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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  1) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษา         
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มือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารตามแนวคิดของ                ไลเคิรท 
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The  purposes  of  this  research  were  to  find 1)  the  administrative  behaviors  of  administrators  
in Kanchanaburi  basic  education schools , 2) the implementation of  education  information  technology  in 
Kanchanaburi basic  education schools and 3)  the  administrative  behaviors  effecting  the  implementation  of  
educational  information  technology  in  Kanchanaburi  basic  education  schools.  The  samples  comprised  30  
basic  education  secondary  schools  in  Kanchanaburi  province.  The respondents  consisted  of  school  
administrators,  assistant  school  administrators, subject-matter group heads,and regular teachers, eight  of them  
from  each  school,  totalling  240  respondents.  The  research  instrument  was  a  questionnaire  constructed  
according  to  Likert’s viewpoints on administrators’ administrative  behavior  and  the implementation  of  
educational  information  technology  set  up  by the Educational  Techniques  Department,   Ministry  of  
Education. The statistics  applied  in  data  analysis  were  percentage (%), mean(Χ ), standard deviation (S.D.) , 
and  stepwise  multiple  regression  analysis.

The  findings  revealed  as  follows :
1. The  administrative  behaviors  of  administrators   in  Kanchanaburi  basic  education

schools, as a whole and as individual  aspect were  at a high  level.
2.   The  implementation  of  educational  information  technology  in  Kanchanaburi basic  

education  schools, as  a  whole  and  as  an  individual  aspect   were  at  a  high  level.
3.    The  administrative  behaviors  of  administrators  effecting  the  implementation of 

educational  information  technology  in  Kanchanaburi  basic  education  schools  , as a  whole ,and when 
individual   each   leadership  effecting  media  and  equipment  development , decision-making effecting media  
and  equipment  development   ,  goals  of  performances  and  trainings  aspects  effecting  learning  and  
teaching  , management , data  service , media  and  equipment  development  and  information  technology  
system  development .
Department of Educational Administration       Graduate School, Silpakorn University        Academic Year 2005
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บทท่ี 1

บทนํา

โลกในยุคปจจุบันนี้ไดช่ือวาเปนยุคของขอมูลขาวสาร  หรือที่เรียกกันวา ยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information  Technology หรือ IT)  เนื่องจากการติดตอส่ือสารขอมูลผานสื่อตางๆ เปน
ไปอยางรวดเร็ว  เชน   การถายทอดสดผานดาวเทียมรายการหรือเหตุการณที่สําคัญและนาสนใจให 
ผูชมทั่วโลกไดรับรูขาวสารที่รวดเร็วและพรอมกัน  โดยผานสถานีเครือขายโทรทัศนทั่วโลกหรือ
การสงขอมูลผานทางระบบเครือขายอินเตอรเน็ต  ซ่ึงใชเวลาไมกี่นาทีก็สามารถติดตอส่ือสารกันได
โดยเสียคาใชจายไมแพง  ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศนี้ไดทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูในโรงเรียนเปนอยางมาก  การจัดกิจกรรมการเรียนรู
ตางๆในโรงเรียนไดเปลี่ยนจากที่ครูเคยเปนศูนยกลางมาสูนักเรียนเปนศูนยกลาง  ผูเรียนไมจําเปน
ตองไดรับความรูจากครูในหองเรียนเทานั้น  แหลงความรูมีอยูรอบตัวไมวาจะเปนพอแม  ชุมชน  
เพื่อน  สถาบันทางศาสนา  ส่ือสารมวลชนตางๆ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือเรียนรูจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ1 การศึกษาเปนรากฐานที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งสําหรับการสรางสรรค
ความเจริญกาวหนาและแกปญหาการพัฒนาประเทศในดานตางๆ เปนเรื่องที่มีความสัมพันธโดย
ตรงตอการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ ใหเปนผูรูจักคิด รูจักทํา รูจักแกปญหา ตลอดจนรูจัก
ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและสิ้นเปลืองนอยที่สุด2

การที่โลกและมนุษยชาติไดกาวเขาสูยุคขอมูลขาวสารหรือยุคสารสนเทศมากวาทศวรรษ
แลวนั้น  อันมีผลใหการเปลี่ยนแปลงดานตางๆมีอัตราเรงที่รวดเร็วและกอผลกระทบที่กวางขวาง 
และรุนแรง  ความเพลี่ยงพลํ้าและตกต่ําในขั้นวิกฤตของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอมที่ประเทศ
ตองประสบและเผชิญอยูนั้นเปนที่นาหวาดหวั่นถึงวันที่จะฟนคืนกลับมาวาจะตองรอคอยดวยระยะ
เวลาที่ยาวนานสักเทาไร
                                                          

  1 สนั่น  มาสกลาง, “IT กับการจัดกิจกรรมการเรียนรู,” วารสารวิชาการ 4,11  (พฤศจิกายน
2544) : 1.

  2 สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,แผนพัฒนาการศึกษา  
ศาสนา ศิลป และวัฒนธรรม ระยะที่ 8 พ.ศ.2540-2544) (ม.ป.ท.,ม.ป.ป.),1.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



2

ไมวาจะดวยสาเหตุใดก็ตาม  การพัฒนาคนและการเตรียมเยาวชนใหเทาทันและมีความ
คลองแคลวในการใชเทคโนโลยียุคสารสนเทศเปนความจําเปนที่จะตองใชเปนยุทธศาสตรในการ
เพิ่มสมรรถภาพและคุณภาพในการดํารงชีวิตที่จะสามารถสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มใหแตละคน  
ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  ซ่ึงบางคนอาจอางอิงไปถึงศักยภาพในการแขงขันในเวทีโลกของ
ประเทศไทยในอนาคตก็ไมนาจะผิดอะไร  เพียงแตวาเราอาจตื่นตัวลาชาไปหลายปในการ             
มุงสรางเสริมความรูและความคลองแคลวทางเทคโนโลยีในการพัฒนากระบวนการคิด  กระบวน
การเรียนรูตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สงบสุขและอบอุนมั่นคงในครอบครัวสรางความ       
เขมแข็งยั่งยืนของชุมชน  สังคม และประเทศชาติโดยรวม3

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ตามนโยบายของรัฐบาล  โดย  พันตํารวจโททักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรีไดแถลงตอ
รัฐสภา  เมื่อวันจันทรที่  26  กุมภาพันธ  2544  นโยบายดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําหนดให
เรงพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกระดับใหมีเพียงพอ  ทั้งปริมาณและคุณภาพ  
เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนและเตรียมประเทศเขาสูเศรษฐกิจใหม   สงเสริมการ
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในดานการวิจัยและการพัฒนา  โดยใหการสนับสนุน                
แกหนวยงานของภาครัฐและภาคเอกชน  เพื่อใหเอ้ือประโยชนตอการบริหารจัดการและการผลิต      
สงเสริมการใชเทคโนโลยีสําหรับการบริหารและการจัดการสมัยใหมเพื่อใหตอบสนองตอความ
ตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  การ
เลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ตนทุนต่ําสามารถพัฒนาและขยายไดอยางยั่งยืน

นโยบายดานการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  มุงมั่นพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหง
ความรู  อันเปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรู  ใหคนไทยทั้งปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกัน
ที่จะเรียนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิตและมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได โดยยึดหลัก
การศึกษาสรางชาติ  สรางคนและสรางงาน  โดยพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือขาย
สารสนเทศเพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษา ใหคนไทยทั้งในเมืองและชนบท โดยปฏิรูป

                                                          
  3 กระทรวงศึกษาธิการ, “เด็กไทย IT ป 2001,” ในสํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการ

ศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพครุสภา,2545) , 3.
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การเรียนรูโดยยึดหลักผูเรียนเปนศูนยกลาง  หลักการเรียนรูดวยตนเอง และหลักการเรียนรูตลอด
ชีวิต4

ประเทศไทยในปจจุบันอยูในสภาพที่ไดเปรียบหรือเสียเปรียบเปนคําถามที่หาคําตอบได
ยังไมชัดเจนนัก แตผูบริหาร  ครู-อาจารย  บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน  นักศึกษา รวมทั้ง  
ประชาชนตองยอมรับวา “เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ IT” เปนเครื่องมือที่คนไทยจะตองใชเพื่อ
แสวงหาความรูและแสวงหาขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชในชีวิตประจําวันใหมีความสุขซ่ึงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  มาตรา  81  ไดกําหนดใหเรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาประเทศ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  หมวด 9 มี
สาระบัญญัติใหรัฐสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหเปนไปอยางมีระบบมี
ประสิทธิภาพและคุณภาพทุกสวนราชการ ทุกสถานศึกษา

นอกจากนี้  กระทรวงศึกษาธิการ ไดตระหนักถึงปญหาสําคัญของประเทศที่เกี่ยวกับความ
ไมเทาเทียมของสังคมและความดอยโอกาส  โดยเฉพาะในชนบทที่ขาดโอกาสทางการศึกษา  ดังนั้น 
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชเพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสูชนบท โดย
การถายทอดบทเรียนตางๆ ดวยศักยภาพของคอมพิวเตอร  ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและระบบ
การสื่อสารทางไกล เพื่อสรางโอกาสในการแสวงหาความรูและเพื่อใหมีแนวทางในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายไวในแผนแมบทเทคโนโลยี      
สารสนเทศ คือ เรงรัดพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสรางคุณภาพและประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนและการเรียนรู  เรงรัด และสนับสนุนการจัดหาระบบเครือขายสารสนเทศ  ระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตใหครอบคุมทั่วถึงทุกสถานศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล  และจัดซื้อจัดหา
เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณใหเพียงพอครอบคลุมทั่วถึงทุกระดับ เรงรัดพัฒนาศักยภาพของครู  
อาจารยและบุคลากรทางการศึกษา  ใหมีความรูความเขาใจในการใชและสามารถพัฒนาสื่อ  เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและเรียนรู  จัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารประชาชน
ในดานการเรียนรู  ขาวสารและขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา5

นอกจากนี้  ในชวงระยะเวลาไมกี่ปที่ผานมาเปนชวงที่ประเทศไทยมีการปฏิรูป             
การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ  เร่ิมจากการปฏิรูปการเมืองการปกครองมีรัฐธรรมนูญที่มีรูปแบบ    

                                                          
  4 กระทรวงศึกษาธิการ, “สารสนเทศ  ศธ.2544”  ในศูนยสารสนเทศ  สํานักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 2545), 47.
  5กระทรวงศึกษาธิการ, “สารสนเทศ  ศธ.2543”  ในศูนยสารสนเทศ  สํานักงานปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ(กรุงเทพ ฯ : คุรุสภาลาดพราว,2544) , 261.
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การปกครองที่กระจายอํานาจลงมาทองถ่ินมากขึ้น  การปฏิรูปในสวนที่สองคือการปฏิรูประบบ   
ราชการมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางกระทรวงและการบริหารระบบราชการมีกระทรวง
ใหม

ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการเรงใช  ICT( Information  and  
Communication  Technology) เพื่อพัฒนาการศึกษาในทุกดานโดยเฉพาะการชวยพัฒนาครู  อาจารย  
การชวยใหเด็กและเยาวชนไดเขาถึงแหลงความรูและไดเรียนอยางทัดเทียมกัน  การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการใหฉับไว  มีประสิทธิภาพสูงสุด  การจัดเครื่องมืออุปกรณคอมพิวเตอรและการ    
เชื่อมโยงเครือขาย6

สวนที่มีการปฏิรูปที่สําคัญอีกสวนหนึ่ง  ที่มีผลตอประเทศไทยอยางใหญหลวง  คือ  การ
ปฏิรูปการศึกษา มีการวางโครงสรางหลักสูตรและการบริหารการศึกษาใหม  เนนการเรียนการสอน
ที่ใหนักเรียนเปนสําคัญมากขึ้น  โดยยึดปรัชญาที่ใหนักเรียนไดเรียนรูอยางมีความสุข  เรียนรูไดมาก  
และสรางโอกาสการศึกษาใหทั่วถึง   ทั้ง ICT และการศึกษาเปนเรื่องสําคัญระดับยิ่งสําหรับประเทศ  
ดังนั้นการใช ICT เพื่อการศึกษาไทยจึงเปนประเด็นที่สําคัญ  พัฒนาการทางดาน ICTทําใหมี
นวัตกรรมใหมเกิดขึ้นมากมายและกําลังเปลี่ยนแปลงวิถีความเปนอยูของสังคมไทย  กําลังมีสวนเขา
มาเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของเรามากขึ้น  ระบบสื่อสารโทรคมนาคมทําใหระยะทางไมมีความ
หมาย และรนระยะเวลาที่ดําเนินการตางๆ ไดมาก

ICT เขามามีบทบาทที่สําคัญตอการเรียนรู มีการสรางสื่อการเรียนการสอนตางๆ มากมาย  
ทั้งในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย  ส่ืออิเล็กทรอนิกส เพื่อการกระจายในรูปทั้งวิทยุ โทรทัศน  ผาน      
เครือขายคอมพิวเตอร  มีการสรางสิ่งพิมพตางๆในรูปเว็บเพ็จมากมายมหาศาล  สรางหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสที่เรียกวา  อีบุค (e-Book)  มีการรวบรวมขอมูลขาวสาร  เอกสารสิ่งพิมพเพื่อการ
บริการในรูปแบบดิจิตอลไลบรารีและสรางเปนฐานขอมูลพิเศษเพื่อการบริการเฉพาะ เชน ฐาน     
ขอมูลสารานุกรม  ฐานขอมูลจีโนม หรือขอมูลพันธุกรรมตางๆ

ICT มีสวนในการสรางระบบการเรียนการสอนแบบใหมทั้งที่เปนแบบซิงโครนัสและ  
อะซิงโครนัส  สรางรูปแบบการศึกษาสมัยใหมผานเครื่องมือตางๆที่เรียกวา อีเลิรนนิ่ง(e-Leanning) 
สรางหองเรียนรวมกันในไซเบอรสเปซ  กลายเปนหองเรียนแบบอีคลาสรูม(e-Classroom) มีระบบ
การบริการแบบเบ็ดเสร็จ  เพื่อทําใหการเรียนการสอนมีตนทุนที่ประหยัดขึ้นและใหบริการได  

                                                          
  6 อธิปตย  คล่ีสุนทร, แผนหลักใช ICT เพื่อพัฒนาการศึกษา: ความฝนที่ไปถึงได[Online],

accessed 9 January 2004.  Available  from http://www.moe.go.th.
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กวางขวางขึ้น7 ปจจุบันมีโรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแหงทั่วประเทศเปดการเรียนการสอนทางดาน
คอมพิวเตอรมากขึ้น  มีความจําเปนเพียงไรที่จะตองใหเยาวชนไทยเรียนรูคอมพิวเตอร  เมื่อมีวิชา 
พื้นฐานอื่นๆ มากมายที่จะตองเรียน  เหตุผลสําคัญคือ ปจจุบันความเปนอยูของมนุษยในสังคม มี
ความเกี่ยวของกับเทคโนโลยี ขอมูลมากขึ้น8

ปญหา

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่ตองยึดหลักวา ผูเรียน
ทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ  เพื่อใหบรรลุ
ตามแนวการจัดการศึกษาดังกลาว  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียน   การสอนจึงเปน
แนวทางหนึ่งที่ผูมีสวนเกี่ยวของตองใหความสําคัญและดําเนินการอยางจริงจังเพื่อใหเกิดสัมฤทธิผล  
โดยเฉพาะสถานศึกษาซึ่งเปนหนวยปฏิบัติโดยตรงตองเริ่มจากการกําหนดนโยบายสงเสริม  
สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศควบคูไปกับการจัดการเรียน
การสอน  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถใชงานในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมเพียงพอ
และมีคุณภาพ  พัฒนาบุคลากรใหมีความรู  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ   
สงเสริมใหครูเขารวมการสัมมนา / ฝกอบรมใหใชส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน   
การสอน  ทั้งนี้ จากผลการสอบถามผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เกือบรอยละ 50 ใหความเห็นวาสถานศึกษาขาดบุคลากรที่มี
ความรูความชํานาญเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา  ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ
สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่พบวา ปญหาในการนําเทคโนโลยีมาใชใน
โรงเรียน คือ ขาดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถทางดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนแนวทาง
ที่ตองเรงรัดดําเนินการและตองสงเสริมใหมการนําไปใชอยางจริงจัง ทั้งในระบบบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนการสอน

                                                          
  7 วชิราพร   พุมบานเย็น, เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร (กรุงเทพฯ : ซอฟท

เพรส, 2545) , 176.
8 ไชยชาญ  ทรัพยมาก. เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร[Online] ,accessed 9

January 2004. Available  from   http: // www.tanti.ac.th.
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นอกจากนี้ตองจัดใหมีส่ือแตละประเภทใชอยางเพียงพอตอความตองการ  อีกทั้งยังตอง
พัฒนาสื่อใหมีประสิทธิภาพตอการใชงานรวมทั้งตองอํานวยความสะดวกใหผูที่เกี่ยวของไดใชตาม
ความตองการ9

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ   ไดมีแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดทําโดยผูทรงคุณวุฒิจากสวนราชการและภาคเอกชน  
ภายนอกที่เกี่ยวของและผูแทนระดับ CIO (Chief  Information  Officer) ของแตละกรมในกระทรวง
ศึกษาธิการ  ซ่ีงไดวิเคราะหสถานภาพดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา 
แสดงใหเห็นถึงปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาวายังมีปญหาหลายๆดาน และมี
ความจําเปนตองดําเนินการแกไข   ซ่ึงสามารถสรุปปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 
ดังกลาวไดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1  ปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

ขอที่ ปญหา
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่อยูในพื้นที่หางไกลมีความขาดแคลนอุปกรณ ICT เพื่อการศึกษา
ขาดแคลนสื่อ เนื้อหาและซอฟตแวรในการจัดการเรียนการสอนดวย ICT
ขาดแคลนผูสอนและการกระจายครูผูสอนดาน ICT ที่มีคุณภาพ
การจัดซื้อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ ดําเนินการไดลาชา และระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
ไมเอื้อในการบริหารจัดการ
งบประมาณเพื่อสนับสนุน ICT ทางการศึกษามีจํากัด
ความพรอมดานโครงสรางพื้นฐานของ ICTแตกตางกันมากทั้งในระดับโรงเรียนและพื้นที่
สถานศึกษาและหนวยงานสวนใหญไมมี Internet และเว็บไซตเพื่อพัฒนาการเรียนรู
ขาดการควบคุมมาตรฐานการใช ICT เพื่อการศึกษาที่เปนรูปธรรม
ขาดมาตรฐาน MIS   GIS และความเชื่อมโยงในแตละระดับ
การบริหารจัดการ ICT ขาดเอกภาพและประสิทธิภาพ
การพัฒนา ICT เพื่อการศึกษายังไมไดรับการสงเสริมอยางเปนระบบ

                                                          
    9 สํานักงานทดสอบทางการศึกษา, การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  แนวทางการจัดทําระบบสารสนเทศสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : กรมวิชา
การ, 2544), 22-23.
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ตารางที่ 1  (ตอ)

ขอที่ ปญหา
12
13
14

การใช ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรูและการบริหารจัดการยังไมเต็มศักยภาพ
การระดมสรรพกําลังเพื่อพัฒนาICT เพื่อการศึกษา ดําเนินการไดนอยไมเปนระบบ
และขาดการใชทรัพยากรดาน ICT รวมกัน

ที่มา :  สรุปจาก  กระทรวงศึกษาธิการ, แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการ
           ศึกษา (พ.ศ. 2547-2549)  (กรุงเทพฯ : กลุมสารสนเทศ    สํานักนโยบายและแผนการศึกษา
           ขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ ,2547).

