schools  from determining 
the sample by turning the tables Krejcie and Morgan including 226 samples using stratified 
random sampling with the proportion of teachers and administrators for each school. The 
research instrument  was 5 rating scales questionnaire. The reliability of the transformational 
leadership questionnaire and academic management with information technology questionnaire 
both equivalent .98. The statistics utilized in analyzing the data were mean, standard deviation, 
Peason’s product moment correlation coefficient. 

The results showed that:  Transformational leadership of school administrator overall 
and on all sides are high level. The highest average is idealised influence behaviour And the 
inspirational motivation, intellectual stimulation, and individualised consideration And also the 
overall level of academic management with information technology was found to be at the 
higher level. The side with the highest average is the measurement and evaluation, followed by 
the field of teaching. Development Media, Supervision.The relationship between transformational 
leadership of administrator and academic management with information technology in Phangnga 
secondary school .Correlated in both the overall and by all sides was the moderate with the 
statistical significant at .01 level. 
Keyword: Transformational leadership, Academic management , Information technology 

 
บทนํา 

สภาพการณปจจุบันหลายๆ ประเทศได รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ  การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม  จึงกอใหเกิด
กระแสการฏิรูปการศึกษาใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงซ่ึงการปฏิรูปการศึกษาเปนการพัฒนาศักยภาพของ
ผูเรียนใหสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข  การปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยเร่ิมดวยการมี
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 อันเปนกฏหมายแมบททางการศึกษา  ถือเปนการเปลี่ยนแปลงวิธีคิด  
วิธีการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการศึกษาใหมใหมีประสิทธิภาพ  การปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูประบบ
ราชการไดมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารกระทรวงศึกษาธิการใหมเปนการเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับ
สถานการณ ของโลกในยุคโลกาภิวัตน  ผลจากการปฏิรูปการศึกษาและการปฏิรูประบบราชการทําใหเกิดการเปลี่ยน
แปงอยางมากมาย จําเปนอยางย่ิงท่ีผูบริหารสถานศึกษาจะตองปรับเปลี่ยนตัวเองใหทันกับการเปลี่ยนแปลง   

การบริหารการศึกษามีความสําคัญมากเพราะการศึกษาท่ีมีคุณภาพของเยาวชนหรือคนในประเทศ จะทํา
ใหคนในประเทศแขงขันกับคนในประเทศอื่น ๆ ไดดีหรือไมขึ้นอยูกับการบริหารการศึกษาของผูบริหารการศึกษา
น่ันเองหากประเทศใดไดนักบริหารการศึกษาท่ีมีความรูความสามารถอยางแทจริง มีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล มีความ
เขาใจงานดานการศึกษา และผลกระทบของการศึกษาตอความกาวหนาของประชาชนและประเทศชาติแลว 
ประเทศน้ันก็จะมีความรุงเรืองในทุกๆ ดาน ในทางตรงกันขาม หากประเทศใดไมมีนักบริหารการศึกษาท่ีเกง และ 
ทํางานโดยกําหนดเอาความกาวหนาและความรุงเรืองของประเทศชาติเปนธงชัยแลว ก็ยากท่ีประเทศน้ันจะรุงเรือง
ได (ครรชิต มาลัยวงศ,2551:ออนไลน) ผูนําเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญตอการอยูรอดขององคการ  เปนสวนสําคัญใน
การบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผูนําตองสามารถเปลี่ยนแปลงองคการเพ่ือรองรับและกาวให
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ทันความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี  ซ่ึงเปนสิ่งทาทายและมีอิทธิพลตอความอยูรอดขององคการในศตวรรษท่ี 21 
เปนอยางมาก (ธวัช  บุณยมณี,2550:15)  

ปจจัยหน่ึงท่ีจะทําใหประสบความสําเร็จในการดําเนินงานภายในสถานศึกษาคือ การมีผูบริหารท่ีมี ความรู
ความสามารถ  และทักษะในการบริหาร  ภาวะผูนําเปรียบเสมือนอาวุธประจํากายของผูบริหารและผูนําท่ีเปนนัก
บริหารมืออาชีพ ท่ีจะสามารถสรางอํานาจชักนําและมีอิทธิพลไดเหนือผูอื่น ภาวะผูนําจึงเปนตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิและ
ประสิทธิภาพของงาน ซึ่งจะเห็นไดวา  ผูบริหารโรงเรียนเปนบุคคลหลักท่ีตองรับผิดชอบตอประสิทธิผลและ
ความสําเร็จของโรงเรียน  ผูบริหารยุคใหมท่ีจะสามารถนําพาองคกรไปสูความสําเร็จไดดี จะตองมีภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งประกอบดวยดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  ดานการสรางแรงบันดาลใจ  ดานการกระตุนทาง
ปญญา  และดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  ซ่ึงภาวะผูนําเปนเง่ือนไขท่ีสําคัญท่ีจะนําโรงเรียนไปสู
ความสําเร็จในการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน 

การบริหารสถานศึกษาในยุคปจจุบันซ่ึงเปนยุคแหงการเปลี่ยนแปลง วิทยาการตางๆกาวหนาไปอยาง
รวดเร็ว ตามกระแสการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถือวาเปนเคร่ืองมือและ
วิธีการท่ีสําคัญในการชวยใหผูบริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญสําหรับองคกรท่ีเขามาชวยอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน 
ทําใหการเขาถึงขอมูลมีความรวดเร็ว การติดตอสื่อสารมีประสิทธิภาพ และชวยประหยัดตนทุนในการดําเนินงาน
ดานตางๆ ของหนวยงานท่ีเชื่อมตอในระบบอินเทอรเน็ต ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี  ท้ังดานคอมพิวเตอร  
ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม  ไดเปลี่ยนวิถีชีวิตและรูปแบบการเรียนรูของมนุษย  การกระทําสิ่งใดก็ตาม
จะตองอาศัยขอมูลตาง ๆ เพ่ือเปนตัวกําหนดหรือวางแผนในการประกอบการน้ัน  คอมพิวเตอร  เปนสิ่งเดียวท่ีจะให  
บริการดานสารสนเทศไดอยางรวดเร็ว  เมื่อสารสนเทศตองอาศัยคอมพิวเตอรชวย  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรจึงเขามา
มีบทบาทอยางเต็มท่ีนับแตอดีตถึงปจจุบัน  และแนวโนมก็จะมากยิ่งขึ้น  จนกลายเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจําวันของ
มนุษย  ซึ่งจะเห็นไดวาความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  จึง
จําเปนตองเรียนรูท่ีจะปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา  องคการทุกแหงตระหนักถึงการ
บริหารงานในองคการใหทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสังคม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการสื่อสารจึงมี
บทบาทอยางมากในสังคมโลกและในชีวิตประจําวันของคนในสังคม (วนิดา  บุตตะมา, 2555: ออนไลน) 

ในสวนของการดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผานมาของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในจังหวัด
พังงา  พบวา  ระบบสารสนเทศท่ีมีอยูไมไดรับการพัฒนาใหทันสมัยและพรอมใชงานอยูเสมอ ระบบสารสนเทศท่ีมี
อยูจึงไมสอดคลองกับการนําไปใชเพ่ือการบริหารจัดการ บุคคลากรไมไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองจึงขาดความรู
ใหมๆเก่ียวกับเทคโนโลยยีสารสนเทศ ท้ังน้ีเน่ืองจากงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมีไมเพียงพอกับความตองการและ
ไมไดรับจัดสรรอยางตอเน่ือง การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังขาดการบูรณาการท่ีดี (กฤษดา  
วิวัฒนานนท, 2558) จะเห็นไดวาการท่ีจะไดสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือการบริหารงานตรงตามความตองการ
ของผูบริหารงานนโยบาย  และวัตถุประสงคขององคการจะตองมีการดําเนินการจัดระบบท่ีดีมีเคร่ืองมือ อุปกรณ
ทันสมัย  และตองไดรับความรวมมือจากบุคลากร  ดังท่ี ลอดอน(Laudon,2002) ไดใหความเห็นเก่ียวกับเร่ืองน้ีไววา 
ถามีการจัดระบบสารสนเทศท่ีดีและเหมาะสมแลวจะทําใหการบริหารงาน การตัดสินใจการวางแผน และการควบคุม
ในทุกระดับการบริหารขององคกรการจะเกิดการเชื่อมโยงกัน ทําใหการบริหารงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

จากสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นทําใหเกิดอุปสรรคในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงานวิชาการ
เน่ืองจากขาดปจจัยสนับสนุนหลายดานดวยกัน ไมวาจะเปนดานงบประมาณ ดานนโยบายและดานบุคลากร ซึ่ง
นับวาเปนปจจัยสําคัญในการผลักดันใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารงานวิชาการ ดังน้ันผูบริหาร
สถานศึกษาในยุคปฎิรูปการศึกษาจะตองมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ  มีวิสัยทัศนในการบริหาร
การศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลง  เปนผูเสาะแสวงหาความรูใหมๆ และสามารถบริหารจัดการสถานศึกษาใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงในเร่ือง  การเรียนการสอน  การเรียนรู  ระดมและจัดสรรทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ
ในขณะเดียวกันผูบริหารสถานศึกษาจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองเปนผูท่ีมีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เพราะการเปน
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ผูบริหารในยุคโลกาภิวัตน  ซ่ึงเปนยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ไมวาจะเปนเร่ืองของการเมือง เศรษฐกิจ  สังคม
และเทคโนโลยี ฉะน้ันผูบริหารจะตองเปนผูท่ีทันสมัยอยูเสมอ  น่ันคือจะตองมีการปรับและพัฒนาตนเองใหทันกับ
การเปลี่ยนแปลง  สามารถท่ีจะบริหารใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา ผูบริหารนับวาเปนปจจัยหลักท่ีสําคัญ
ท่ีสุดในการขับเคลื่อนองคกรไปสูการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงเล็งเห็นความสําคัญในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
บริหารงานวิชาการ  เพ่ือใหการดําเนินงานตางๆ ดานวิชาการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา 
จังหวัดพังงา และระดับการบริหารงานดานวิชาการ ตลอดจนศึกษาวามีความสัมพนธกันมากนอยเพียงใด  เพ่ือเปน
แนวทางในการบริหารจัดการการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการบริหารงานวิชาการ และ พัฒนาภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพังงา   
2. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารวิชาการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพังงา   
3. เพ่ือการศึกษาความสมัพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารวิชาการโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพังงา   