จากตารางที่   1  เปนปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงจะตองกําหนดยุทธศาสตรเพื่อแกปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษาตอไป   ผูบริหารสถานศึกษาจึงถือเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่จะชวยผลักดันใหการ
แกปญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศดังกลาวประสบความสําเร็จ  แตในดานการดําเนินงานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาที่ผานมา  กระทรวงศึกษาธิการ พบวา การนําเทคโนโลยีสาร
สนเทศมาใชในการบริหารการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนยังไมประสบความเร็จเทาที่ควร
เนื่องจากปญหาอุปสรรคหลายประการทั้งในสวนที่นําไปใชในการบริหารและสวนที่ใชในการเรียน
การสอน  พบวา  ผูบริหารไมมีความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   การใหการสนับสนุนนอย 
ใชสารสนเทศประกอบการตัดสินใจนอย เจาหนาที่ไมไดรับการสนับสนุนในการพัฒนาอยาง      
ตอเนื่อง สารสนเทศไมทันกับความตองการใชคุณภาพไมเปนมาตรฐาน  ระบบและแนวทางการใช
สารสนเทศมีความหลากหลาย ไมเปนมาตรฐานซ้ําซอนในการดําเนินการ  ขาดบุคลากรที่มีความรู
ความเขาใจในเชิงระบบ เครื่องมืออุปกรณลาสมัย ไมเพียงพอ  และหนวยงานไมสามารถเชื่อมโยง
กันได10และนอกจากนี้จากรายงานสรุปผลการวิจัย เร่ือง สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ   
มีผูบริหารสถานศึกษา จํานวน  52  คน  ไดเสนอแนวทางการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาไป
พัฒนาคุณภาพการศึกษาไว คือ (1) ใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาไปใชในระบบ

                                                          
 10 อํารุง  จันทวานิช, เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา,ในกระทรวง

ศึกษาธิการ 109 ป 2544 (กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพราว, 2544), 58-59.
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บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  จํานวน  18  คน  คิดเปนรอยละ 34.61  (2) ใหมีการจัด
บริการเครือขาย  ขอมูลสารสนเทศใหครู นักเรียน  ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน จํานวน 5  คน  
คิดเปนรอยละ 9.61  (3)  ใชในการเผยแพรขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธขอมูล  จํานวน  1  คน  
คิดเปนรอยละ 1.92  (4) สงเสริมใหนักเรียนและบุคลากรทุกคนมีความรูความสามารถในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเปดสอนทั้งในเวลาและนอกเวลา  จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 38.46  
(5) สงเสริมและฝกอบรมครู ใหสามารถนําส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการเรียนการสอนได  
จํานวน  19  คน คิดเปนรอยละ 36.53  (6) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหสามารถใชงานใน       
โรงเรียนไดอยาง เหมาะสม เพียงพอและมีคุณภาพ จํานวน 15 คน  คิดเปนรอยละ 28.8411  จากผล
การวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษายังใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศการศึกษาในสถานศึกษา อยูในระดับต่ํา

จากเหตุผลดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา มีผลตอการพัฒนาคุณภาพการใชเทคโนโลยี       
สารสนเทศในสถานศึกษา  และในทางตรงกันขามหากมีการจัดสารสนเทศที่ดีก็จะทําใหการบริหาร
งานของผูบริหารมีประสิทธิภาพ ดังที่ ลอดอน (Laudon) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไววา ถามี
การจัดระบบสารสนเทศที่ดีและเหมาะสมแลวจะทําใหการบริหารงาน  การตัดสินใจ  การวางแผน 
และการควบคุมในทุกระดับการบริหารขององคกรจะเกิดการเชื่อมโยงกัน ทําใหการบริหารงานเปน
ไปอยางมีประสิทธิภาพ12 และถึงแมวาจะมีความพยายามในการดําเนินการแกไขปญหาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาดังกลาวใหดีขึ้น แตในทางการปฏิบัติแลวปญหาตางๆที่เกิดขึ้นเกี่ยว
กับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษา ยังคงเกิดขึ้นจนถึงปจจุบัน

จากปญหาที่กลาวมาขางตน  ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเพื่อทราบถึงพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรีตอไป

                                                          
  11 กรมวิชาการ, รายงานสรุปผลวิจัย เร่ือง สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

เพื่อพัฒนาการเรียนรู ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ,2544), 9-18.
  12 Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon, Management  Information  Systems :

Organization  and  Technology , 3rd ed. ( New York : Mcmillan  Publishing  Company, 1994) , 38.
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับปญหาที่ตั้งไว  จึงไดกําหนดวัตถุประสงคสําหรับการวิจัยไว ดังนี้
1. เพื่อทราบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด

กาญจนบุรี
2. เพื่อทราบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัดกาญจนบุรี
3. เพื่อทราบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี

ขอคําถามของการวิจัย
จากวัตถุประสงคของการวิจัย  สามารถตั้งคําถามของการวิจัยคร้ังนี้ ไดดังนี้
1. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรีอยูใน

ระดับใด
2. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี

อยูในระดับใด
3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรีหรือไม

สมมติฐานของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหา ที่กําหนดไวและขอคําถามของการวิจัยในครั้งนี้           

ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัย ดังนี้
   1.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารอยูในระดับปานกลาง
   2.  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี

อยูในระดับปานกลาง
3.  พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี

ขอบขายทางทฤษฎีของการวิจัย
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนองคการหนึ่งในระบบสังคม  ซ่ึงมีลักษณะเปนองคการระบบ

เปดที่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง  การดําเนินการตางๆสามารถจัดในรูปทฤษฎีเชิง
ระบบ (systems approach)   ซ่ึงประกอบดวย  สภาพแวดลอม (context)  ปจจัยนําเขา (input) 
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กระบวนการ (process) และผลผลิต (output) ที่มีปฏิสัมพันธตอบสนองกับสภาพแวดลอมทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน   สภาพแวดลอมเปนสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่อยูภายนอกโรงเรียน
ปจจัยนําเขาในระบบการศึกษา  คือทรัพยากรทางการศึกษา  ไดแก  การบริหารจัดการ  บุคลากร   
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ  ซ่ึงจะมีการดําเนินงานโดยกระบวนการตางๆ ไดแก  กระบวนการบริหาร 
กระบวนการนิเทศและกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยในกระบวนการบริหารนั้นๆ        
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารเปนปจจัยหนึ่งที่จะทําใหกระบวนการบริหารในองคกรสามารถ
ดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังที่  เกทเซลสและกูบา (Getzels  and  Guba) ไดกลาววา  
พฤติกรรมของผูนําทางการปฏิบัติงานในองคการ  ผูนําจะแสดงพฤติกรรมออกมาเปนสองแบบ  คือ 
1) ผูนําที่มีพฤติกรรมมุงเนนสถาบันเปนหลัก (nomothetic  leader)  2) ผูนําที่มีพฤติกรรมมุงเนน
บุคคลเปนหลัก (idiographic  leader)  แตในทางปฏิบัติมักจะไมพบผูนําที่มุงสถาบันเปนหลัก  หรือ
มุงบุคคลเปนหลักแตอยางเดียว   แตจะแสดงพฤติกรรมผูนําออกมาทั้งสองแบบ  ผูนําประเภทนี้อาจ
จะแยกเปนผูนําอีกประเภทหนึ่ง ซ่ึงเรียกวา  ผูนําแบบประสานประโยชน (transactional  leader) คือ 
มีพฤติกรรมที่มุงทั้งสถาบันและมุงบุคคล เพื่อประสานประโยชนใหเกิดขึ้นระหวางความมุงหวัง
ขององคการ (expectation) กับความตองการสวนตัวของบุคคล (need  disposition) เมื่อสองดานนี้ทํา
ใหเกิดความพอใจ (satisfaction)  ซ่ึงกันและกันแลว พฤติกรรมที่ปรากฏก็จะเกิดขึ้นทั้งประสิทธิภาพ 
(efficiency)และประสิทธิผล (effectiveness) และการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาพฤติกรรมการบริหาร
ตามแนวคิดของไลเคิรท (Likert)ซ่ึงไดกลาวถึง พฤติกรรมผูบริหาร ประกอบดวย 8 องคประกอบ 
คือ ภาวะผูนํา  การจูงใจ  การติดตอส่ือสาร  การมีปฏิสัมพันธ  การตัดสินใจ  การกําหนดเปาหมาย  
การควบคุมการปฏิบัติงาน  และเปาหมายของการปฏิบัติงานและฝกอบรม13 สวนดานผลผลิต ซ่ึง
หมายถึง  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาของกรมวิชาการ  ประกอบดวย  
การจัดการเรียนการสอน  การบริหารจัดการ  การบริการขอมูล  การพัฒนาสื่อ-อุปกรณ และ        
การพัฒนาระบบสารสนเทศ14   ดังแผนภูมิที่ 1

                                                          
13 Rensis  Likert, New  Patterns  of  Management (New  York  :  McGraw – Hill, 1967),

120-121.
14 กรมวิชาการ, รายงานสรุปผลวิจัย เร่ือง สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

เพื่อพัฒนาการเรียนรู ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ,2544), 9-18.
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แผนภูมิที่ 1 ขอบขายทางทฤษฎีสําหรับการวิจัย
ที่มา  :   Daniel  Katz  and  Robert  L. Kahn, The  Social  Psychology  of  Organizations, 2 nd  ed.
( New York  :  John  Wiley  and  Son, 1978), 20.
         :  Rensis  Likert, New  Patterns  of  Management (New York : McGraw – Hill, 1967),
120-121.
         :  กรมวิชาการ, รายงานสรุปผลการวิจัย เร่ือง สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ,2544), 5.

สภาวะแวดลอม(Context)
สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ภูมิศาสตร

และอ่ืนๆ

ปจจัยนําเขา (Input)
• บุคลากร

- ผูบริหาร
- ครู และลูกจาง
- คณะกรรมการสถาน

ศึกษา
- ผูปกครองและชุมชน

• งบประมาณ
• สิ่งอํานวยความสะดวก

- วัสดุ-อุปกรณ
       - อาคารสถานที่
• การจัดการ

กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output)

• ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
• ความพึงพอใจของ

บุคลากร

• การจัดการเรียนการสอน
• การนิเทศ

ขอมูลปอนกลับ (Feedback)

• การบริหาร
-  พฤติกรรมการบริหาร
-  การใชเทคโนโลยี
   สารสนเทศการศึกษา
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ขอบเขตของการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยตรงตามวัตถุประสงค  ผูวิจัยจึงกําหนดขอบเขตการวิจัย  ไวดังนี้
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในชวงชั้นที่ 3 และ 4 จังหวัดกาญจนบุรี  

โดยศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารตามแนวความคิดของไลเคิรธ  (Likert) ไดแก (1)ภาวะผูนํา
เปนกระบวนการใชอิทธิพลตอกลุมในองคการเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว   (2)  การจูงใจ  เปน
การที่บุคคลเต็มใจที่จะใชพลัง เพื่อใหประสบความสําเร็จในเปาหมาย หรือรางวัล  (3)  การติดตอ
ส่ือสาร   เปนกระบวนการของการสงขาวสารระหวางบุคคล  2  คน หรือมากกวา  2  คนขึ้นไป  (4)  
การปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกันและกัน  เปนการดําเนินการทางสังคมโดยบุคคลหรือกลุม
บุคคลที่สามารถชักจูงบุคคลหรือกลุมบุคคลอื่นใหทําตามความตองการของตน  (5) การตัดสินใจ   
เปนการหาทางเลือกที่จะกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ตามที่ตนเห็นวาเหมาะสม ขึ้นอยูกับความคิดและ
เหตุผลของแตละบุคคล (6)  การกําหนดเปาหมาย    เปนการกําหนดวัตถุประสงครอง เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคหลัก   (7) การ   ควบคุมการปฏิบัติงาน  เปนความพยายามในอันที่จะใชพลังงานของ
กลุมใหรวมมือประสานกันทํางานอยางมีเหตุผล ใหบรรลุวัตถุประสงค  และ(8)เปาหมายการปฏิบัติ
และการฝกอบรม  เปนความตองการในการบรรลุเปาหมายของการปฏิบัติงาน  การใหโอกาสเพื่อ
พัฒนาคามสามารถตอครูและการสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินการ

สําหรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในชวงชั้นที่ 3
และ 4 จังหวัดกาญจนบุรี  เปนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวคิดของกรมวิชาการ  กระทรวง
ศึกษาธิการ  ไดแก  (1) การจัดการเรียนการสอน  เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามาใช
ในการจัดการเรียนการสอน  (2) การบริหารจัดการ  เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามา
ใชในการบริหารจัดการในสถานศึกษา  (3) การบริการขอมูล เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชบริการในดานขอมูลขาวสาร (4) การพัฒนาสื่อ-อุปกรณ  เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ศึกษามาใชในการพัฒนาสื่อและอุปกรณทางการศึกษา และ (5) การพัฒนาระบบสารสนเทศ  เปน
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเขามาใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศการศึกษาในสถาน
ศึกษา  ดังแผนภูมิที่  2
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แผนภูมิที่ 2  ขอบเขตของการวิจัย
ที่มา     :  Rensis  Likert, New  Patterns  of  Management  (New York : McGraw – Hill,1967),
120-121.
            : กรมวิชาการ,รายงานสรุปผลการวิจัย เร่ือง สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
เพื่อพัฒนาการเรียนรู  ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ,2544), 5.

พฤติกรรมการบริหาร
X (tot)

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา Y(tot)

1. การจัดการเรียนการสอน (y1)
2. การบริหารจัดการ (y2)
3. การบริการขอมูล (y3)
4. การพัฒนาสื่อ-อุปกรณ (y4)
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (y5)

1. ภาวะผูนํา ( X1 )
2. การจูงใจ( X2 )
3. การติดตอสื่อสาร( X3 )
4. การมีปฏิสัมพันธฯ ( X4 )
5. การตัดสินใจ ( X5 )
6. การกําหนดเปาหมาย(X6)
7. การควบคุมการปฏิบัติ

งาน ( X7 )
8. เปาหมายของการปฏิบัติ

งานและฝกอบรม ( X8 ) 
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นิยามศัพทเฉพาะ

เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายของคําศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ตรงกันผูวิจัย
จึงไดนิยามศัพทเฉพาะที่เปนคําหลัก ๆ ไวดังนี้

พฤติกรรมการบริหาร  หมายถึง  ผลรวมทั้งหมดของการกระทําหรือการแสดงออกที่       
ผูบริหารสถานศึกษากระทําโดยตรงและเกี่ยวของกับบุคคลอื่น  สามารถสังเกตเห็นไดในการ  
บริหารงานสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวซ่ึงครอบคลุมพฤติกรรม          
การบริหาร   8    องคประกอบ  คือ  ภาวะผูนํา   การจูงใจ  การติดตอส่ือสาร  การมีปฏิสัมพันธ   
การตัดสินใจ   การกําหนดเปาหมาย  การควบคุมการปฏิบัติงาน    และ เปาหมายของการปฏิบัติงาน
และฝกอบรม

ผูบริหารสถานศึกษา    หมายถึง  บุคลากรวิชาชีพที่ปฏิบัติหนาที่บริหารโรงเรียน ซ่ึงดํารง
ตําแหนง ผูอํานวยการสถานศึกษา   และรองผูอํานวยการสถานศึกษา

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา หมายถึง  การประยุกตเอาเทคนิค วิธีการ แนว
ความคิด  วัสดุ  อุปกรณและสิ่งตางๆ อันสืบเนื่องมากจากเทคโนโลยีไปใชในการจัดการศึกษาดาน
ตางๆ  5   ดาน คือ  การจัดการเรียนการสอน      การบริหารจัดการ     การบริการขอมูล    การพัฒนา
ส่ือ-อุปกรณ  และ การพัฒนาระบบสารสนเทศ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับชวงชั้นที่ 3 และ 4 ในจังหวัดกาญจนบุรี
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บทท่ี  2

วรรณกรรมที่เก่ียวของ

การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  ซ่ึงเปนหลักการ  ทฤษฎี  แนวคิด    
ที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษาคือ พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี  โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ  
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
โดยมีรายละเอียดของการวิจัย  ดังนี้

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร

การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารนั้นไดรับความสนใจอยางกวางขวางจาก           
นักทฤษฎีหลายทานดวยกันตั้งแตสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา  ซ่ึงวิวัฒนาการจัดไดเปน  3 ยุค 
คือ   1) การบริหารเชิงวิทยาศาสตร (scientific  management) ซ่ึงเนนระบบตางๆในองคการทั้งดาน
โครงสราง หนาที่และการจัดการ  2) การบริหารเชิงมนุษยสัมพันธ (human  relation) ซ่ึงเนนให
ความสําคัญกับตัวบุคลากรในองคการมากขึ้น  โดยนําหลักจิตวิทยา   สังคมวิทยา   ตลอดจนการ    
จูงใจมาใชเพื่อใหคนทํางานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 3) การบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร 
(behavioral science) ซ่ึงใหความสําคัญทั้งองคกรและตัวบุคคลในองคการ โดยเชื่อวาพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในองคการจะแปรเปลี่ยนไปตามลักษณะปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับ   
องคการ ซ่ึงจะเปนหลักสําคัญของการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร  นักทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับ    
พฤติกรรมการบริหารนี้มีความเชื่อวาพฤติกรรมตางๆ ของผูนําเปนสิ่งที่สามารถเรียนรูและฝกฝนให
มีประสิทธิภาพได1 และแนวความคิดนี้ก็ไดรับการยอมรับจากนักการศึกษาและนักบริหารทั่วไปซึ่ง
นักทฤษฎีกลุมนี้ไดตั้งทฤษฎีไวหลายทฤษฎีดวยกัน  แตในที่นี้จะเนนการศึกษาตามแนวคิดของ   
การบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร ซ่ึงประกอบดวยแนวคิดดังตอไปนี้

                                                          
1 Jame  Owen, “ The  Uses  of  Leadership  Theory,” Michigan  Business  Review 25

(January 1973 ) : 13-19.
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1. พฤติกรรมทางการบริหารตามแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ (Ohio  State  
Leadership  Studies)

   ฮาลปน (Halpin)  และคณะวิจัยในสถาบันวิจัยธุรกิจของมหาวิทยาลัยแหงรัฐโอไฮโอ 
ไดเร่ิมโครงการวิจัยเพื่อหาขอเท็จจริงที่วา  พฤติกรรมของหัวหนางานจะแสดงใหเห็นเพียงมิติเดียว
ไดหรือไม  โดยกําหนดพฤติกรรมผูนําไว 2 มิติดวยกัน คือ

   1.1 มิติกิจสัมพันธ  (initiating  structure dimension) หมายถึง  พฤติกรรมผูนําที่แสดง
ใหเห็นความสัมพันธระหวางเขากับสมาชิกของกลุมในการสรางรูปแบบการจัดองคการที่ดี   การทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีและกระบวนการทํางาน เพื่อใหงานสําเร็จไดทั้งคุณภาพและปริมาณ  นั่นคือ  
มุงผลของงานเปนสําคัญ

    1.2 มิติมิตรสัมพันธ  (consideration  dimension)  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงถึง      
สัมพันธภาพอันดีตอกัน   มีความไววางใจ   ยกยองนับถือซ่ึงกันและกัน   มีความกลมเกลียวระหวาง     
ผูนําและผูรวมงาน

ผลการวิจัยพบวา    พฤติกรรมผูนําเมื่อพิจารณาใน   2   มิตินี้แลว   แยกออกจากกันอยาง
ชัดเจน  คะแนนที่สูงในมิติหนึ่งไมจําเปนตองต่ําในอีกมิติหนึ่ง  ผูนําบางพวกมีลักษณะ                  
มุงกิจสัมพันธหวังผลงานจึงเรงกลุมในการทํางาน   ในขณะที่อีกพวกหนึ่งมุงสงเสริมและรักษา    
สัมพันธภาพในกลุมเปนสําคัญ  และบางพวกก็แสดงพฤติกรรมสูงทั้ง 2 มิติ  ขณะที่อาจมีบางพวก
แสดงพฤติกรรมนอยทั้ง 2 มิติเชนกัน  ในอัตราสวนและปริมาณตางๆกัน2  ดังแสดงในแผนภูมิที่ 3

                                                          
2 Andrew W. Halpin, The  Leadership  Behavior  of  School  Superintendents (Chicago : 

Midwest  Administion  Center, the University of Chicago, 1959), 4.
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แผนภูมิที่ 3   แกนพฤติกรรมทางการบริหาร (Ohio State  Leadership  Studies)
ที่มา       :  ปรับปรุงจาก Andrew  W. Halpin, The  Leadership  Behavior  of  School

   Superintendents   ( Chicago  :  Midwest  Administration  Center, The    
   University   of  Chicago, 1959), 4.