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
  การบริหารงานวิชาการเปนงานท่ีสําคัญสําหรับผูบริหารสถานศึกษา  โดยเฉพาะอยางย่ิงเปนงานท่ีจะตอง
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน  ซึ่งเปนจุดมุงหมายหลักของสถานศึกษาและเปนเคร่ืองชี้ความสําเร็จ และ
ความสามารถของผูบริหาร 
  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2553: 2) ไดใหความหมายเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการไววา  
การบริหารงานวิชาการเปนกิจกรรมทุกชนิดท่ีเกี่ยวของกับการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดีขึ้น  ตั้งการกําหนด
นโยบายกรวางแผนปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน  ตลอดจนการประเมินผลการสอนเพ่ือใหเปนไปตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตรและการศึกษา  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน และเปนการดําเนินงานทุกอยางใน
สถานศึกษาเพ่ือมุงหวังใหบรรลุภารกิจหลักของสถานศึกษา  คือการพัฒนาผูเรียนทุกดานเต็มตามศักยภาพเพ่ือให
เปนมนุษยท่ีสมบูรณ  คือเปนคนดี เปนคนเกง และอยูในสังคมอยางมีความสุข  
  เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงานวิชาการ เปนการบริหารจัดการวางแผนและการดําเนินงานใหมี
การนําระบบคอมพิวเตอรท้ังฮารดแวรและซอฟตแวรหรือเคร่ืองมือแบบอัตโนมัติมาประมวลผลขอมูลตาง ๆ ในการ
บริหารงานในดานวิชาการใหสูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธผลในการใหบริการดานวิชาการท่ีมีความ
สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพ การดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืนและมั่นคง 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงตามทฤษฎีของ Bass  & Avolio  เปนกระบวนการท่ีผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงาน
และผูตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายาม ของผูรวมงานและผูตามใหสูงขึ้นกวาความพยายามท่ีคาดหวัง พัฒนา
ความสามารถของผูรวมงาน และผูตามไปสูระดับท่ีสูงขึ้น และศักยภาพมากขึ้น  ทําใหเกิดการตระหนักรูในภารกิจ 
และวิสัยทัศน ของทีมและขององคการ จูงใจใหผูรวมงานและผูตาม มองใหไกลเกินกวาความสนใจของพวกเขา ไปสู
ประโยชนของกลุมองคการหรือสังคม   ซ่ึงกระบวนการท่ีผูนํามีอิทธิพลตอผูรวมงานหรือผูตาม ซ่ึงจะกระทําโดยผาน
องคประกอบพฤติกรรมเฉพาะ  4  ประการ  หรือท่ีเรียกวา “4I’s” (Four  I’s) คือ   การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ 
การสรางแรงบันดาลใจ  การกระตนทางสติปญญา  และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล   
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแกผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จังหวัดพังงา ภาคเรียนท่ี  1  ปการศึกษา 2558 ท้ังหมด 13 โรงเรียน เปนผูบริหาร
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โรงเรียน  29 คน   ครูผูสอน 521  คน รวมเปน 550 คน ขนาดกลุมตัวอยางไดจากการเปดตาราง เครจซ่ี และมอร
แกน (Krejcie, & Morgan) ไดกลุมตัวอยาง ท้ังสิ้น 226 คน กลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified 
Random  Sampling) จําแนกตามสัดสวนของครูและผูบริหารแตละโรงเรียน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยใชแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (Check list) แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) 5 อันดับ โดยแบงเปนแบบสอบถามดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา มีขอคําถาม 42 
ขอ มีคาความเชื่อมั่นท่ีระดับ 0.98 และแบบสอบถามดานการบริหารวิชาการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 
37 ขอ มีคาความเชื่อมั่นท่ีระดับ 0.98 เชนดียวกัน 

การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยขอหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ถึง
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพังงา เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูล แลวผูวิจัยเดินทางไปสงแบบสอบถามถึงกลุม
ตัวอยาง หลังจากครบกําหนด 2 สัปดาห ผูวิจัยเก็บแบบสอบถามผานฝายธุรการของโรงเรียน ปรากฏวาไดรับ
แบบสอบถามไมครบตามจํานวน ผูวิจัยจึงไดติดตามเปนคร้ังท่ี 2 ดวยตนเองและใชวิธีโทรศัพท จนไดรับ
แบบสอบถามคืน จํานวน 226 ชุด คิดเปนรอยละ 100.00 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามแลวนําขอมูลท่ีไดมา
วิเคราะห โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS for Windows) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาคําตอบในการวิจัย
และทดสอบสมมติฐาน ไดแก คะแนนเฉลี่ย ( x ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงาย 
แบบเพียรสัน (Pearson ‘s  Product  Moment  Correlation Coefficient) ทําการแปลผลและนําเสนอขอมูล
เปนตารางประกอบคําบรรยาย 

สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการ

โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพังงา จากผลการวิเคราะหขอมูลสรุปเปนประเด็น
สําคัญ ดังน้ี 

1.  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพังงา พบวา โดยภาพรวมและ
รายดานทุกดานอยูในระดับสูง ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ รองลงมาคือ การสรางแรง
บันดาลใจ  การกระตุนการใชปญญา  และการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ตามลําดับ 
 2.  การบริหารวิชาการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพังงา พบวาท้ังโดย
ภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการวัดและประเมินผล  รองลงมาคือ 
ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการพัฒนาสื่อ และดานการนิเทศ ตามลําดับ 

3.  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารวิชาการโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา มีความสัมพันธกันท้ังในภาพรวมและรายดานในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ  .01   

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเก่ียวกับความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับการการ
บริหารวิชาการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพังงา  นํามาอภิปรายผลเพ่ือขยาย
ผลการวิจัยใหชัดเจนย่ิงขึ้น ตลอดจนสามารถนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนดังตอไปน้ี 
 1. ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพังงา จากผลการศึกษาตามกรอบ
แนวคิดท้ัง 4 ดานพบวาโดยภาพรวมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพังงาอยูใน
ระดับสูง โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหาคาเฉลี่ยนอย ไดแก ดานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ ดานการ
สรางแรงบันดาลใจ  ดานการกระตุนการใชปญญาและดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  ท้ังน้ีอาจ
เน่ืองมาจากจังหวัดพังงาเปนเมืองท่ีมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางรวดเร็ว เน่ืองจากเปนเมืองท่ีอยูในเสนทางการ
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ทองเท่ียวเชิงนิเวศท่ีกําลังเปนท่ีนิยมมาก จึงสงผลใหผูบริหารสถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลง มีความทันสมัย ใช
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการหรือสั่งการมากขึ้น  สอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีสงเสริมการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมโดยกําหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติ 4 ใหม คือ การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุค
ใหม พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรูยุคใหมและพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการใหม (ปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.2552-2561), 2555:ออนไลน) สอดคลองกับแนวคิดของ แบส
และอไวลิโอ(Bass & Avolio,1994,pp.2-6) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง เปนกระบวนการท่ีผูนํามีอิทธิพลตอ
ผูรวมงานและผูตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายาม ของผูรวมงานและผูตามใหสูงขึ้นกวาความพยายามท่ีคาดหวัง 
พัฒนาความสามารถของผูรวมงาน และผูตามไปสูระดับท่ีสูงขึ้น และศักยภาพมากขึ้น  ทําใหเกิดการตระหนักรูใน
ภารกิจ และวิสัยทัศน ของทีมและขององคการ จูงใจใหผูรวมงานและผูตาม มองใหไกลเกินกวาความสนใจของพวก
เขา ไปสูประโยชนของกลุมองคการหรือสังคม สอดคลองกับงานวิจัยของจิตรา ทรัพยโฉม (2556 : 135-137) ได
ศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลการบริหารงานของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต2 พบวาภาวะผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน อยูในระดับ
มาก สอดคลองกับ สมยศ บุญเจริญ (2553 : 55-57) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูบริหารสถานศึกษากับการบริหารเชิงกลยุทธในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี 
เขต 1 พบวาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาราชบุรี เขต 1 
อยูในระดับมากทุกดาน สอดคลองกับ พิณญาดา  บุตรกันหา (2556 : 94-103) ) ไดศึกษาความสัมพันธระหวาง
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับความพรอมของสถานศึกษาในการรองรับกาวสูประชาคมอาเซียน อําเภอวังนอย 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 1 พบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร
สถานศึกษา ในอําเภอวังนอย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอยุธยา เขต 1 โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก   
 2. จากผลการวิจัยการบริหารวิชาการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพังงา 
ท้ัง 4 ดาน พบวาการบริหารวิชาการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาในแต
ละดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหาคาเฉลี่ยนอย ดังน้ี ดานการวัดและ
ประเมินผล  รองลงมาคือดานการจัดการเรียนการสอน  ดานการพัฒนาสื่อ และดานการนิเทศ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ความเปนเมืองทองเท่ียวทําใหวิธีคิด วิธีปฏิบัติ ตองมีความตื่นตัวในการพัฒนาตนเองใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
ประกอบกับการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2545 ใหทุกคนมีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา การปฏิรูปหลักสูตรสถานศึกษา ปฏิรูปการ
เรียนรู ปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษา การบริหารจัดการ การประกันคุณภาพการศึกษา เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา การระดมทรัพยกรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ซ่ึงเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  แมแตกระทรวงศึกษาธิการก็ไดกําหนดวิสัยทัศนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
(พ.ศ. 2547 - 2549)  ไววา  “ผูเรียน  สถานศึกษา  และหนวยงานทางการศึกษา  ทุกแหงมีโอกาสเขาถึงและใช
ประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพ่ือการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต  การบริหารจัดการ  
การวิจัย  การพัฒนาอาชีพ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยไดรับบริการอยางท่ัวถึง  เทาเทียม  มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  นําไปสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู” สอดคลองกับงานวิจัยของ วิไลพร  ใหมอินตะ 
(2555:110-118) ไดศึกษาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาสําหรับโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 พบวา มีสภาพการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือการศึกษา ท้ัง 5 ดาน ในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของ เศกสรรณ วงศ
งาน (2555 :149-150) พบวา การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการเรียนรูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมยเขต 2 โดยรวม
อยูในระดับมากเมื่อพิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดานเชนกัน 
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 3.จากผลการวิจัยพบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารวิชาการโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับปานกลาง (r = .588) ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีคาด
วาอยูในระดับสูง ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก วิถีชีวิตของชาวพังงา ท่ีมีความเปนอยูแบบเรียบงายไมเรงรีบ ไมมีการ
แกงแยงแขงขันกันมากมายเหมือนในเมืองใหญ  ไมเวนแมแตวงการการศึกษาเอง ผูบริหารและครูจึงขาดแรงกระตุน
ในการทํางานท่ีตองทันตอการเปลี่ยนแปลง ประกอบกับผูบริหารมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงปฏิบัติการ
จํากัด ในการบริหารหารดานน้ีจึงใหความวางใจกับผูปฏิบัติงานซ่ึงเปนคนรุนใหมท่ีมีความรูเฉพาะดาน นอกจากน้ี
ความขัดสนดานงบประมาณก็เปนสวนหน่ึงท่ีเปนอุปสรรคในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงคอนขางใช
งบประมาณสูง ซึ่งอาจเปนสาเหตุท่ีทําใหความสัมพันธระหวางการบริหารวิชาการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับ
ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับผลการวิจัยของ พีรพรรณ ทองปน 
(2552 : 117) พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับการบริหารวิชาการโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01   สอดคลองกับผลการวิจัยของ ไผท แถบเงิน(2552 : 189-194) พบวา ความสัมพันธระหวางภาวะผูนํา
การเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สกลนคร เขต 1 โดยรวมมีความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1. จากผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา ดานการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคลมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาตองใหความยอมรับนับถือความเปนบุคคลของครู ดูแล
เอาใจใสสนองตอบความตองการของครูแตละคนตามความแตกตางของแตละบุคคล แสดงความชื่นชมใน
ความสามารถของครูและบุคลากร ใหคําปรึกษาหารือสงเสริมใหครูไดพัฒนาตนเอง และหาแนวทางพัฒนาครู ใหมี
สวนรวมในการตัดสินใจ เปนพ่ีเลี้ยงเพ่ือฝกฝนดานการบริหารจัดการ ใหขอมูลขาวสาร ถายทอดความรูตางๆ 
มอบหมายงานพิเศษใหครู ตลอดจนใหคําแนะนํา พูดคุยอยางเปนกันเอง สรางสรรค บรรยากาศของความอบอุนและ
ความคุนเคย  