2. พฤติกรรมการบริการตามตารางการบริหาร (Managerial  Grid)ของเบลคและมูตัน
(Blake  and  Mouton)

พฤติกรรมตามแนวคิดนี้เรียกวาพฤติกรรมความเปนผูนําแบบสนใจบุคคล (People) และ
ผลผลิต (Production)  มีลักษณะคลายพฤติกรรมความเปนผูนําที่มุงมิตรสัมพันธและมุงกิจสัมพันธ
ตางกันแตเพียงวา   พฤติกรรมตามความคิดของเบลคและมูตัน  (Blake   and   Mouton)  มีการแจก
แจงรายละเอียดยิ่งขึ้น  โดยถือวาแตละมิติเปนอิสระแกกัน  ดังแสดงในแผนภูมิที่ 4

แกนกิจสัมพันธ สูง

     มิตรสัมพันธสูง                  มิตรสัมพันธสูง
      กิจสัมพันธต่ํา                 กิจสัมพันธสูง

     มิตรสัมพันธต่ํา               มิตรสัมพันธต่ํา
      กิจสัมพันธต่ํา                กิจสัมพันธสูง

แก
นม

ิตร
สัม

พัน
ธ

ต่ํา

สูง
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(สูง)
9         (1,9)           (9,9)
8   ชุมนุมสังสรรค    ทํางานเปนทีม
7
6          (5,5)

 สนใจคน 5   ทางสายกลาง
4
3
2         (1,1)           (9,1)
1        ย่ําแย    งานขึ้นสมอง

(ต่ํา) 1 2 3 4 5 6 7 8 9
      สนใจผลผลิต   สูง)

แผนภูมิที่ 4   ตารางการบริหาร (The  Managerial  Grid)
ที่มา             :  Robert  R.  Blake  anf  Jane  S.  Mouton, The  Managerial  Grid (Houston,

        Texas  :   Gulf  Publishing, 1964),10.

1) ผูนําแบบ   (1,1)   หรือ   แบบย่ําแย  (Impoverished)     เปนผูนําที่แสดงพฤติกรรม การ
บริหารโดยไมสนใจทั้งคนและไมหวังผลของงาน  บริหารงานแบบเนือยๆ  เฉื่อยชา  ทํางานประจํา
ไปเรื่อยๆ  โดยไมมีจุดหมาย

2) ผูนําแบบ    (9,1)  หรือ  แบบงานขึ้นสมอง  (Task  Oriented)     ผูนําแบบนี้แสดง พฤติ
กรรมการบริหารที่มุงใหงานสําเร็จแตอยางเดียว    โดยไมสนใจความตองการของบุคคลมุงแตประ
สิทธิภาพการทํางาน  โดยไมคํานึงถึงความเปนมนุษยของผูรวมงาน

3) ผูนําแบบ  (5,5) หรือแบบทางสายกลาง  (Middle-of-the-road)  เปนผูที่ใหความ    สน
ใจทั้งคนและงานพอสมควร  และใหความสําเร็จแกทั้งคนและงานในระดับปานกลาง  เพื่อน  รวม
งานมีความพอใจบางผลงานก็สําเร็จตามสมควร

4) ผูแบบ (1,9) หรือแบบชุมนุมสรางสรรค (Country  Club)  ผูนําแบบนี้มุงที่ความ
สัมพันธกับบุคคลเปนใหญ  พยายามใหเพื่อนรวมงานเกิดความพอใจสูงสุด โดยท่ีทําใหผลผลิตของ
งานไดต่ํา  พยายามสรางความเปนกันเอง  เปนมิตรกับคนทั้งหลาย  แตไมไดมุงที่จะเห็นผลผลิตของ
งานมากนัก
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5) ผูนําแบบ  (9,9)  หรือแบบทํางานเปนทีม  (Team)   เปนผูนําที่มีพฤติกรรมการบริหารที่
มุงเนนทั้งคนและงาน      ทํางานเปนหมูคณะ   เพื่อนรวมงาน มีความพอใจในการทํางานใหความ
รวมมือรวมใจ  ทําใหงานประสบความสําเร็จสูง  ทุกฝายมีความพอใจในผลงานที่ทํา3

3. พฤติกรรมทางการบริหารตามทฤษฎีระบบสังคม (Social  System)
    เกทเซลสและกูบา (Getzels  and  Guba)  มีความเชื่อวา  การวิเคราะหกระบวนการทาง

การบริหารเกี่ยวของกับมิติ 2 มิติ  ตอไปนี้ คือ
    3.1 สถาบันมิติ  (nomothetic  dimension)  ประกอบดวย  สถาบัน (institution)  บทบาท 

(role)  และความคาดหวัง (expectation)  ซ่ึงในทุกสังคมจะตองมีการกําหนดหนาที่และชวงเวลา
สําหรับการปฏิบัติใหสําเร็จไปตามแผน  มีการกําหนดบทบาทเพื่อใหบุคคลปฏิบัติตามเพื่อใหเกิดผล
ตามความมุงหวังขององคกร

    3.2 บุคลามิติ (idiographic  dimension) ประกอบดวย  บุคคล (individual) บุคลิกภาพ
(personality) และความตองการสวนตัว (need-disposition)  พฤติกรรมในระบบสังคมกําหนดขึ้น
โดยสถาบันมิติ  แตละคนในสังคมจึงตองปฏิบัติไปตามบทบาทที่มีอยูใหไปในทํานองเดียวกัน  เพื่อ
ใหเปนไปตามความมุงหวังขององคการ  ในขณะเดียวกันคนที่เขาไปอยูในองคการก็มีบุคลิกภาพ
และความตองการเปนของตนเอง  ซ่ึงระบบสังคมทั้ง 2 มิตินี้  สามารถแสดงได   ดังแผนภูมิที่ 5

                                                          
3 Robert  R.  Blake  and  Jane  S.  Mouton, The  Managerial  Grid ( Houston, Taxas  :

Gulf  Publishing, 1964),  8-12.
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  สถาบันมิติ

  วัฒนธรรม              ธรรมเนียม                      คานิยม

  สถาบัน                               บทบาท                     ความคาดหวัง
ระบบสังคม

  บุคลากร                               บุคลิกภาพ      ความตองการ

  วัฒนธรรม               ธรรมเนียม      คานิยม

         บุคลามิติ

แผนภูมิที่ 5  โครงสรางของระบบสังคม
ที่มา   :  Jacob  W. Gelzels  and  Egon  G. Guba, “Social  Behavior  and  the  Administrative  
Process”, School  Review (1957)  :  429.

ดังนั้น พฤติกรรมของผูนําทางการปฏิบัติงานในองคการ  ผูนําจะแสดงพฤติกรรมออกมา
เปนสองแบบ  คือ 1) ผูนําที่มีพฤติกรรมมุงเนนสถาบันเปนหลัก (nomothetic  leader)  2) ผูนําที่มี
พฤติกรรมมุงเนนบุคคลเปนหลัก (idiographic  leader)  แตในทางปฏิบัติมักจะไมพบผูนําที่มุง
สถาบันเปนหลัก  หรือมุงบุคคลเปนหลักแตอยางเดียว   แตจะแสดงพฤติกรรมผูนําออกมาทั้งสอง
แบบ  ผูนําประเภทนี้อาจจะแยกเปนผูนําอีกประเภทหนึ่ง  ซ่ึงเรียกวา  ผูนําแบบประสานประโยชน 
(transactional  leader) คือ  มีพฤติกรรมที่มุงทั้งสถาบันและมุงบุคคล  เพื่อประสานประโยชนใหเกิด
ขึ้นระหวางความมุงหวังขององคการ (expectation) กับความตองการสวนตัวของบุคคล (need  
disposition) เมื่อสองดานนี้ทําใหเกิดความพอใจ (satisfaction)  ซ่ึงกันและกันแลว พฤติกรรมที่
ปรากฏก็จะเกิดขึ้นทั้งประสิทธิภาพ (efficiency) และประสิทธิผล (effectiveness)4

4. พฤติกรรมทางการบริหารตามแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยมิชิแกน
 ไลเคิรท   (Likert)   และเพื่อนรวมงานที่สถาบันมหาวิทยาลัยมิชิแกน ไดทําการศึกษา

เกี่ยวกับแบบของความเปนผูนํา  โดยไดศึกษาผูนําทั้งในกิจการอุตสาหกรรม  บริษัทประกันภัย และ

                                                          
4 Jacob  W. Getzels  and  Egon G. Guba, “Social  Behavior  and  the  Administrative  

Process,” School  Review (1957)  :  429.

พฤติกรรม
ทางสังคม
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หนวยงานของรัฐบาล  หลังจากที่ไดมีการวิเคราะหถึงขอมูลตางๆ ที่ไดมาแลว  ไดแบงแบบความ
เปนผูนําออกเปน 2 ประเภท คือ

   4.1 ผูนําที่ใหความสําคัญกับคนเปนหลัก (employee  centered)  ผูนําแบบนี้จะใหความ
สนใจในปญหาของผูอยูใตบังคับบัญชาและการสรางกลุมงานที่มีประสิทธิภาพ  มีเปาหมายของการ
ปฏิบัติงานสูง  สามารถที่จะทําใหผูใตบังคับบัญชาเขาใจถึงเปาหมายไดอยางชัดเจนและใหทุกคนมี
เสรีภาพในการทํางาน

   4.2 ผูนําที่ใหความสําคัญกับงานเปนหลัก   (job-centered)  ผูนําแบบนี้จะมีการควบคุมผู
ใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด   ใชส่ิงจูงใจตาง ๆ  เพื่อที่จะกระตุนการผลิตและการกําหนดอัตราของ
ผลผลิตดวยการใชเทคนิคตางๆ เชน  การศึกษาในเรื่องของเวลาที่ใชในการทํางาน เปนตน

ผลการวิจัยพบวา  หัวหนางานที่ใหความสําคัญกับคนมักมีผลผลิตสูงกวา  ผลคนพบจาก
การวิจัยแสดงไดในแผนภูมิที่ 6  ไดแสดงใหเห็นวา หัวหนางานเพียง 1ใน 8 ที่ยึดงานเปนหลักจึงจะ
มีผลผลิตสูง  ในขณะที่หัวหนางาน  3 ใน  9  ที่ยึดคนเปนหลักกลับมีผลผลิตต่ํา  ผลการวิจัยพบตอ
ไปวา หัวหนางานที่มีผลผลิตสูงจะอธิบายใหคนงานเขาใจอยางชัดเจนวาอะไรคือวัตถุประสงค  
และอะไรที่จําเปนตองทําใหสําเร็จ แลวใหอิสระในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งพบอีกวา การควบคุม
ทั่วๆไป อยางหลวมๆมากกวาการควบคุมอยางเขมงวดจะทําใหเกิดผลผลิตสูงกวา5

จํานวนหัวหนางาน
ยึดงานเปนหลัก ยึดคนเปนหลัก

มีผลผลิตสูง

มีผลผลิตต่ํา

แผนภูมิที่ 6   หัวหนางานซึ่งยึดคนเปนหลัก  มีผลผลิตสูงกวา  หัวหนางานซึ่งยึดงานเปนหลัก
ที่มา             : Rensis  Likert, New  Patterns  of  Management  (New  York  :  McGraw-
Hill  Book  Company  Inc., 1961 ), 7.

                                                          
5 Rensis  Likert, New  Patterns  of  Management  (New  York  :  McGraw-Hill  Book  

Company  Inc., 1961 ), 5-25.
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ระบบการบริหาร  4  ระบบ ( 4  System )  จากการศึกษาวิจัยของไลเคิรท (Likert) เกี่ยวกับ
ผลผลิต (productivity) อันเกิดจากความสัมพันธระหวางฝายบริหารกับพนักงาน  ซ่ึงมีแนวคิดมาจาก
การศึกษาวิจัยทางพฤติกรรมการบริหาร  ทําใหเขาไดเสนอสิ่งที่เรียกวาเปนทฤษฎีการบริหารซึ่งมี
ลักษณะแตกตางกัน  4  รูปแบบ และเรียกวา  การบริหาร  4  ระบบ ( 4  System  ) ประกอบดวย

ระบบที่ 1  เผด็จการ (system 1 : exploitative  authoritative) ระบบการบริหารแบบนี้       
ผูบริหารจะเชื่อมั่นในความคิดเห็นของตนเองสูง    โดยใหความไววางใจตอผูรวมงานนอย      การ
ตัดสินใจจะมาจากผูบริหารระดับสูงเทานั้น  การติดตอส่ือสารจะสงมาจากเบื้องบนหรือหนวยเหนือ
ลงมา   การจูงใจใหทํางานจะบีบบังคับหรือสรางระเบียบกฎเกณฑขึ้นใหเกิดความเกรงกลัว   ความ
สัมพันธโดยสวนตัวจะมีนอย    และลักษณะการทํางานมักจะทําตามความสามารถสวนบุคคลเปน
รายคน  เปาหมายงานตางๆ จะออกมาในลักษณะคําส่ังจากผูบริหารระดับสูงขององคการเทานั้น

ระบบที่ 2 เผด็จการแบบมีศิลป (system 2 : benevolent  authoritative)  ระบบการบริหาร
แบบนี้ ผูบริหารจะแสดงออกถึงทาทีที่ไววางใจตอผูรวมงาน  มีวิธีการจูงใจ  ผูรวมงานโดยรางวัล  
แตบางครั้งก็มีการบังคับยอมใหมีการสื่อสารจากผูรวมงานไปสูผูบริหารบางบรรยากาศอาจจะดู
เหมือนผูบริหารขอความคิดเห็นและยอมรับความคิดเห็นจากผูรวมงาน แตจริงๆแลวนโยบายและ
กฎเกณฑตางๆ ขององคการจะถูกกําหนดโดยผูบริหารเทานั้น ซ่ึงผูบริหารอาจใหผูรวมงานตัดสินใจ
ไดในระดับหนึ่ง  แตทั้งนี้ตองสอดคลองกับนโยบายที่ผูบริหารไดวางไว

ระบบที่ 3 การปรึกษาหารือ  (system 3 : consultative) ระบบการบริหารแบบนี้   ผูบริหาร
จะยอมรับความสามารถของผูรวมงานมาก  มีความไววางใจและยอมใหผูรวมงานเขามามีสวนใน
การตัดสินใจ  โดยการขอคําปรึกษาหารือหรือขอเสนอแนะเพื่อประกอบเปนแนวทาง  มีการจูงใจใน
ลักษณะของการใหรางวัลเปนสวนใหญ    การติดตอส่ือสารเปนแบบสองทางโดยสมบูรณ  ผูบริหาร
จะเปนฝายวางนโยบายขององคการอยางกวางๆ เพื่อเปนแนวในการทํางาน  ความสัมพันธสวนตัว
จะใกลชิดสนิทสนมกันไดทั้งผูบริหารและผูรวมงาน  แตการตัดสินใจในเรื่องสําคัญยังคงเปนหนาที่
ของฝายบริหารอยู

ระบบที่   4   กลุมที่มีสวนรวม  (system 4 : participative  group)  ระบบบริหารแบบนี้     
ผูบริหารมีความเชื่อมั่นและไววางใจในตัวผูรวมงานมาก    มีการกระจายการตัดสินใจสั่งการไปทั้ง
องคการ  การติดตอส่ือสารนอกจากจะเปนสองทางแลวยังมีการติดตอส่ือสารระหวางเพื่อน   รวม
งานดวย    การจูงใจ    มักอยูที่เปาหมายและการพัฒนาองคการ    ความสัมพันธโดยสวนตัวเปนไป
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อยางฉันทมิตรระหวางผูบริหารและผูรวมงาน     โดยทุกฝายตางมุงที่จะสนับสนุนความพยายามที่
จะใหเปาหมายขององคการสัมฤทธิ์ผลตามที่วางไว6

จากระบบการบริหารทั้ง  4  แบบ  ( 4  system )  ไลเคิรท  (Likert) เชื่อวาการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ  คือ การบริหารที่ไดทั้งงานและทั้งคนและผลผลิตสูง  ซ่ึงตองเกิดจากองคประกอบ
สําคัญหกประการ ซ่ึงแบบบริหารทั้งส่ีระบบนั้น  แบบบริหารใดจะมีประสิทธิภาพเพียงใดขึ้นอยูกับ
ลักษณะการปฏิบัติหรือสภาพการจัดองคการบริหารขององคประกอบ  8  ประการ คือ (1) ภาวะผูนํา 
(2) การจูงใจ (3) การติดตอส่ือสาร  (4) การปฏิสัมพันธ  (5) การตัดสินใจ  (6) การกําหนดเปาหมาย 
และ (7) การควบคุมการปฏิบัติงาน  และ(8) เปาหมายของการปฏิบัติงานและฝกอบรม7  ซ่ึงมีสาระ
สําคัญ ดังนี้

ภาวะผูนํา (leadership)

ภาวะผูนํา  หรือการเปนผูนํา  เปนปจจัยที่สําคัญยิ่งตอการบริหารงาน    กลาวคือ  นอกจาก
ผูนําจะเปนบุคคลสําคัญในการสรางบรรยากาศในองคการใหเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงานแลวงาน
จะดําเนินไปดวยดี  บรรลุตามวัตถุประสงค ยังขึ้นอยูกับศิลปะในการบริหารงานของผูนํา  ศิลปะใน
การบริหารงานนี้ก็คือ  ภาวะผูนํา (leadership)  ไดมีผูใหความหมายภาวะผูนําไวมากมาย  ดังนี้

ไลเคิรท (Likert)  กลาววา  ภาวะผูนําเปนกระบวนการซึ่งผูนําจะตองเขาไปเกี่ยวของกับ
ความคาดหวัง คานิยมและความสามารถในการติดตอพบปะเจรจาของบุคคลที่จะตองเขาไป      
เกี่ยวของดวย ดังนั้น เพื่อที่จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานผูนําจะตองแสดงออกซึ่ง       
พฤติกรรมที่จะทําใหผูใตบังคับบัญชาเห็นวา  สนับสนุนในความสามารถของพวกเขา8

สตอกดิล (Stogdill)  กลาววา  ภาวะผูนําเปนกระบวนการใชอิทธิพลตอกลุมในองคการ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 9

                                                          
6 Rensis  Likert, The  Human  Organization (New  York : McGraw – Hill,

1967),14-24.
  7 Ibid.
  8 Rensis  Likert, The  Human  Organization  :  Its  Management  and  Value  (Tokyo, 

Japan  :  McGraw-Hill  Kogakusha, Ltd., 1967) , 273.
  9 Ralph  M. Stogdill, Handbook  of  Leadership  :  A  Study  of  theory  and  Research

(New  York  :  Press, 1974), 7.
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ทีด  (Tead)  อธิบายวา  ภาวะผูนําเปนการกระทําที่มีอิทธิพล  จูงใจใหผูอ่ืนรวมในการ
ปฏิบัติงาน  เพื่อบรรลุเปาหมาย หรือเปนศิลปะแหงการกระทําของบุคคล  เพื่อใหไดรับส่ิงที่ตองการ 
และทําใหผูอ่ืนชื่นชอบ10

เฮอรเซย และแบลนชารด (Hersey  and  Blanchard) ไดใหคําจํากัดความของภาวะผูนําวา 
กระบวนการการของการมีอิทธิพลตอกิจกรรมของบุคคลหรือของกลุม เพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมาย
ที่ไดกําหนดขึ้นไวในสถานการณหนึ่ง11

เนปเออร และเกอรเชนเฟลด (Napier  and  Gershenfeld) ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ
ความเปนผูนําไว 4 ประการ คือ

1. ลักษณะของผูนํา (leadership –as trait)  ความเปนผูนําเปนลักษณะทางพันธุกรรมเปน
ส่ิงที่ติดตัวมาแตเกิด

2. ฐานะทางสังคมของผูนํา (leadership – as  position)  ความเปนผูนําเกิดขึ้นไดเนื่องมา
จากตําแหนงหนาที่การงาน การทํางานในตําแหนงใดยอมมีลักษณะความเปนผูนําอันเนื่องจากการ
ดํารงตําแหนงนั้นตามมา

3. ผูนําตามสถานการณ(leadership–as situation)ความเปนผูนําไดมาเนื่องจากสถานการณ
ทําใหเกิดขึ้น  บางสถานการณตองการคนที่มีคุณสมบัติแบบหนึ่ง  หากผูใดมีคุณสมบัติเชนนั้น
พรอมอยูแลว  ก็จะกลายเปนผูนําได12

เดวิส (Davis)  กลาววา  ภาวะผูนําเปนศิลปะของการบอก ช้ีแนะผูรวมงานหรือผูใตบังคับ
บัญชาใหปฏิบัติงานตามหนาที่ดวยความเต็มใจและกระตือรือรน13

กลาวโดยสรุป  คํานิยาม ภาวะผูนํา มีมากมายตามแตนักวิชาการจะบัญญัติ  แตโดยท่ัวไป
กลาวไดวา  ภาวะผูนําเปนลักษณะความสัมพันธรูปหนึ่งระหวางคนในกลุม  เปนความสัมพันธที่

                                                          
  10 Ordway  Tead, The  Art  of  Leadership  (New  York  :  McGraw-hill  Book  

Company, 1970), 20.
  11 Paul Hersey and  Kenneth  H. Blanchard, Management  of  Organization  Behavior, 

2nd ed. (Englewood  Cliffs, New  Jersey : A  Simon & Schuster  Company, 1972 ), 68.
  12 Rodney  W.  Napier  and  Matti  K,  Gershenfeld,  Groups : Theory  and  Experience

(Boston : Houghton  Mifflin  Co., 1973), 136 – 151.
  13 Davis  Schwatz,  Introduction  to  Management : Principle, Practice  and  Processes

(Harcount-Brace : Brace : Jovanonich  Inc., 1980) , 491.
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บุคคลหนึ่งหรือหลายคน  ซ่ึงเราเรียกวาผูนําสามารถที่จะชักจูงผูปฏิบัติซ่ึงเปนผูตามใหรวมมือ    
รวมใจดําเนินการไปสูจุดหมายที่ผูนําตองการได

ภาวะผูนําเปนปจจัยสําคัญยิ่งตอการบริหารงาน  เพราะผูนําเปรียบประดุจดวงประทีปนํา
ทางของหนวยงานหรือองคกร  เปนสัญลักษณ  เปนตัวอยาง เปนตัวแทน  และเปนจุดรวมพลังของ
บุคลากร  จึงเปนเสมือนหลักชัยในการดําเนินงาน  โดยเฉพาะผูใตบังคับบัญชา และตอผลงานโดย
สวนรวม  ความสามารถและลักษณะของผูนํามีความสัมพันธกับคุณภาพของหนวยงานหรือ        
โรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนตองใชภาวะผูนํา  คือ  ใชอิทธิพลหรืออํานาจหนาที่ที่จะนําโรงเรียนไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว   ลิบแฮม และฮอช (Lipham  and  Hoeh) ไดกลาวถึงบทบาท
ของผูบริหารโรงเรียนที่เกี่ยวกับภาวะผูนําตอนหนึ่งวา ภาวะผูนําของผูบริหารเปนองคประกอบที่
สําคัญตอความสําเร็จลุลวงของโครงการตาง ๆ ทางการศึกษา    ความรูความสามารถและทักษะของ
ผูบริหารตอการสรางภาวะผูนําที่ดีนั้น  เปนสิ่งสําคัญและจําเปนสําหรับผูบริหารทุกคน14  ดวยเหตุนี้
สามารถกลาวไดวา  ในการบริหารโรงเรียนนั้น บทบาทของผูบริหารมีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จ
และความเจริญกาวหนาของโรงเรียน  ผูบริหารจึงจําเปนตองมีความรู  ความสามารถ  มีทักษะใน
การบริหารงาน  และสามารถสรางภาวะผูนําใหเปนที่ยอมรับของบุคคลทั่วไป

จากแนวความคิดของนักวิชาการและผลการวิจัย  สามารถสรุปความสําคัญของภาวะผูนํา
ไดดังนี้

1. ภาวะผูนําเปนคุณสมบัติสวนตัวของผูนําแตละคน  ที่แสดงออกในพฤติกรรมตางๆ เชน 
ความสามารถในการตัดสินใจสั่งการ  เพื่อทําใหผูรวมงานดําเนินกิจกรรมใหบรรลุเปาหมายที่วางไว

2. ภาวะผูนําเปนส่ิงที่ฝกอบรมใหเกิดขึ้นไดและขึ้นอยูกับสถานการณที่เปล่ียนแปลงไป   
ผูนําที่มีภาวะผูนําสูงตองสามารถแสดงพฤติกรรมในการนําและความมีอิทธิพลตอผูรวมงานในทุก
สถานการณ

3. ผูนําเปนตัวการแหงความเปลี่ยนแปลง (changer  agent)  ภายในหนวยงานหรือกลุม
ฉะนั้นภาวะผูนําจึงสงผลกระทบตอส่ิงอ่ืน ๆ  ไมวาจะเปนผูรวมงาน   องคการหรือส่ิงแวดลอมที่
เกี่ยวของที่กอใหเกิดประสิทธิผล

4. ภาวะผูนําเปนศิลปอันจําเปนและสําคัญยิ่งของนักวิชาการในการนําหนวยงานหรือ 
องคการไปสูความสําเร็จ

                                                          
  14 James  M. Lipham  and  James  A.  Hoeh , Jr., “Leadership  Theory”  The  

Principalship : Foundation  and  Function ( New  York : Harper  and Low,Publishers,1974), 176.
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บารนารด (Barnard) กลาวถึงคุณลักษณะของผูนําที่ดีไวหลายประการ คือ 1) สดชื่น     
อดทน  ร่ืนเริง  เบิกบาน  ทํางานดวยความสนุก  มีความอดทนในการทํางาน  2) มีความสามารถใน
การตัดสินใจดี คือ ตัดสินใจอยางรวดเร็ว และไมผิดพลาด  3)  มีความสามารถในการจูงใจคนไดดี  
4)มีความรับผิดชอบสูง  สามารถควบคุมอารมณใหมั่นคงเมื่อถูกตําหนิ  ไมหนีงาน   แตมุมานะเพื่อ
ใหงานนั้นประสบความสําเร็จ15

สตอกดิล (Stogdill) ไดกําหนดคุณลักษณะของผูนําไว  6  ประการ คือ
1. มีรางกายแข็งแรง  ภาษา  บุคลิกดี
2. ภูมิหลังการศึกษาดี
3. สติปญญาดี  ตัดสินใจดี มีความสามารถในการสื่อความหมาย
4. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
5. มีความผูกพันกับงาน  มีความรับผิดชอบ อดทน
6. มีเกียรติ  สามารถรวมมือกับผูอ่ืนได และเขาในสังคม16

จากแนวคิดของนักวิชาการที่กลาวมา   สามารถสรุปไดวา   คุณลักษณะที่ผูบริหารควรมี
ไดแก การมีสุขภาพดี  มีความสุขุม  มีความริเร่ิม  มีการสังคมดี  มีบุคลิกที่เหมาะสม  มีความรู         
มีมโนธรรม  มีความอดทน  มีความกลาหาญ  มีความกระตือรือรน  มีอารมณขัน  มีคามเห็นอกเห็น
ใจผูอ่ืน  มีวินัยในตนเอง  มีมนุษยสัมพันธ  มีความยุติธรรม  ไมเห็นแกตัว  มีความเด็ดขาด  มีความ 
รอบคอบ  ไมประมาท  มีความซื่อสัตยและมีความสงบเสงี่ยม  มีศีลธรรมและคุณธรรม  อยางไร     
ก็ตาม  การเปนผูนํานั้นก็ไมไดยากและงายเกินไป  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูนําแตละคนจะยึดหลักอะไรเปน
เกณฑในการประพฤติปฏิบัติ  การจะเปนผูนําที่ดีนั้น  ตองอาศัยหลักตางๆ ผสมผสานกันอยาง
เหมาะสม  เพื่อใหการดําเนินงานสําเร็จลุลวงลงดวยดี

การจูงใจ (motivation)

การบริหารงานใหประสบความสําเร็จนั้น  นอกจากผูบริหารตองรูจักการจัดการ
ทรัพยากรในองคการ อันไดแก  ทุน  เครื่องจักรและเทคโนโลยีแลว  ยังตองรูจักการจูงใจคนใน   
องคการใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหองคการบรรลุเปาหมายที่วางไวดวย  ในการศึกษาถึง

                                                          
  15 Chester  I.  Barnard, Organization  and  Management (Cambridge, Mass : Harvard  

University  Press, 1938), 92-102.
  16 Ralph  M.  Stogdill,  Handbook  of  Leadership  :  A  Survey  of  Theory  and  

Research , 17-23.
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การจูงใจนั้น  ผูบริหารจะตองรูจักคนในองคการ  ธรรมชาติของคนและความตองการของคน  เพื่อ
จะไดกําหนดสิ่งลอใจหรือเปาหมายเพื่อการจูงใจใหคนทํางานไดตามความตองการขององคการ 
โดยท่ัวไปแลวคนอาจมิไดทํางานเต็มที่ตามความสามารถเทาที่ตนมีอยูอันเปนผลมาจากแรงจูงใจ  
บุคคลที่มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจะมีแนวทางการปฏิบัติงานที่แนนอน  ระดับในการทํางานจะ
สม่ําเสมอและมีผลการปฏิบัติงานสูงกวาบุคคลที่ไมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  จึงกลาวไดวา   
แรงจูงใจในการทํางาน  เปนเสมือนพลังกระตุนพฤติกรรม  ใหแตละบุคคลใชความรูความสามารถ
ในการปฏิบัติงานไปในทิศทางที่จะนําไปสูเปาหมาย ฮิกส(Hicks)กลาววา งานขั้นแรกของผูบริหาร   
คือ    ตองทําใหองคการนําหนาใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว    ซ่ึงการที่จะทําเชนนั้นไดผูบริหาร
จะตองใชความสามารถทุกวิถีทางที่จะทําใหผูรวมงานไดปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิด
ผลดีตอองคการ ซ่ึงวิธีหนึ่งที่ผูบริหารนํามาใชไดอยางดีก็คือ  แรงจูงใจบุคลากรในองคการให
ทํางาน17

บีช  (Beach)  ไดใหความหมายไววา  หมายถึง  การที่บุคคลเต็มใจที่จะใชพลังเพื่อให
ประสบความสําเร็จในเปาประสงคหรือรางวัล การจูงใจเปนสิ่งจําเปนสําหรับการทํางานรวมกัน
เพราะเปนสิ่งชวยใหคนไปถึงซ่ึงจุดประสงคที่มีขอตกลงเกี่ยวกับรางวัลที่จะไดรับ18 จึงพอสรุปไดวา 
การจูงใจ คือ การใชวิธีการตางๆ กระตุนใหผูรวมงานมีกําลังใจในการทํางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค
ขององคการ  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจที่นาสนใจ ไดแก

1. ทฤษฎีการจูงใจตามของแมกเกรเกอร (Mcgregor’s  Theory)
แมคเกรเกอร (Mcgregor)  ไดแบงคนออกเปน 2 กลุม  ตามลักษณะของคน  โดย

แบงเปนทฤษฎี X และทฤษฎี Y    กลุมคนตามทฤษฎี X มีลักษณะสําคัญดังนี้
1. คนมีความเกียจคราน และตองการหลีกเลี่ยงงานที่ทําอยู
2. คนไมมีความทะเยอทะยาน  ไมตองการความรับผิดชอบ  และชอบใหมี

การสั่งการ
3. คนจะตองถูกควบคุมอยางใกลชิดและผลักดันใหทํางานเพื่อความสําเร็จตาม

เปาหมายขององคการ
4. คนสวนใหญไมเต็มใจ และไมสามารถชวยแกปญหาขององคการได

                                                          
  17 Herbert  G.  Hicks, The  Managemant  of  Organization  (New  York : McGraw-Hill  

Book  Company, 1967),234.
  18 Dales  S. Beach, Personnel  Management  People  at  Work  (New  York : Book

Company, 1967), 234.
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เมื่อผูบริหารเห็นผูใตบังคับบัญชาของเขาอยูในกลุมนี้  ผูบริหารจะบริหารงานแบบเผด็จการ
ตัดสินใจเองทุกอยางและควบคุมผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด

คนอีกกลุมหนึ่ง  เรียกวากลุมทฤษฎี Y โดยมีลักษณะสําคัญ ดังนี้
1. งานเหมือนกับการเลน หรือพักผอน
2. คนไมเพียงแตยอมรับความรับผิดชอบเทานั้น     แตยังแสวงหาความ

รับผิดชอบดวย ถาหากวาสถานการณมีความเหมาะสม
3. คนตองการควบคุมและสั่งการตนเองในการทํางาน  เพื่อความสําเร็จของ

เปาหมายขององคการ
4. คนมีความเต็มใจและสามารถชวยแกไขปญหาขององคการได

ผูบริหารที่เชื่อวา  ผูใตบังคับบัญชาเปนผูที่มีลักษณะตามทฤษฎี Y จะมีการบริหารแบบ
ประชาธิปไตยมีการมอบหมายอํานาจหนาที่และใหผูใตบังคับบัญชาเขามามีสวนรวมใน              
การตัดสินใจหรือใหผูใตบังคับบัญชาทํางานของเขาเองโดยอิสระในการเลือกใชแนวความคิดนี้            
ผูบริหารจะตองวิเคราะหผูใตบังคับบัญชาและพิจารณาวาจะตองจูงใจดวยปจจัยอะไรและกําหนด
แนวทางบริหารงานที่เหมาะสม

2. ทฤษฎีการจูงใจตามความตองการของมนุษย
 ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว (Maslow’ s  need  hierachy  theory) เชื่อวาบุคคลมีความ

สามารถในทางบวกที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตน และมีความแตกตางระหวางบุคคลที่สมบูรณ 
(healthy)  กับบุคคลที่ไมสมบูรณ (unhealthy) ทฤษฎีของมาสโลวอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยวา 
จะมีความตองการเปนลําดับขั้น 5 ขั้นจากขั้นต่ําสุดไปสูขั้นสูงสุด  คือ

1. ความตองการทางรางกาย  (physiological     needs)   เปนความตองการพื้นฐานที่สําคัญ
ที่สุดเพื่อใหดํารงชีวิตอยูได  เชน ความตองการปจจัยส่ี

 2. ความตองการความปลอดภัยและความเชื่อมั่น (safety  and  security  needs) เมื่อไดรับ
การตอบสนองความตองการทางรางกายจนเปนที่พอใจแลว ก็จะเกิดความตองการความปลอดภัย 
และความมั่นคงตามมา  เชน  ตองการไดรับความคุมครองปองกัน  ตองการกฎระเบียบและความ  
มั่นคงตามมา เชน  ตองการไดรับความคุมครองปองกัน  ตองการกฎระเบียบและกฎหมาย  ตองการ
เปนอิสระสวนตัว

3. ความตองการทางสังคม  (social  needs) ความตองการขั้นนี้ เปนความตองการที่จะเปน
ทั้งผูใหและผูรับจากสังคม  ถาไมไดรับความพึงพอใจจากความตองการขั้นนี้จะเกิดความรูสึก    
โดดเดี่ยว  อางวาง วาเหว
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4. ความตองการยอมรับนับถือ (esteem   needs) เปนความตองการเกียรติยศ  ช่ือเสียง  
การยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น  และความตองการการยอมรับนับถือตนเอง  เคารพตนเอง

5. ความตองการความสําเร็จสูงสุดแหงตน (self-actualization  needs) เปนความตองการ
พัฒนาตนเองตามศักยภาพสูงสุดไดแสดงออกซึ่งทักษะและความเปนเลิศในบางสิ่งบางอยาง          
ที่ตนมี19

3. ทฤษฎี 2 ปจจัยในการจูงใจของเฮิรซเบิรก (Two – Factors  theory  of
Motivation) ทฤษฎีการจูงใจของเฟรเดอริก เฮิรซเบิรก (Frederick  Herzberg) เปนทฤษฎีแรงจูงใจ
อีกทฤษฎีหนึ่งที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายจากนักบริหาร  ทฤษฎีนี้เรียน  Motivation – 
Maintenance  Theory หรือ ทฤษฎี 2 ปจจัยในการจูงใจ (Two – factors  theory  of  motivation)  จาก
การวิจัยของเขาและคณะ  สรุปสาระสําคัญไดดังนี้20

ปจจัยตางๆที่เกี่ยวของกับความรูสึกที่ดีและไมดีของบุคคลที่ทํางาน แบงไดเปน 2 
ประเภท คือ 1) ปจจัยจูงใจ (motivation) หรือตัวกระตุนใหคนทํางาน ไดแก ลักษณะของงาน โดย
ตัวของมันเองจูงใจใหอยากทํา  ความรูสึกเกี่ยวกับความสําเร็จของงาน  ความรับผิดชอบที่มีมากขึ้น  
การยกยองในงานที่ทํา  และโอกาสที่จะกาวหนา  2) ปจจัยเกื้อกูล (hygiene  factors)  ไดแก  รูปแบบ
ในการบังคับบัญชา  ความสัมพันธระหวางบุคคล  เงินเดือน  นโยบาย  และการบริหารงาน  สภาพ
แวดลอมในการทํางน และความมั่นคงของงาน  สวนตางๆเหลานี้ไมใชเปนสิ่งจูงใจในการทํางาน
หรือเพิ่มผลผลิต  แตจะเปนขอหนดเบื้องตนที่จะปองกันมิใหคนไมพอใจในงานที่ทําอยูเทานั้น       
ผูบริหารบางคนเชื่อวาการใหผลประโยชนพิเศษจะเปนการจูงใจในการเพิ่มผลผลิต แทจริงแลวเปน
เพียงส่ิงบํารุงเทานั้น  ไมไดสรางความพอใจใหเกิดขึ้นเลย