2. จากผลการวิจัยพบวา การบริหารวิชาการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน ดานการนิเทศมี
คาเฉลี่ยต่ําสุด ดังน้ันสถานศึกษาควรพัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางดานการนิเทศ ใหความรวมมือกัน
ในการปรับปรุงพัฒนาการทํางานของบุคลากรในโรงเรียนใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ โดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการจัดทําแผนการนิเทศ  จัดทําแฟมขอมูลเพ่ือรวบรวมผลการนิเทศและเอกสารท่ีเก่ียวของกับ
การนิเทศ รวมไปถึงเปนเคร่ืองมือในการนิเทศติดตามผลการทํางานของบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือใหดําเนินงานตางๆ
ในสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงคมากขึ้น   

3. ผูบริหารควรมีการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมใหมากขึ้น เนนการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือระดม
ความคิดในการพัฒนาองคการ รวมท้ังการมอบหมายงานตามศักยภาพของบุคลากร สรางขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหปฏิบัติงานไดอยางเต็มท่ีสงผลใหองคการประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารวิชาการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา  สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพังงา 
2. ควรมีการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารกับประสิทธิผลการ

บริหารวิชาการโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพังงา 
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ กรณีศึกษาสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารวิชาการโดย

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คร้ังที่ 6  
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