5. ทฤษฎีการจูงใจของวรูม  วิคเตอร  วรูม (Vivtor  Vroom) ไดใหทฤษฎีซ่ึงมี
ความเชื่อวา ระดับผลผลิตของบุคคลอยูที่แรงกดดัน 3 ประการ คือ 1) เปาหมายของบุคคล  2) ความ
เขาใจในความสัมพันธระหวางผลผลิตและการประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  3)  ความเชื่อที่วา
ความสามารถของเขาจะมีอิทธิพลตอผลผลิตมากนอยเพียงใด  ซ่ึงทฤษฎีนี้จะชี้ใหเห็นวา  บุคคลแตก
ตางกันและระดับแรงจูงใจขึ้นอยูกับแรงกดดันภายในของแตละบุคคล  รวมถึงสถานการณของการ
ทํางานดวย

                                                          
  19 นรา สมประสงค , ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษา  หนวยที่ 6 (กรุงเทพฯ 

: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536), 134-136.
  20 Frederick  Herzberg  and  others, The  Motivation  of  Work  (New  York : John

Wiley & Sons, 1959), 32-35.
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วรูม (Vroom) ช้ีใหเห็นวา ความคาดหวังและความพอใจเปนส่ิงที่กําหนดกําลังความ
พยายามหรือแรงจูงใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  โดยถาความพอใจหรือความคาดหมายเทากับศูนย
แลว  แรงจูงใจจะเทากับศูนยดวย  ตัวอยาง เชน หากพนักงานคนใดคนหนึ่งตองการเลื่อนตําแหนง
เปนอยางมาก (ความพอใจสูง) แตไมมีความเชื่อวาเขามีความสามารถ  หรือทักษะสําหรับการปฏิบัติ
งานที่มอบหมายใหได (ความคาดหมายต่ํา)  แรงจูงใจจะมีนอยหรือในทางกลับกัน  หากเขาเชื่อวา
สามารถปฏิบัติงานดังกลาวไดดีแลว (ความคาดหมายสูง) แตผลที่ติดตามมาไมมีคุณคาสําหรับเขา 
แรงจูงใจในการกระทําหรือปฏิบัติงานก็จะมีนอยเชนกัน21

แมวาการจูงใจเปนเรื่องสําคัญที่ชวยใหบุคคลมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนาในองคการแต
การนําทฤษฎีการจูงใจไปใชก็ยงตองใหเหมาะสมกับแตละบุคคล  เพราะแตละบุคคลนั้นมีแรงจูงใจ
ในการทํางานของตนแตกตางกันออกไป  การที่ผูบริหารจะนําการจูงใจไปใชควรทราบเกี่ยวกับ
ความตองการของมนุษยและกระบวนการจูงใจ  รวมทั้งความสัมพันธของตัวแปรตางๆที่มีผลตอ
การจูงใจ  ความเชื่อ  ความนิยม  แนวทางการบริหารในปจจุบัน  อิทธิพลขององคการที่ไมเปนทาง
การ  เปนขอสมมติฐานเบื้องตนในการกําหนดแนวทางจูงใจ  การใชแรงจูงใจอาจมีผลกระทบการ
ทํางาน  ปฏิกิริยาของคนในองคการและบรรยากาศในองคการ  ผูบริหารจึงตองมีการเตรียมการรัล
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น22

การติดตอสื่อสาร (communication  process)

การติดตอส่ือสารเปนปจจัยสําคัญในการบริหารองคการ  เพราะการติดตอส่ือสารจะเปน
ส่ือนําความตองการ  ความคิด  ความรูสึก  นําไปสูความเขาใจในเปาหมายระหวางบุคคลตอบุคคล 
กลุมตอกลุม  หรือระหวางองคการเขาดวยกัน  เพื่อใหการบริหารงานดําเนินไปอยางสอดคลองหรือ
ตรงกับจุดประสงค  กอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน  ดังนั้น  องคการจึงตองจัดใหมีระบบ
การติดตอส่ือสารภายในองคการที่ดีและสามารถนํามาใชสนับสนุนการบริหารองคการไดอยาง    
เต็มที่ การติดตอส่ือสารจะชวยใหผูบริหารองคการไดรับขอมูลขาวสารทั้งจากผูใตบังคับบัญชาและ
ผูบริหารอื่น  ทั้งยังใชการติดตอส่ือสารในการสั่งการใหมีการปฏิบัติตามเปาหมายขององคการ   
รวมทั้งใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางบุคคลตางๆดวย

                                                          
  21 Victor  Harold  Vroom  and  Philip  W. Yetton, Leadership  and  Decisionmaking

(New  York : University  of  Pittsburgh  Press, 1973), 45.
  22 Douglas  McGregor,  The  Human  Side  of  Enterprise  (New  York :  McGraw-Hill

Book  Company, 1960), 13.
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ในทัศนะของแชนนอนและวีเวอร (Shannon  and  Weaver) กลาววาการสื่อสารมีความ
หมายกวางขวางโดยหมายรวมถึงกระบวนการทุกอยางที่เปนความรูสึกนึกคิดจากจิตใจของบุคคล
หนึ่ง  ทั้งนี้ไมเพียงแตส่ือสารกันดวยการเขียนและการพูดเทานั้น  แตยังหมายรวมถึงดนตรี  ศิลปะ  
การวาดภาพ  การแสดงระบําบัลเลตและพฤติกรรมตางๆของมนุษย23   โฮวแลนด (Hovland) ใหคํา
จํากัดความวาการติดตอส่ือสาร หมายถึง กระบวนการซึ่งมีผูสงขาวสารสงขาวสารโดยใชสัญลักษณ
หรือภาษาเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูรับ24   ในทํานองเดียวกัน  เดวิส (Davis) ใหความหมาย
ของการติดตอส่ือสารวา  เปนกระบวนการของการสงขาวสารขอมูลและความเขาใจจากบุคคลหนึ่ง
ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง25   ดูบิน (Dubin)  ใหความหมายวา   การติดตอส่ือสารเปนกระบวนการที่จะ
แลกเปลี่ยนสัญลักษณที่มีความหมายตอกันและหมายรวมถึงการที่จะอํานวยการสั่งการใหเกิด      
การปฏิบัติงานและเพื่อประสานกิจกรรมตางๆที่บุคคลหลายฝายรวมกันปฏิบัติซ่ึงถาพิจารณาในทาง
การบริหารองคการอาจกลาวไดชัดเจนขึ้นไดวา การสื่อสาร คือ การกระจายหรือส่ือความเกี่ยวกับ
นโยบาย และคําส่ังลงไปยังเบื้องลาง พรอมกันนี้ก็รับเอาขอเสนอแนะความเห็นของความรูสึกตางๆ
กลับขึ้นมา   นพพงษ  บุญจิตราดุลย  ไดสรุปความหมายของการติดตอส่ือสารในแงตางๆ   ดังนี้     
1) การติดตอ ส่ือสารเปนกระบวนการที่จะแลกเปลี่ยนสัญลักษณที่มีความหมายตอกันและรวมถึง
การที่จะอํานวยการสั่งการใหเกิดการปฏิบัติงานและเพื่อประสานกิจกรรมตางๆ ที่บุคคลหลายฝาย
รวมกันปฏิบัติ   2) การติดตอสื่อสารเปนกระบวนการที่จะสงขาวสารและความเขาใจจากบุคคลหนึ่ง
ไปสูอีกบุคคลหนึ่ง 3) การติดตอส่ือสาร คือ กระบวนการใดก็ตามที่คํากลาวหรือขอคิดที่ไดตัดสินใจ
ไปแลวไดถูกสงผานจากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่งในองคการ กระบวนการนั้น คือ การติดตอ
ส่ือสาร 4) การติดตอส่ือสาร เปนกระบวนการที่จะกอใหเกิดความสัมพันธหรือทําลายความสัมพันธ
ของคนในหนวยงาน  ซ่ึงจะทําใหหนวยงานเจริญ    กาวหนาหรือเกิดอุปสรรคขอขัดแยงขึ้นได26

                                                          
  23 Claude  E. Shannon  and  Warren  Weaver , The  Mathematical  Theory  of

Communication (Urbana, Illinois : The University  of  Illinois  Press, 1949), 95.
  24 Carl  I. Hovland, J.L.Janis and  H.H. Kelly , Communication  and  Pervasion  (New

York , Conn : Yale  University  Press, 1953 ), 66.
25 Keith  Davis, Human  Relations  at  Work, 3rd ed. (New  York : Mc Graw – Hill  Book

Company, 1967), 316-320.
26 นพพงษ  บุญจิตราดุลย และธรรมรส  โชติกุญชร, บนเสนทางสูนักบริหารการศึกษา

(กรุงเทพฯ : สํานักงานสมาคมผูบริหารการศึกษาแหงประเทศไทย  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ-
มหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.), 74-75.
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ไลเคิรท (Likert)  ซ่ึงเปนผูอํานวยการของสถาบันวิจัยทางสังคม  มีช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลัยมิชิแกนในสหรัฐอเมริกา  ไดทําการคนควาหาวิธีการที่จะปรับปรุงการติดตส่ือสารเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของกลุมในองคการ จนกระทั้งไดพบแนวคิดเกี่ยวกับ “หมุดเชื่อม” 
(liking  pin)  ขึ้นมา  คือ  การที่ฝายบริหารจะมีโอกาสใชประโยชนความสามารถของทรัพยากร
มนุษยที่มีอยูใหไดประโยชนสูงมากที่สุดนั้น  จะทําไดก็ตอเมื่อสมาชิกแตละคนในองคการไดมี
โอกาสเขาไปเปนสมาชิกของกลุมทํางานที่มีประสิทธิภาพหนึ่งกลุมหรือมากกวา 27 ดังแผนภูมที่  7

ผูบริหารระดับสูง

ผูบริหารระดับกลาง

ผูบริหารระดับตน

แผนภูมิที่ 7  บทบาทของผูบริหารที่เปนหมุดเชื่อม
ที่มา         :   Rensis  Likert, New  patterns  of  Mangement  (Tokyo, Japan : McGraw – Hill  
Kogakusha, Ltd., 1961), 113.

ประเด็นสําคัญของกลไก “หมุดเชื่อม” นี้ก็คือ  บุคคลที่อยูในหมุดจะตองเชื่อมจะตองเปน
ที่ยอมรับของกลุมโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ  ทั้งนี้การยอมรับโดยกลุมนี้นับวาเปนเงื่อนไขที่สําคัญ
ยิ่งจากการคนควาของ ไลเคิรท (Likert)  พบวา  ในขณะที่บุคคลนั้นไดเขาไปเปนที่ยอมรับของกลุม
นั้นเองความรวมมือกับกลุมจะมีมากขึ้น  ความเต็มใจในการติดตอส่ือสารทั้งการตัดสินใจของกลุม
เปนไปโดยราบรื่น  ตามแนวความคิดหมุดเชื่อมนี้  จึงเปรียบเสมือนเปนกลไกที่จะชวยเสริมประ

                                                          
  27 Rensis  Likert,  New  Patterns  of  Management,  (Tokyo, Japan : McGraw-Hill

Kogakusha.Ltd., 1967) , 113.
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สิทธิภาพของการติดตอส่ือสารในองคการไดอยางดี  ทั้งนี้สาเหตุที่สําคัญจะมิใชเปนเพราะเกิดจาก
ความสามารถเพิ่มขาวสารขอมูลข้ึนมาไดมากขึ้นกวาเดิม  หากแตจะเปนเพราะวาแตละคนที่อยูใน
กลุมตางฝายตางมีความพรอม  และเต็มใจที่จะยอมรับการติดตอส่ือสารที่มาจากสมาชิกที่เปนที่ยอม
รับและวางใจไดของกลุมมากขึ้นกวาเดิมนั่นเอง

กลาวโดยสรุป  การนําเอาแนวความคิดหมุดเชื่อมมาใชนี้  จะสามารถชวยกอใหเกิดสายใย
การติดตอส่ือสารตลอดทั่วทั้งองคการขึ้นไดและดวยระดับของการไววางใจและยอมรับระหวาง
สมาชิกในกลุมนั่นเอง  จะสามารถสรางสรรคบรรยากาศการทํางานที่มีการรวมมือและสนับสนุน 
ซ่ึงกันและกันทั่วทุกสวนขององคการได

การติดตอส่ือสารกับการบริหาร
ประสิทธิภาพของการบริหารองคการนั้น  เกิดขึ้นไดโดยอาศัยปจจัยหลายประการแต

ปจจัยที่ขาดเสียมิได ก็คือการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลในองคการ ทั้งในลักษณะที่เปนทางการ
และลักษณะที่ไมเปนทางการ     ปญหาที่มักจะเกิดขึ้นก็คือ  ผูบริหารจะมีวิธีการติดตอส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพไดอยางไร    การจัดระบบการติดตอส่ือสารนั้น     ผูบริหารตองจัดใหสอดคลองกับ
พื้นฐานขององคการทั้งในโครงสราง  ระบบการบริหาร  ทัศนคติและคานิยมรวมทั้งวัฒนธรรมของ
บุคคลในองคการ  โดยทั่วไปผูบริหารมักใชระบบการติดตอส่ือสารที่เปนทางการเปนหลัก  แตก็อาจ
ใชการติดตอส่ือสารแบบสื่อสัมพันธ  แบบไมเปนทางการและการสื่อสารจากภายนอกเขามาเสริม
ได  ความรูและความสามารถในการสื่อสารหลายๆระบบจะชวยใหผูบริหารมีความสามารถใน    
การบริหารงานมากขึ้นโดยเฉพาะจะไดขอมูลท่ีจําเปนสําหรับการวางแผนและการตัดสินใจและ
สามารถใชการบริหารที่ดีในการมอบหมายงานติดตามงานและประเมินผลงานโดยการติดตอ       
ส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพได

การปฏิสัมพันธและอิทธิพลท่ีมีตอกันและกัน (interaction - influence  process)

การปฏิสัมพันธ (interaction)  หมายถึง  การติดตอส่ือสารระหวางบุคคล  ซ่ึงจะกอใหเกิด
ผลการปฏิบัติโตตอบกัน  เปนกิจกรรมที่จําเปนอยางหนึ่งในองคการทุกองคการที่การดําเนินงาน
ตองเกี่ยวของกับบุคคลแตโดยความหมายเฉพาะของคําวาอิทธิพลแลว  ไซมอน (Simon)  กลาวถึง  
ความหมายของอิทธิพลไววา  การจูงใจ  การเกลี้ยกลอม  การเสนอแนะ  ตางก็เปนรูปแบบของ    
อิทธิพล  ภายใตอิทธิพลบุคคลจะเชื่อฟงและปฏิบัติตามหัวหนา  ทั้งๆ ที่เขายังมีสิทธิใชดุลยพินิจของ
เขาเอง  เพื่อที่จะดูวาการใชอํานาจนั้นถูกตองหรือไมและบุคคลนั้นก็ยังสามารถเลือกปฏิบัติตามหรือ
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ปฏิเสธไมปฏิบัติตามก็ได28  โบลและดาเวนพ็อท (Boles  and  Davenport) กลาววาอิทธิพลเปนรูป
แบบหนึ่งของอํานาจ (force) และเปนความสัมพันธระหวางบุคคล  โดยที่การกระทําของบุคคลหนึ่ง  
มีผลกระทบกระเทือนตอความคิดหรือทัศนคติของอีกคนหนึ่ง29

แนวคิดพื้นฐานของการเปนผูนําที่สัมพันธกับอิทธิพล  ฟตเลอรและเชเมอร (Fiedler  and  
Chemer) สองผูนําทางดานการบริหารและการจัดการ  ไดวิเคราะหนิยามตางๆของการเปนผูนํา สรุป
วา  การเปนผูนํานั้นเปนความสัมพันธระหวางบุคคล  ซ่ึงเกี่ยวของกับการใชอิทธิพล (influence)และ
พลังอํานาจ (power) ซ่ึงพลังอํานาจเปนอํานาจที่ซอนเรนภายใน (potential  force)  ของผูนํา  เปน
อํานาจที่พรอมที่จะใหผูนําไดนําไปใช  ผูนําไดรับพลังอํานาจจากหนวยงานหรือองคการ  โดยให
เขามีสิทธิที่จะสั่งการ  ประเมินผล  ใหรางวัลและลงโทษภายในขอบเขตการใชพลังอํานาจภายใน
ขอบเขตที่กําหนดนี้เปนสิ่งที่หนวยงานจะตองสนับสนุนเขา30และตามแนวคิดของ ฟลิปโป (Flippo)
ซ่ึงเห็นวา  พลังอํานาจ  ก็คือ  อํานาจใดๆ ที่มีผลทําใหเกิดพฤติกรรมบางอยางขึ้น  ถาหาก
ปราศจากอํานาจนั้นแลว  พฤติกรรมนั้นๆก็จะไมเกิดขึ้นและอิทธิพลก็เปนสวนยอยของพลังอํานาจ31   
โบวและดาเวนพอท (Boles  and  Davenport)  เห็นดวยกับ  ฟลิปโป (Flippo)  ที่วา อิทธิพลนั้นเปน
สวนยอยของพลังอํานาจและมีความเห็นวาพลังอํานาจเปนความสัมพันธระหวางบุคคล โดยที่บุคคล
หนึ่งสามารถใหคุณหรือใหโทษอีกบุคคลหนึ่งได  การกระทําของบุคคลหนึ่งมีผลกระทบกระเทือน
ตอความคิดหรือทัศนคติของอีกคนหนึ่งได 32

วิธีการที่ผูนําจะมีอิทธิพลตอผูอ่ืน  ผูนําทางการศึกษาจะใชอิทธิพลอยางไรตอกลุมนั้นขึ้น
อยูกับความเหมาะสม โอเวน (Owens) ไดเสนอแนะวิธีการที่ผูนําจะมีอิทธิพลตอผูอ่ืนไว  4  ประการ 
คือ  1) การใชอํานาจหรือกําลังบังคับ (force) อํานาจของผูนําอาจไดมาหลายทาง  อาจเปนการ    

                                                          
  28 Herbert  A. Simon, Administrative  Behavior , 2nd ed. (New  York : The  Free  Press,

1957), 162.
  29 Harold  W. Boles  and  James  A. Davenport, Introduction  to  Educational

Leadership (New  York  :  Harper  and  Row  Publishers, 1975),132.
  30 Fred  E. Fiedler  and  Martin  M. Chemers, Leadership  and  Effective  Management

(Glenview   Illinois : Acott, Foresman, 1974), 4. อางถึงใน เสริมศักดิ์   วิศาลาภรณ, พฤติกรรมผูนํา
ทางการศึกษา , 7-8.

  31 Edwin  B.  Flippo, principles  of  Personnel  Management (New  York : McGraw –
Hill, 1971), 451 ,อางถึงในเสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ , พฤติกรรมผูนําทางการศึกษา , 8.

 32 Boles and  Davenport,อางถึงในเสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ ,พฤิตกรรมผูนําทางการศึกษา, 8.
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ควบคุมวัสดุอุปกรณที่ตองใชในการทํางานไวและใหมีการขออนุมัติใชเปนครั้งคราว  อาจเปน
อํานาจโดยตรงที่เกิดจากยศหรือตําแหนง  2) การใชวิธีการแบบบิดาปกครองบุตร (paternalism)  วิธี
นี้ดูเหมือนเปนการไมเห็นอํานาจของหัวหนาโดยเดนชัด  ผูนําจะตองประพฤติปฏิบัติและวางตนให
คนเคารพนับถือเกรงใจแบบบิดาปกครองบุตร ผูนําตองสรางบารมีใหผูอ่ืนจงรักภักดีและปฏบิัติตาม
ขอเสนอแนะ  3) การตอรอง (bargaining)  วิธีนี้ใชการเจรจาตอรองเพื่อช้ีใหเห็นผลดี  ผลเสียและ
เลือกทางปฏิบัติที่ไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน  วิธีการนั้นผูรวมงานจะไดประโยชน หรือความพอใจ   ถา
ครูนอยเรียกรองสิ่ง 7 ประการจากครูใหญ ครูใหญสามารถเจรจาตอรองใหเพียง 3 อยาง ก็แสดงวา
ครูใหญมีอิทธิพลเหนือครูนอย  4) การหาวิธีการรวมกัน (mutual  means) โดยวิธีการนี้ทั้งผูนําและ
สมาชิกมีจุดมุงหมายเหมือนกัน  หาวิธีการทํางานรวมกัน  รวมกันทํางานในฐานะที่ตางคนตางก็เปน
เพื่อนรวมงานกัน  วิธีนี้ก็ไมมีความจําเปนที่จะตองใชอํานาจ33  สวนลักษณะการปฏิสัมพันธและการ
ใชอิทธิพลที่มีตอกันของผูบังคับบัญชาที่ใหความสําคัญกับบุคคลจะมีความสนใจในเรื่อง    สวนตัว
หรือปญหาครอบครัวและใหความสําคัญกับการพบปะสังสรรคนอกเวลางานกับผูใตบังคับบัญชา  
รวมถึงสนใจรับฟงความคิดเห็นตางๆ แตหากผูบังคับบัญชาสนใจดานงานเปนหลัก  จะเปนลักษณะ
ตรงขามไปจากที่กลาวมาขางตน

ไลเคิรท (Likert) , อางถึงใน ปยะ  ทรัพยสมบูรณ  กลาววา  จะมีคนที่ถูกเรียกวา เปนตัว
หมุดเชื่อมทําหนาที่เชื่อมโยงกลุมตางๆเขาดวยกัน  ณ  ระดับตางๆ  จะมีหนาที่เปนตัวหมุดเชื่อม มี 
ปฏิสัมพันธตอกัน  ส่ิงตางๆเหลานี้ขึ้นอยูดับกระบวนการของกลุม อยางไรก็ตามหนาที่ที่สําคัญที่สุด
ที่จะทําใหเกิดความสัมพันธระหวางกลุมก็คือ  ตัวหมุดเชื่อม  ถาหากคนที่ทําหนาที่เปนตัวหมุดเชื่อม
เอาใจใสและสามารถรักษาความสัมพันธระหวางกลุมใหเปนไปดวยดี  ซ่ึงจะนําไปสูความสามารถ
ในการแกปญหาไดดี  ผลผลิตและคุณภาพสูง  กลุมจะรูสึกถึงความรับผิดชอบที่เดนชัด  การทํางาน
ก็จะลุลวงไปไดอยางมีประสิทธิผล34  แตโดยธรรมชาติของคนแลวยอมมีความรูสึกทางอารมณ 
(sentiments)  เชน  ความสัมพันธทางจิตใจในการรักใครชอบพออัธยาศัยกันที่เปนเรื่องสวนตัวไม
เปนทางการ  ซ่ึงอาจจะเปนผลดีหรือผลเสียตอองคการที่เปนทางการ (formal  sentiments)  ไดโดย

                                                          
  33 Robert  G.  Owens, Organization  Behavior  in  Schools  (Englewood  Cliffs, New

Jersey : Prentice-Hall, 1970),135.
  34 ปยะ  ทรัพยสมบูรณ, “ความสัมพันธระหวางบรรยากาศองคการกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,2545),39.
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ตรงขึ้นอยูกับเปาหมายของบุคคลหรือกลุมบุคคลกับองคการวาเปนไปในลักษณะสอดคลองหรือ  
ขัดแยงกันเพียงใด

สวนลักษณะการปฏิสัมพันธและการใชอิทธิพลที่มีตอกันของผูบังคับบัญชาที่ใหมีความ
สําคัญกับบุคคลจะมีความสนใจในเรื่องสวนตัวหรือปญหาครอบครัวและใหความสําคัญกับการพบ
ปะสังสรรคนอกเวลางานกับผูใตบังคับบัญชา  รวมถึงสนใจรับฟงความคิดเห็นตางๆแตหากผูบังคับ
บัญชาสนใจดานงานเปนหลัก  จะเปนลักษณะตรงขามไปจากที่กลาวมาขางตน

กลาวโดยสรุป  การปฏิสัมพันธที่ดี  เปนการสรางเสริมความสามัคคี  ผูบริหารควรแสดง
ทาทีพฤติกรรมที่ตระหนักในบทบาทและคุณคาแหงตนที่บุคคลพึงมีตอกันและใชลักษณะ         
พฤติกรรมอยางเหมาะสม

การตัดสินใจ (decision  making  process)

การตัดสินใจเปนกระบวนการที่จําเปนและมีคามสําคัญตอภาวะผูนํา  ในการบริหารงาน
อยางมาก  จนถือวาเปนหัวใจของการบริหารหนวยงาน  เร่ืองของการตัดสินใจเปนสิ่งหนึ่ง  ซ่ึง        
ผูบริหารทั้งหลายไมอาจหลีกเล่ียงได  ผูบริหารจะตองทําหนาที่เกี่ยวกับการตัดสินใจหลายครั้งใน
วันหนึ่งๆ บางครั้งก็มีความสําคัญถึงขั้นของการอยูรอดหรือไมของหนวยงาน  บางครั้งก็เปนเหตุให
กระทบกระเทือนถึงการทํางานของบุคคลอื่นๆและยิ่งเปนผูบริหารระดับสูงขึ้นไปจะตองเกี่ยวพัน
กับการตัดสินใจอยูตลอดเวลาและผลของการตัดสินใจของเขาก็จะกระทบกระเทือนตอคนเปน
จํานวนมากดวย  ดังนั้น ผลของการตัดสินใจของผูบริหารไมวาจะปรากฎออกมาดีหรือไมก็ตาม      
ผูบริหารจะตองรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นนั้นดวย

การตัดสินใจ หรือที่นักวิชาการบางทานเรียกวาการตัดสินใจวินิจฉัยส่ังการ35 เปนศิลปะ
และภาระหนาที่อันสําคัญตอการบริหารเปนอยางมาก  ทั้งนี้เพราะผูบริหารมีภาระหนาที่ที่จะตองทํา
การตัดสินใจวินิจฉัยส่ังการอยูเสมอ  ดังนั้น จึงจําเปนตองศึกษาถึงกระบวนการในการตัดสินใจ
วินิจฉัยส่ังการที่ถูกตองและเหมาะสมรวมทั้งการตระหนักถึงความสําคัญของการตัดสินใจ วินิจฉัย
ส่ังการ  เสริมสรางการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุดยิ่งขึ้น  บารนารด(Barnard) ไดให    
ความหมายของการตัดสินใจวินิจฉัยส่ังการ พอสรุปไดวา เปนการกระทําของบุคคลที่สามารถแยก
แยะออกเปนหลักการตางๆ ไดโดยกอนที่จะจําแนกไดนั้นจะตองผานกระบวนการคิด  จึงจะมีการ

                                                          
35 ประยูร  ศรีประสาธน, ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารการ

ศึกษา  หนวยที่ 7 (กรุงเทพฯ :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536), 200.
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กระทําออกมา36  ไซมอน (Simon) วาการตัดสินใจเปนการหาทางเลือกที่จะกระทําอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่ตนเห็นวาเหมาะสม ซ่ึงขึ้นอยูกับความคิดและเหตุผลของแตละบุคคล37กริฟฟทซ (Griffiths) 
ไดใหความหมายการตัดสินใจวินิจฉัยส่ังการวา  เปนกระบวนการรวบรวมแนวความคิดและการ
ปฏิบัติเพื่อใหเกิดสภาวะแหงการสั่งการที่จะนํามาใชในการดําเนินงานใหประสบความสําเร็จตาม
เปาหมาย ทั้งสวนตนและสังคมหรือขององคการตามที่กําหนดเอาไว38 แคมปเบล (Campbell) การ
วินิจฉัยส่ังการ (decision  making) ไวโดยพิจารณาทางเลือกตางๆ เพื่อใหความประสงคนั้นสัมฤทธิ์
ผล  การวินิจฉัยส่ังการจึงนับวาเปนกิจกรรมที่ฉลาด และการกระทําดวยปญญาอยางยิ่ง การวินิจฉัย
ส่ังการอาจมองในรูปกระบวนการตัดสินใจ กอนที่จะลงมือกระทํา39

จากความหมายทั้งหมดพอสรุปไดวา การตัดสินใจ  หมายถึง การเลือกทางปฏิบัติ ซ่ึงมีอยู
หลายทางเพื่อไปสูเปาหมายที่กําหนดไว

ประเภทของการตัดสินใจ
การตัดสินใจในทางการบริหารมีหลายประเภท  การจําแนกประเภทขึ้นอยูกับปจจัยที่   

เกี่ยวของ นักวิชาการไดเสนอแนวคิดเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและนําไปใชประโยชน  ดังนี้
บารนารด   (Barnard)  แบงการตัดสินใจออกเปน   3   ประเภท    ตามที่มาของเรื่องเพื่อ

ตัดสินใจ
1.  การตัดสินใจเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน (intermediary  decisions) เปนการตัดสินใจ

ที่เกิดจากการสื่อสารความหมายจากผูบังคับบัญชาไปยังผูใตบังคับบัญชาที่เกี่ยวของกับการตีความ  
การประยุกต หรือการเผยแพรคําส่ังใหเขาใจตรงกัน

2. การตัดสินใจตามเรื่องที่ผูใตบังคับบัญชาสงเรื่องมาใหพิจารณา (appellate  decisions) 
เกิดจากการที่ผูใตบังคับบัญชาเสนอเรื่องตางๆ ใหผูบังคับบัญชาพิจาณาตัดสินใจเปนการตัดสินใจที่
เกิดจากความคิดริเร่ิมของผูบังคับบัญชาเอง

                                                          
36 Chester  I.  Barnard, The  Functions  of  the  Executive ,189.
37 Herbert  A.  Simon, Administrative  Behavior, 3rd ed.,164.
38 Daniel  E. Griffiths,  Administrative  Theory  (New  York : Appleton-Century  

Crofts,Inc.,1959),75.
39 Ronald  F.  Campbell, Introduction  to  Educational  Administration, 6th ed. (Boston : 

Allyn& Bacon, 1974), 184-209.
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3. การตัดสินใจเชิงสรางสรรค (creative  decisions) เปนการตัดสินใจที่เกิดจากการความ
คิดริเร่ิมของผูบังคับบัญชาเอง40

ขั้นตอนในการตัดสินใจ
ขั้นตอนในการตัดสินใจ  หมายถึง  ขั้นตอนที่จําเปนตองมีในขั้นตัดสิใจ มิใชกฎเกณฑที่

กําหนดขึ้น การตัดสินใจทุกเรื่องไมวาจะเปนเรื่องเล็กนอยหรือสําคัญมากเพียงใดก็ตามยอมแตกตาง
กันไปตามพื้นฐานความคิด  เหตุผล และประสบการณของแตละคน ซ่ึงพอสรุปไดดังนี้

แทนเน็นบอม (Tannenbuam) มีความเห็นวาการตัดสินใจที่เปนไปตามทฤษฎีการใช
ระบบ (system  approach) ประกอบดวยข้ันตอน  ดังนี้

1. การรับรูและกําหนดปญหา (recognition  and  defining  the  problem) การรับรูปญหามี
ความสําคัญตอการตัดสินใจในทางการบริหาร  หากผูบริหารไมรับรูปญหา  ก็จะไมมีความพยายาม
แกปญหาและจะไมมีการตัดสินใจเกิดขึ้น  ดังนั้น  ผูบริหารจะตองมีการคาดการณลวงหนา

2. การรวบรวมปญหา (identifying  the  problem) เปนการกําหนดและระบุใหแนชัดวา
ปญหาที่เกิดขึ้นนั้นอยูที่ไหน ประกอบดวยปญหายอยๆ อะไรบาง จําเปนตองแกไขที่ไหนกอน

3. การสรางทางเลือกในการแกปญหา (generalization  of  alternatives) ปญหาที่เกิดขึ้นมี
วิธีการแกปญหาหลายวิธี ดังนั้น การกําหนดทางเลือกไวหลายทางสามารถชวยใหมีการเปรียบเทียบ
ผลดีผลเสีย ไดชัดเจน ไดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด

4. การเลือกทางแกปญหา (selection  of  the  alternatives) เมื่อไดทางเลือกที่มีความเปน
ไปไดแลว จึงมาดําเนินการแกปญหา

5. การดําเนินการและประเมินผล (implementation  and  evaluation) เปนการวางแผน
ดําเนินการแกปญหาพรอมทั้งดําเนินการติดตามประเมินผล เพื่อแกไขสิ่งบกพรองตางๆ อันอาจเกิด
ขึ้น อยางไรก็ตาม แมวาการเลือกทางเลือกจะดีมีเหตุผล หากการปฏิบัติแกปญหาตามทางเลือกไม
ดําเนินการไปอยางรัดกุมแลว การแกปญหาก็ไมอาจบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและ      
ประสิทธิผลได41

กริฟฟธส (Griffiths) มีความคิดเห็นสอดคลองกับ Tannenbuam โดยย้ําวา  การตัดสินใจ
เปนศูนยบริหาร   ดังนั้น  การตัดสินใจควรมีกระบวนการดังนี้ 1) ยอมรับ  กําหนดและจํากัดปญหา 
2) วิเคราะหและประเมินปญหา  3) กําหนดเกณฑหรือมาตรฐานซึ่งจะใชในการประเมินแนวทาง   
                                                          

  40 Chester  I.  Barnard,  The  Functions  of  the  Executive , 190-191.
  41 Robert  Tannenbuam,  Managerial  Decision  Making (Los  Angeles : Institute  of  

Industrial  University of  Califonia, 1950),23-24.
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แกปญหา หรือพิจารณาความสอดคลองกับความตองการ และการไดรับการยอมรับ  4) รวบรวม   
ขอมูล  5) กําหนด และเลือกแนวทางแกปญหาที่เปนที่พอใจ ทดสอบแนวทางนั้นลวงหนา  6) ลงมือ
ปฏิบัติตามทางเลือกตามขั้นตอน เร่ิมตั้งแตการวางโปรแกรม  การแกปญหา การควบคุมกิจกรรมใน
โปรแกรม และประเมินผลที่ไดจากกระบวนการที่ไดนําไป42

การตัดสินใจเปนปจจัยที่สําคัญที่จะสรางภาวะผูนําของผูบริหารที่ตองเผชิญกับปญหาการ
ตัดสินใจ  ในการตัดสินใจจึงควรตองวินิจฉัยใหตรงจุดของปญหา และตองพยายามเลือกใชขอมูล
ขาวสารใหถูกตองที่สุด  โดยคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้  1) การตัดสินใจใหเปนไปในทางที่กอใหเกิด
ประโยชนแกสวนรวมมากที่สุด  2) การตัดสินใจใหมีลักษณะเปนไปในทางกระจายอํานาจบริหาร
ใหแกหนวยงานตางๆขององคการมากที่สุด  3)  การตัดสินใจใหเปนไปในทางที่สามารถปฏิบัติได

การตัดสินใจวินิจฉัยส่ังการเปนขั้นตอนที่สําคัญในกระบวนการบริหาร  เปนเครื่องมือ
สําคัญในการบริหารงาน และเปนภาระหนาที่ที่สําคัญของนักบริหาร  ผูบริหารจึงตองเขาใจถึง
เทคนิคตางๆที่จะใชในการบริหาร  โดยมีความเขาใจขั้นตอนและเลือกปฏิบัติไดอยางถูกตองและ
ตองพยายามหลีกเล่ียงมิใหการรับรู  คานิยม และบุคลิกภาพสวนบุคคลเขามามีสวนรวมทําใหการ
วินิจฉัยส่ังการเอนเอียงไป

การกําหนดเปาหมายหรือสั่งการ (goal  setting  or  ordering)

ถาจะพิจารณาถึงภาระหนาที่ตางๆของผูบริหารในการที่จะทําใหงานขององคการบรรลุ
ผลสําเร็จแลว  ผูบริหารจะตองอาศัยความรู ความเขาใจและประสบการณจัดแบงงานใหเหมาะสม 
การเปนผูนํา  และการควบคุมติดตามผลการปฏิบัติงาน43   เปาหมายขององคการ คือ จุดสุดทายหรือ
จุดหมายปลายทางที่องคการตองการ  ซ่ึงไมไดหมายความถึงแตเพียงเปาหมายของ  แผนงานเทานั้น 
แตหมายถึงจุดสุดทายของการจัดองคการ  การจัดบุคคล  การนําและการควบคุมดวย44  เมื่อพิจารณา
คําอธิบายดังกลาวขางตน  เปาหมายจะมีลักษณะคลายคลึงกับจุดประสงค     เปาหมายเปนสวนหนึ่ง
ของจุดประสงค  หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  การกําหนดเปาหมาย  เปนการกําหนดวัตถุประสงครอง 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหลัก  เปาหมายจึงเปนสิ่งในการดําเนินงานทุกชนิด  การบริหารงานที่ดีจึง

                                                          
  42 Daniel E. Griffiths, administative  Theory, 89.
  43 ไพริน  ผองใส, การจัดการสมัยใหม, พิมพคร้ังที่ 6 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย,2536), 34.
44 ประชุม  รอดประเสริฐ, นโยบายและการวางแผน : หลักการและทฤษฎี, พิมพคร้ังที่ 3 

(กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ,2533), 149.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



40

ตองมีเปาหมายที่ชัดเจน  แนนอน  เปาหมายในแตละองคการอาจแตกตางกัน  ดังนั้น  ผูบริหารจึง
ตองปรับเปลี่ยนเปาหมายใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมไดเสมอ  การกําหนดเปาหมายเปนหนาที่
ของผูบริหารโดยตรงที่จะตองใชความสามารถ  ผสมผสานความคิดของบุคลากรทุกฝายในองคการ
ใหทุกคนไดมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย

แกรงเกอร (Granger) ไดกลาวถึงคุณลักษณะที่ดีของเปาหมาย  ซ่ึงมีสวนคลายคลึงกับ
ลักษณะที่ดีของวัตถุประสงค  ไวดังนี้  1) จะตองเปนเครื่องชี้ทิศทางที่ดีในการดําเนินงาน  2) จะตอง
เปนขอเสนอแนะที่ชัดเจนตอประเภทหรือชนิดของการปฏิบัติงาน  3) จะตองเปนเครื่องมือที่
สามารถวัด และควบคุมประสิทธิผลได  4) จะตองมีลักษณะที่ทาทายตอการกระทํา และมีความเปน
จริงอยางพอเพียง  5) จะตองยอมรับโอกาสและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน  6) จะตองมีความเกี่ยวพันกับจุดประสงค  และเปาหมายในระดับสูงของหนวยงาน45

อุทัย  หิรัญโต  กลาวถึง ลักษณะของเปาหมาย ไดดังนี้  1) มีลักษณะแนนอน (specific) 
ตองแสดงเปนจํานวนแนนอนและตองกําหนดเวลาไวดวย  2) ตองมีคุณคาเหมาะสม (pay-off  
oriented) กลาวคือ  เปนงานที่มีคุณคาแกการภูมิใจ หากทําสําเร็จหรือมีความหมายแหงการใชความ
พยายาม  3) ตองมีคุณคาในสายตาของผูปฏิบัติ (intrinsically  rewarding)  ผูปฏิบัติงานรูถึงคุณคา
แหงความสําเร็จ อยางนอยรูวาเปนสวนหนึ่งของวัตถุประสงคใหญขององคการ  4) ตองเปนไปได 
(realistic) เปาหมายที่กําหนดตองอยูในวิสัยที่เปนไปได  โดยใชความพยายามตามภาวะวิสัยแหง
มนุษย  5) สังเกตได (observable) โดยกําหนดเปาหมายใหสามารถแบงแยกออกเห็นไดชัดเจนวา 
เปนผลสําเร็จของผูปฏิบัติแตละคน   6) เปาหมายไมควรใหสูงเกินไป  เพราะถึงแมการตั้งเปาหมาย
สูง ๆนั้น  อาจกอใหเกิดความกระตือรือรน แตก็อาจกลายเปนผลรายได46

การกําหนดเปาหมายนั้น    เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญในการบริหารงาน  เพราะเปน  
การชี้แนวทางหรือจูงใจใหสมาชิกขององคการถือปฏิบัติ  ซ่ึงโดยมากเปาหมายมักจะกําหนดเฉพาะ
เจาะจง หรือกําหนดในเชิงปริมาณที่มองเห็นไดชัดเจน  ในทางปฏิบัติการกําหนดเปาหมายนั้น      
จะตองศึกษาวิเคราะหวัตถุประสงคขององคการอยางละเอียดถ่ีถวนและพิจารณาถึงความสามารถ
ของเจาหนาที่ สถานะการเงินขององคการ แลวกําหนดเปาหมายใหสอดคลองกับสิ่งดังกลาว  โดย  
มิใหเปาหมายสูงเกินไปหรือต่ําเกินไป

                                                          
45 Charles  H.  Granger, “The  Hierarchy  of  Objective,” Harvard  Business  Review 42

(May – June 1964) :  63-74.
46 อุทัย  หิรัญโต, การบริหารประยุกต (กรุงเทพฯ :  โอ  เอส  พร้ินติ้งเฮาส, 2532), 80.
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กลาวโดยสรุป  การบริหารเปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่เกี่ยวกับความสามารถของกลุมคน 
การบริหารงานนั้นจําเปนตองมีการกําหนดเปาหมายเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานใหสําเร็จ 
สนับสนุนการดําเนินการในภารกิจที่สถานศึกษาจะตองปฏิบัติตามงานที่ไดรับมอบหมายใหบังเกิด
ผลสําเร็จ

การควบคุมการปฏิบัติงาน (control  process)

การควบคุม เปนภาระหนาที่อันสําคัญอีกประการหนึ่งของผูบริหาร เพราะในการบริหาร
นั้นสิ่งสําคัญประการหนึ่ง คือ ความพยายามในอันที่จะใชพลังงานของกลุมใหรวมมือประสานกัน
ทํางานอยางมีเหตุผล ใหบรรลุวัตถุประสงค โดยทั่วไปการบริหารงานนั้น  ไมอาจปฏิบัติจัดทําได
โดยลําพังผูเดียว  จะตองมีการมอบหมายอํานาจหนาที่ใหปฏิบัติลดหล่ันกันไปตามลําดับขั้นและ
ตามสายบังคับบัญชา  เมื่อมีการมอบอํานาจหนาที่ก็ยอมจะเปนภาระหนาที่ของผูบริหารที่จะตอง
คอยติดตาม หรือควบคุมการปฏิบัติงานที่ไดมอบหมายไป เพราะผูมอบอํานาจหนาที่ไปใหผูอ่ืนหา
ไดพนจากความรับผิดชอบในกิจการงานที่ไดมอบหมายไป

การควบคุมการบังคับบัญชาเปนศิลปะที่จําเปนตอภาวะผูนํา  นักบริหารตจะตองใชศิลปะ
ในการเชิญชวนใหผูใตบังคับบัญชาทุกคนพรอมใจกันปรับปรุงงานใหบังเกิดผลดีที่สุด  มีผูให       
ความหมายของการควบคุมไวหลายทาน ดังนี้  อองรี  ฟาโยล (Fayol) ใหความหมายวา  การควบคุม
หรือการตรวจสอบวาทุกอยางดําเนินไปสอดคลองกับแผนคําส่ังและหลักการที่กําหนดไวหรือไม  
วัตถุประสงคของการควบคุมก็เพื่อหาขอบกพรอง  เพื่อแกไขและปองกันมิใหผลงานคลาดเคลื่อน
ไปจากวัตถุประสงค หนาที่ของการควบคุมนั้นเกี่ยวของกับทุกดานไมวาจะเปนคน เงิน ส่ิงของและ
การดําเนินการ47  จอรจ  เทอรี่ (George  Terry)  ใหคํานิยามวาการควบคุม  หมายถึง  การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการแกไขขอผิดพลาดเกี่ยวกับการปฏิบัตงานในกรณีที่จําเปนเพื่อใหงานดําเนิน
ไปตามแผนที่วางไวอยางถูกตองจนบรรลุเปาหมาย48  จากความหมายของการควบคุมการปฏิบัติงาน
ที่กลาวแลว  สามารถสรุปไดวา  การควบคุมการปฏิบัติงาน คือ การใชศิลปะการบริหารเพื่อตรวจดู
วาการดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองตามวิธีการหรือไมและผลการปฏิบัติงานมีมาตรฐานเพียงใด  

                                                          
  47 Henry  Fayol, General  and  Industrial  Management (London :  Pillman  and  Sons,

1964), 57.
  48 George  R. Terry, Principles  of  Management (Illinois : Richard  D. Irwin, 1968),

543.
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การควบคุมการปฏิบัติงานเปนหนาที่ทางการบริหารที่มีลักษณะเปนเครื่องชวยกํากับวากิจกรรมทั้ง
ปวงสามารถดําเนินการไปไดไมติดขัดและ  ทุกอยางเปนไปอยางถูกตองตลอดเวลา โดยไมผิดพลาด

วัตถุประสงคของการควบคุมงาน
กระบวนการควบคุม มักจะกระทําโดยการพิจารณาจากรายงานที่เปนทางการ แตก็ถือได

วาเปนเพียงสวนหนึ่งของการควบคุมเทานั้น  แทจริงการควบคุมที่ถูกตองจะตองทําการควบคุมใน
ระหวางกระบวนการโดยตลอด ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคหลายประการ ดังนี้  1)  การควบคุมจะมีไว
เพื่อปองกันใหผลงานเขามาตรฐาน  2) การควบคุมจะมีไวเพื่อปองกันรักษาทรัพยสิน 3) การควบคุม
จะมีไวเพื่อบังคับใหคุณภาพของการบริการไดมาตรฐาน  4) การควบคุมจะมีไวเพื่อใหมีการจํากัด
ขอบเขตของผูปฏิบัติงานตางๆ   5) การควบคุมจะมีไวเพื่อใชวัดงานตางๆ ที่กําลังปฏิบัติอยู   6)  การ
ควบคุมมีไวเพื่อใชประกอบในการวางแผนและกําหนดแผนการปฏิบัติงานตางๆ  7) การควบคุมจะ
มีไวเพื่อชวยใหผูบริหารชั้นสูง  สามารถจัดความสมดุลในระหวางแผนกงานกลุมตางๆ   8) การ  
ควบคุมจะจัดทําขึ้นเพื่อใชสําหรับกระตุนเตือน หรือจูงใจตัวบุคคลในองคการ

อนุชา   ดํารงศักดิ์ ไดกลาวแสดงความเห็นถึงจุดประสงคของการควบคุมการปฏิบัติงาน
วา 1) เปนการตรวจการปฏิบัติงายวา ดําเนินไปตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม  2) วิธีปฏิบัติงาน
ดําเนินไปตามหลักการที่ดีหรือไม 3) เพื่อตรวจสอบความกาวหนาของงานวามีเพียงใด 4)มีอุปสรรค
ในการทํางานหรือไมเพียงใด  5) ผลงานถูกตองและถึงมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไม  6) เพื่อติดตาม
ผลงานใหคําแนะนําเมื่อมีอุปสรรคและปองกันการสูญเสียแรงงานโดยเปลาประโยชน  7) เปนการ
บํารุงขวัญผูปฏิบัติงาน และแสดงวาไมถูกทอดทิ้ง49

ประเภทของการควบคุมงาน
การควบคุมอาจแบงออกเปน  3  ประเภท ตามลักษณะเวลาที่ดําเนินการควบคุม  ดังนี้
1. การควบคุมลวงหนา (predictive  control) หมายถึง การควบคุมซ่ึงสามารถดําเนิน

การไดกอนที่เหตุการณจริงจะเกิดขึ้น

                                                          
  49 อนุชา  ดํารงศักดิ์, “ การศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่มีอิทธิพลตอขวัญใน

การปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนในเขตสังฆมณฑลราชบุรี” (วิทยานิพนธ 
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2539), 79-80.
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2.   การควบคุมขณะเหตุการณเกิดขึ้น (concurrent  control) หมายถึง  การควบคุมซ่ึง
สามารถชี้ความแตกตางระหวางสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับมาตรฐานที่กําหนดไวในขณะปฏิบัติ การควบคุม
ขณะที่เหตุการณเกิดขึ้นจึงชวยปองกันมิใหเกิดความเสียหายในภายหลังไดเปนอยางมาก

3.    การควบคุมหลังเหตุการณ (historical  control) หมายถึง วิธีการควบคุมหลังจาก
เหตุการณนั้นๆ ไดเกิดขึ้นไปแลว  ถึงแมการควบคุมโดยวิธีนี้จะมีลักษณะเปนวัวหายลอมคอกแตก็
ใหประโยชนเปนอันมากแกผูบริหารที่จะศึกษา  วิเคราะหและทบทวนการดําเนินงานตางๆที่ผานมา
ในอดีตวามีจุดบกพรองหรือปญหาอยางไร  จะปองกันแกไขมิใหเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางไรหรือ
จะพัฒนาการดําเนินงานที่อาจจะดีอยูแลวใหดีขึ้นอีกไดอยางไร โดยอาศัยขอมูลตัวเลขหรือผลการ
ดําเนินงานจากอดีต

กระบวนการควบคุมงาน
กระบวนการควบคุมอาจประกอบดวยข้ันตอนและขอปลีกยอยเปนจํานวนมากนักวิชา

การไดกําหนดขั้นตอนของกระบวนการควบคุมงาน ไวดังนี้
ประชุม  รอดประเสริฐ  ไดสรุปขั้นตอน การควบคุมวาประกอบดวยข้ันตอนที่สําคัญ 4  

ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการกําหนดเปาหมาย (targets) หรือ มาตรฐาน (standard)  2) ขั้นการวัดผล         
การปฏิบัติงานจริง (actual  performance)  3) ขั้นการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน 
หรือเปาหมายที่กําหนดไว (making  comparisons)  4) ขั้นการปฏิบัติการแกไข (taking  corrective  
actions)50

เคร่ืองมือในการควบคุมงาน
ในการบริหารงานนั้น ประสิทธิภาพของการบริหารจะผูกพันกับระบบการควบคุมงานที่ดี 

และระบบการควบคุมงานที่ดีนั้นจะตองอาศัยเครื่องมือควบคุมงานเปนปจจัยสําคัญดวยเครื่องมือ
ควบคุมงาน มีดังนี้

1. ควบคุมดานปริมาณ  เปนการควบคุมที่เกี่ยวของกับการผลิต  ปริมาณการจําหนายวิธี
การจําหนาย  เพื่อตรวจสอบดูวาสินคาที่ผลิตไดเพียงพอหรือไมและกระบวนการผลิตดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพหรือไม  ปริมาณจําหนายมากนอยเพียงใด  อะไรเปนปจจัยที่ทําใหปริมาณ
จําหนายสูงขึ้น ซ่ึงอาจจะผูกพันไปถึงการตั้งหนวยควบคุมการจําหนาย  ความสามารถใน             
การจําหนาย และลักษณะของสถานที่จําหนาย

                                                          
  50 ประชุม  รอดประเสริฐ, นโยบายและการวางแผน : หลักการและทฤษฎี, พิมพคร้ังที่ 3 

(กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ,2533), 331.
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2. ควบคุมดานคุณภาพของงาน  ไดแก  การรักษาระดับคุณภาพของหนวยงานตาง ๆ ใน
องคการหรืออาจกลาวไดวา เปนการตรวจตราควบคุมใหผลผลิตของงานที่ออกมาถูกตองตาม     
เกณฑมาตรฐานหรือใหเปนที่พอใจของฝายบริหารและผูรับบริการ  การควบคุมคุณภาของการผลิต
นั้นอาจควบคุมไดหลายประการ  เชน  ชนิดและรูปแบบ  สวนประกอบและสีสันของสิ่งผลิตให    
ถูกตองกับมาตรฐานที่กําหนด  ทั้งนี้การควบคุมคุณภาพของงานก็เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ  ผลผลิต
ใหดีขึ้น ปรับปรุงรูปแบบ  ลดตนทุนในการผลิต  ลดความสูญเปลาในการทํางาน  ลดความลาชาใน
การดําเนินงานของแตละสายงาน และเพื่อเปนการบํารุงขวัญของผูปฏิบัติงาน

3. การควบคุมดานเวลา  เปนการติดตามการทํางานโดยคํานึงถึงการใชเวลานอยที่สุด
เพื่อเกิดการประหยัด  วิธีการที่นิยมใชในการควบคุมดานเวลา ไดแก  ตารางแก็นท (Gantt’s chart) 
และเพิรต (PERT)

4. ควบคุมดานคาใชจาย   เครื่องมือที่ใชในการควบคุมคาใชจายมีหลายประการแตที่
นิยมกันมากที่สุด คือ การใชระบบงบประมาณ เชน ระบบงบประมาณปฏิบัติงาน ระบบงบประมาณ
โครงการและ PPBS (planning  programming  and  budgeting  system) ซ่ึงเปนวิธีการที่แสดงให
เห็นความสัมพันธของแผนงานและคาใชจาย51

ลักษณะการควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ
ดรักเกอร (Drucker)ไดกลาวไววา  ระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพจะตองมีคุณสมบัติ

ที่สําคัญ   5   ประการ คือ  1)  การควบคุมจะตองเปนที่เขาใจกันทุกคน  และทุกฝายในหนวยงาน   
2) การควบคุมจะตองเปนไปตามรูปแบบขององคการที่ไดกําหนดขึ้นไว  3) การควบคุมจะตองแจง
ใหเห็นถึงความผิดปกติ   หรือความเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอยางรวดเร็ว   4)  การควบคุมจะตอง
ยืดหยุนไดตามควร  5) การควบคุมจะตองเปนไปโดยประหยัด52

ประโยชนของการควบคุมงาน
1. การควบคุมชวยใหผลงานมีมาตรฐาน  ทําใหประสิทธิภาพของงานดีขึ้น
2. การควบคุมชวยในการปองกันมิใหทรัพยากรขององคการตองสูญเสีย
3. การควบคุมชวยรักษาคุณภาพงานใหตรงตามที่กําหนดไวในมาตรฐาน

                                                          
  51 ไพโรจน  หอมณี, “พลังอํานาจนิยมและกระบวนการควบคุมงานที่สัมพันธกับผลการ

ปฏิบัติงานในหนาที่ของประธานกลุมโรงเรียนประถมศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,2534), 52.

  52 Peter  F.  Drucker, Management (New York : Harper & Row., 1974), 498.
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4. การควบคุมชวยใหผูบริหารสามารถใชวิธีมอบหมายงานไดมากขึ้น
5. การควบคุมชวยใหองคการสามารถวัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน

ฝายตางๆ ได
6. การควบคุมจะชวยเปนเครื่องมือใหผูบริหารระดับสูงสามารถนําเอาแผนงานระดับ

บริหารเขามาเชื่อมโยงกับการปฏิบัติตางๆ ที่เกิดขึ้นจากระบบงานในองคการได
7. การควบคุมชวยใหเกิดขอดีที่จะมีการติดตาม  และวางมาตรการปองกันในระหวาง  5

กระบวนการปฏิบัติตลอดเวลา  ซ่ึงดีกวาการตองไปแกไขเมื่อไปถึงขั้นสุดทาย

เปาหมายของการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (Performance  goals  and  training)

การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  เปนการพัฒนาองคการรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงผูบริหารที่ 
มุงหวังการทํางานใหมีประสิทธิภาพจะตองตระหนักถึง  เพราะจะเปนตัวเรงหรือตัวผลักดัน         
การดําเนินงานใหมีเปาหมายและแรงจูงใจอยางมีทิศทางตรงกัน

ความหมายของการฝกอบรม  การฝกอบรมนั้นถือเปนกระบวนการที่จัดขึ้นอยางมีระบบ  
เพื่อที่เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานใหดีขึ้น  โดยจะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย
ขององคกรในที่สุด

หลักในการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน  หลักในการกําหนดมาตรฐานที่ควรคํานึงถึง  
ไดแก  1)ปริมาณของงาน  2) คุณภาพของงาน  3) คาใชจาย  4) เวลา  ที่เปนเปาหมายรวม  ซ่ึง      
องคการตองการใหกิจกรรมนั้นๆ สัมฤทธิ์ผล

กระบวนการฝกอบรม  การจะพัฒนาใหบรรลุจุดมุงหมายทั้ง 2 ประการนั้น  ควรได
พิจารณาถึงกระบวนการของการฝกอบรมซึ่งควรเริ่มตนดวยการพิจารณาความตองการและปญหาที่
ตองมีการฝกอบรม  กําหนดเปาหมายของการฝกอบรม  กําหนดเนื้อหาและเรื่องที่จะฝกอบรม  
กําหนดวิธีการฝกอบรม  ตลอดจนสื่อหรือเครื่องมือ (media)  ที่จะใชในการฝกอบรม  เมื่อเตรียม
พรอมแลวจึงดําเนินการฝกอบรม  หลังฝกอบรมแลวควรประเมินผลโครงการ  โดยพิจารณา    
เปรียบเทียบดูวาบุคลากรที่ผานการอบรมแลว  สามารถทํางานไดผลในระดับที่เปนมาตรฐานที่
ตองการหรือไม  ซ่ึงหากยังมีปญหาการแกไขควรจะดําเนินการใน  3 จุด  คือ  ประการแรกควร
พิจารณาทบทวนเนื้อหาและเรื่อง  หรือหลักสูตรที่ตองการฝกอบรม  เหมาะสมหรือไม  จะตอง     
แกไขประการใด  ตอไปพิจารณาทบทวนวาวิธีการฝกอบรม  การใชส่ือหรือเครื่องมือเหมาะสม  
หรือไม  ควรเปลี่ยนแปลงวิธีใดหรือส่ือชนิดไหนจึงจะไดผลดีกวา  หากมิใชทั้งสองประการดังกลาว  
ในบางครั้งปญหาอาจจะอยูที่ตัวผูเขาทําการฝกอบรม  ซ่ึงอาจจะมีปญหาเรื่องความพรอมและไม
พรอมในทางจิตวิทยาหรือพื้นฐานการศึกษาตางๆ ดวย  จึงอาจจําเปนตองมีการเสริมหรือแกไข
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ประการอื่นกอน คือ ตองทบทวนเกี่ยวกับวิธีการคัดเลือกหรือเตรียมคนที่จะเขารับการอบรมใหมี
ระดับพรอมที่จะเขารวมโครงการดังกลาว  ซ่ึงมีวิธีการที่ฝกอบรมอาจกระทําไดหลายวิธี  เชน  1) วิธี
ศึกษางานไปพรอมๆกับการปฏิบัติงาน (on-the-job-training)  2) วิธีปฐมนิเทศ (vestible  training  or  
orientation training) 3) วิธีใหทํางานในฐานะผูชวยสอนหรือลูกมือช่ัวคราว (apprenticeship  
training)   4)  วิธีใหฝกงาน (intership  training)   5) วิธีฝกอบรมระยะสั้น (learner  training)           
6) วิธีสงไปศึกษาเฉพาะบางวิชา  (outside  course)  และ 7) วิธีสงไปศึกษาเพิ่มเติมเต็มเวลา 
(retraining  or  upgrading)

กลาวโดยสรุปการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  หมายถึง  ระดับ
ความตองการในการบรรลุเปาหมายของการปฏิบัติงาน  การใหโอกาสเพื่อพัฒนาความสามารถตอ
ครูและการสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน  องคการที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานสูงและ
บุคลากรไดรับการอบรมอยางดีเยี่ยม  ยอมมุงหวังผลผลิตไดมากกวาองคการอื่นๆ โดยท่ัวไป

จะเห็นไดวา องคประกอบที่สําคัญของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารประกอบไป
ดวย  ภาวะผูนําหรือความเปนผูนําของผูบริหาร  การจูงใจใหรวมกันทํางาน  การติดตอส่ือสารที่เอื้อ
อํานวยตอการทํางาน  ความสามารถในการตัดสินใจของผูบริหาร  การเปดโอกาสในการรวม
กําหนดเปาหมาย  การมีปฏิสัมพันธและอิทธิพลรวมกัน  การควบคุมการปฏิบัติงานตลอดจนถึงการ
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและการฝกอบรม  ซ่ึงสิ่งเหลานี้เปนพลังผลักดันในองคการ      
ดําเนินงานที่รับผิดชอบไดบรรลุถึงเปาหมายที่กําหนด  องคประกอบทางการบริหารใหองคการ
ดําเนินงานที่รับผิดชอบไดบรรลุถึงเปาหมายที่กําหนด   องคประกอบทางการบริหารทั้ง 8 ดาน   
ขางตน  จะเปนตัวชี้ประสิทธิภาพขององคการไดประการหนึ่ง  ดังนั้นผูบริหารจึงตองใหความ
สําคัญตอองคประกอบตางๆ ทุกองคประกอบโดยระดับของการแสดงออกหรือปฏิบัติในแตละ  
องคประกอบนั้น  ยอมบางชี้พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารนั่นเอง

เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

ความหมาย เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ตามนัยของหมวด  9
เทคโนโลยี (technology) เปนคําที่มาจากภาษากรีก “Teche” หมายถึง  ศิลปะ  วิทยาศาสตร  

หรือทักษะ (art , science , or skill)และมาจากภาษาละติน“Texere” หมายถึง  การสานหรือการสราง 
(to  weave  or  to  construct) พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525  ไดใหความหมาย
ของคํา “เทคโนโลยี” ไวดังนี้  “เทคโนโลยี” หมายถึง วิทยาการที่เกี่ยวกับศิลปะ  ในการนําเอา    
วิทยาศาสตรมาประยุกตใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม
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ลักษณะของเทคโนโลยีสามารถจําแนกออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ
1. เทคโนโลยีในลักษณะของกระบวนการ (process)  “เปนการใชอยางเปนระบบของวิธี

การทางวิทยาศาสตรหรือความรูตางๆ ที่รวบรวมไว  เพื่อนําไปสูผลในทางปฏิบัติ  โดยเชื่อวาเปน
กระบวนการที่เชื่อถือไดและนําไปสูการแกปญหาตางๆ”

2. เทคโนโลยีในลักษณะของผลผลิต (product)  หมายถึง  วัสดุและอุปกรณที่เปนผลมา
จากการใชกระบวนการทางเทคโนโลยี

3.  เทคโนโลยีในลักษณะผสมของกระบวนการและผลผลิต (process  and  product)
เชน ระบบคอมพิวเตอรซ่ึงมีการทํางานเปนปฏิสัมพันธกันระหวางตัวเครื่องกับโปรแกรม เปนตน

การศึกษา หมายความวา  กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถายทอดความรู  การฝก  การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ  การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม  สังคม  การเรียนรู
และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต

นิยามเชิงปฏิบัติการ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   เปนระบบการประยุกตผลิตผลทางวิทยา
ศาสตรและวิศวกรรม  ผสมผสานกับหลักการทางสังคมวิทยา  และมานุษยวิทยา  มาใชในการศึกษา
เพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตโดยครอบคลุมการจัดและออกแบบระบบพฤติกรรม  เทคนิค
และวิธีการการสื่อสาร  การจัดสภาพแวดลอม  การจัดการเรียนการสอน  และการประเมิน53

เปนที่ยอมรับกันแลววาเทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทสําคัญตอวงการศึกษา  เพราะเปน
เครื่องมือที่ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดอยางมีคุณภาพ  การจะนําเทคโนโลยีการศึกษาไปใชในการงาน
ใดๆ ก็ตาม  ผูใชตองเขาใจเทคโนโลยีการศึกษาอยางชัดเจนและถูกตอง  การทําความเขาใจกับ    
ความหมายและขอบขายของเทคโนโลยีการศึกษาจังเปนสิ่งจําเปนยิ่ง

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคนทั่วไป  จากอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสมาเปนเครื่องคอมพิวเตอรจนถึงระบบขอมูลตางๆ ไปจนถึงเครื่องอํานวยความ
สะดวกอื่นๆที่ใชในชีวิตประจําวัน  เทคโนโลยีสารสนเทศเปนการนําขอมูล รวมทั้งภาพและเสียงให
ใชงานรวมกับระบบคอมพิวเตอร และการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนในดาน
ตางๆ เชน ขอมูลธนาคาร  การสืบคนขอมูลหองสมุดและขอมูลตางๆ ซ่ึงแหลงขอมูลเหลานั้นไม   
                                                          

  53 สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแหงชาติ, นโยบายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ., (กรุงเทพฯ :
กระทรวงศึกษาธิการ,2543), 5-6.
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จําเปนวาจะตองเก็บอยูในที่เดียวกัน  แตผูที่ตองการใชขอมูลสามารถคนหาและนําขอมูลมาใชได 
เชน การรับสงขอมูลผานสายโทรศัพท ผานเครือขายดาวเทียมจากแหลงขอมูลตางๆ เปนตน54

ในสวนของความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนักวิชาการใหความหมายไวตางๆกัน    
ดังนี้  ซอรคอคซี (Zorkoczy)  ใหความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology)  
ไววา เปนการใชเทคโนโลยีใหมๆ เชน ไมโครคอมพิวเตอร (microcomputer)  อุปกรณอัตโนมัติ 
(automate  equipment)  โปรแกรมประมวลผลคํา  การใชคน  เครื่องมือ  เครื่องจักร  ในการรวบรวม
ขอมูล  การสื่อสาร  การบันทึก  การเรียบเรียง และเผยแพรสารสนเทศใหเปนปจจุบัน  มาจัดกระทํา
ใหเปนระบบเพื่อกําหนดนโยบายในการพัฒนาองคการ55 ลัดดา  ยินดีมาก  โกรดิ  ใหแนวคิดวา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information  technology หรือ IT)  หมายถึง เทคโนโลยีที่ชวยในการบันทึก
ขอมูล การจัดเก็บขอมูล  คนคืนขอมูล  รับ-สงขอมูล  กลาวอยางงายๆก็คือ เทคโนโลยีทุกอยางที่
เกี่ยวของกับสารสนเทศ  เริ่มจากเทคโนโลยีที่ใชในการจัดเก็บ  ประมวลผล  แสดงผลและเผยแพร
สารสนเทศโดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีคมนาคม  เทคโนโลยีคอมพิวเตอรจะใช
สําหรับการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อใหไดสารสนเทศตามที่ตองการอยางถูกตอง  รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพดวยกรรมวิธีสามประการคือ การนําเขาขอมูล  การประมวลผลขอมูลและการแสดงผล
ขอมูล  สวนเทคโนโลยีคมนาคมชวยใหการสื่อสารหรือการเผยแพรสารสนเทศไปยังผูใชในแหลง
ตางๆเปนไปอยางสะดวก  รวดเร็ว  ถูกตอง  ครบถวน  ทันตอเหตุการณ  ซ่ึงเทคโนโลยีที่ใชไดแก  
เทคโนโลยีที่ใชระบบโทรคมนาคม เชน ระบบโทรศัพท  โทรเลข  วิทยุกระจายเสียง  โทรทัศน  
ระบบดาวเทียมและรวมถึงเทคโนโลยีระบบเครือขายคอมพิวเตอรดวย56  ศูนยสารสนเทศทาง     
การศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  กลาวถึง เทคโนโลยีสารสนเทศวา คือ 
เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บ  ประมวลผล  และเผยแพรสารสนเทศ/ขอมูลขาวสาร  ไดแก 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  รวมทั้งเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม (computer  and  communications)  
ประกอบดวย (1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (2) เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม  (3) เทคโนโลยี   

                                                          
  54 มงคล  แกวจันทร, “Information  Technology  ตอนรับป IT ไทย,” ไมโครคอมพิวเตอร

(กุมภาพันธ  2538) : 211.
  55 Perter  Zorkoczy , Information  Technology  An  Introduction ( New  York : Van

Nostrand  Reinhold  Company, 1984 ), 3.
  56 ลัดดา  ยินดีมาก  โกรดิ, “การบริหารเทคโนโลยีสารนิเทศ,” ใน การวางแผนและการ

บริหารระบบสารนิเทศ  (นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2534), 451.
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เครือขายคอมพิวเตอร57 ณัฎฐพันธ  เขจรนันทน และไพบูลย  เกียรติโกมล กลาวถึงเทคโนโลยี            
สารสนเทศวา หมายถึง เทคโนโลยีที่ประกอบขึ้นดวยระบบจัดเก็บและประมวลผลขอมูล   ระบบ
ส่ือสารโทรคมนาคม และอุปกรณสนับสนุนการปฏิบัติงานดานสารสนเทศที่มีการวางแผนจัดการ
และใชงานกันอยางมีประสิทธิภาพ58

จากที่กลาวมาสรุปไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศ (information  technology : IT) คือ      
การประยุกตเครื่องมือและอุปกรณตาง เชน เครื่องคอมพิวเตอร  อุปกรณโทรคมนาคม  ระบบ    
เครือขายและฐานขอมูล  ในการจัดเก็บ  รวบรวม  ประมวลผล  แสดงผล และเผยแพรสารสนเทศ

องคประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปจจุบันมีการใชอุปกรณทางเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการถายทอดและสื่อสาร          

สารสนเทศถึงกันไดในระยะทางไกลๆ  จึงกลาวไดวาลักษณะของสารสนเทศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น
อยูตลอดเวลา  สามารถรวบรวมเรียบเรียงผสมผสานไดหลายรูปแบบ  สรุปยอและยอสวนใหขนาด
เล็กลงเพื่อพกพาไปไดอยางสะดวก  การขนสง  สงถายสารสนเทศทําไดรวดเร็วเทียงเทาความเร็ว
ของแสง สารสนเทศถือเปนสินคาที่มีราคาซื้อขายได  ผูมีสารสนเทศถือวามีอํานาจ  อยางไรก็ตาม
การใชสารสนเทศ  ผูใชสามารถใชรวมกันได  แลกเปลี่ยนกันได  เทคโนโลยีที่เปนเครื่องมือใน    
การถายทอดและสื่อสารสารสนเทศ จึงเรียกไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศ

องคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศของสแตร (Stair) ประกอบดวย (1) ฮารดแวร 
(hardware)  ประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอรและสวนประกอบที่จะทําใหเครื่องทํางานไดตั้งแต
กระบวนการนําเขาจนกระทั่งไดผลผลิตออกมาอุปกรณเหลานี้ไดแก แปนพิมพ  หนวยประมวลผล  
จอภาพ  หนวยเก็บความจําสํารองและเครื่องพิมพ  (2) ซอฟตแวร (software)  เปนโปรแกรม
คอมพิวเตอรที่ใชจัดการระบบฮารดแวรเปนลําดับขั้นของคําสั่งที่ใหคอมพิวเตอรทํางานตามที่
ตองการ  (3) ฐานขอมูล (database)  เปนการรวบรวมขอมูลสารสนเทศตางๆ อยางเปนระบบผาน
การกลั่นกรองและตรวจสอบแลวพรอมที่จะนําไปใชเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  (4) การสื่อสาร 
โทรคมนาคม (telecommunications)  การตอเชื่อมกับระบบคอมพิวเตอรสําหรับการใชงานรวมกัน
ในลักษณะของเครือขาย (network)  (5) บุคลากร (people)  เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในระบบ
                                                          

  57 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, รายงานเรื่อง การวิจัยและพัฒนาระบบเครือ
ขายสารสนเทศทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2540), 17-20.

  58 ณัฎฐพันธ  เขจรนันทน และไพบูลย  เกียรติโกมล, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยลัย, 2542), 3.
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เทคโนโลยีสารสนเทศ  ไมวาจะเปนผูปฏิบัติ  ผูบริหาร  ผูพัฒนาระบบ  (6) ลําดับขั้นตอนการทํางาน 
(procedure)  เปนกรรมวิธีเกี่ยวกับระบบการทํางาน  จะตองมีขั้นตอนที่ชัดเจน  โดยมีความสัมพันธ
กับเครื่องไมวาจะเปนขั้นตอนใดจะตองมีการเตรียมการไวอยางพรอมมูล59    จีราภรณ    สุธัมสภา  
กลาววา ในองคการที่มีความสลับซับซอน  ผูบริหารสามารถนําระบบสารสนเทศมาชวยใน           
การบริหารงาน  การตัดสินใจสั่งการและการปฏิบัติงานในองคการไดอยางรวดเร็ว  ไมวาจะเปน
องคการใหญหรือเล็กก็ตามและการที่จะทําใหระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพสูงนั้นจําเปนจะตอง
อาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมเขามาชวย  ทั้งนี้เพื่อความ
สะดวก  รวดเร็ว ในการติดตอส่ือสารทั้งภายในและภายนอกองคการ  ซ่ึงทั้งเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมนั้น  ปจจุบันถือวาเปนเทคโนโลยีหลักของเทคโนโลยีหลัก
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ    (information  technology : IT)   ซ่ึงมีสวนประกอบที่สําคัญ  ดังนี้       
(1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  จัดวาเปนเทคโนโลยีหลักของระบบสารสนเทศในปจจุบัน  ประกอบ
ไปดวยสวนประกอบที่สําคัญสองสวน คือ ฮารดแวร (hardware) และซอฟตแวร (software)          
(2) เทคโนโลยีดานการสื่อสารขอมูล  เปนเทคโนโลยีที่มีพื้นฐานมาจากเทคโนโลยี   ดานการสื่อสาร
โทรคมนาคม (telecommunication)  เมื่อมีการใชเครื่องคอมพิวเตอรแพรหลายขึ้นจึงตองการที่จะ
เชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรเขาดวยกันเพื่อประโยชนตอการใชงานรวมทั้งการใชขอมูลรวมกัน
ระหวางระบบสารสนเทศในองคการ60 สําหรับองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศตามแนวคิด
ของ    ลอดอน (Laudon)  นั้นมีส่ืออยางดวยกัน คือ (1) คอมพิวเตอรฮารดแวร (computer hardware)  
คือ อุปกรณที่ตองใชในกระบวนการดําเนินการจัดทําสารสนเทศตั้งแตปจจัยนําเขา  กระบวนการ 
และผลผลิต  ซ่ึงประกอบดวย หนวยประมวลผลกลาง (CPU) สวนนําเขา (various)  สวนแสดงผล 
(output)  หนวยความจําสํารอง (storage)  และอุปกรณเชื่อมตอตางๆ  (2)  คอมพิวเตอรซอฟตแวร 
(computer  software)  คือ โปรแกรมที่ควบคุมการทํางานของคอมพิวเตอรฮารดแวรใหทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ  (3) เทคโนโลยีสํารองขอมูล (storage  technology)  เปนการเก็บสํารองขอมูล
ไวสําหรับการใชงาน โดยอาจจะสํารองไวในแผนดิสเก็ตตหรือเทปแมเหล็ก โดยซอฟตแวรจะเปน
ตัวจัดการขอมูลเหลานี้  (4) เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม (telecommunication  technology)  

                                                          
  59 Stair,op.cit.,  17 – 18.
  60 จีราภรณ  สุธัมมสภา, ระบบสารสนเทศเพื่องานกอสราง  (นนทบุรี : มหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช, 2537), 12 – 13.
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เปนอุปกรณและซอฟตแวรที่สามารถดําเนินการใหเชื่อมตอและเรียกใชสงขอมูลรวมกัน  มีการสง
ผานขอมูลจากสถานที่หนึ่งไปยังสถานที่อีกแหงหนึ่ง61

จากที่กลาวมาสามารถจัดแบงองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศออกเปนสามสวน
ดวยกันคือ

1. ระบบคอมพิวเตอร  ซ่ึงประกอบขึ้นดวยสวนฮารดแวร (hardware)  และสวน
ซอฟตแวร (software) โดยฮารดแวรคือสวนของอุปกรณตางๆในระบบคอมพิวเตอร เชน หนวยรับ
ขอมูล (input  devices) หนวยความจําหรือหนวยจัดเก็บขอมูล (storage unit) หนวยประมวลผล 
(processing unit)และหนวยแสดงผล (output  devices) สวนซอฟตแวรนั้นแยกออกเปนสองประเภท 
คือ ซอฟตแวรระบบ (system  software)  และซอฟตแวรงานประยุกต (application  software)

2. ระบบการจัดการขอมูล  เปนการทํางานเพื่อสรางสารสนเทศโดยมีการนําขอมูลเขามา
เปนฐานขอมูล  และมีระบบการจัดการฐานขอมูล  ซ่ึงหมายถึงระบบที่จะจัดระเบียบขอมูล  จัดเก็บ
ขอมูลในรูปแบบที่เหมาะสม  คนคืนขอมูลไดตามตองการอยางมีประสิทธิภาพ  บํารุงรักษา        
ปรับปรุงขอมูลรวมทั้งการนําเอาขอมูลไปใชสรางสารสนเทศหรือความรูและจัดการกับสารสนเทศ
นั้นตอไป

3. ระบบการสื่อสารขอมูล  เปนสวนสําคัญในการทําใหเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาท
อยางที่ เปนอยูในปจจุบัน  เทคโนโลยีการสื่อสารไดกอใหเกิดเครือขายที่ เชื่อมโยงระบบ
คอมพิวเตอรอยางที่เปนอยูในปจจุบัน  เทคโนโลยีการสื่อไดกอใหเกิดเครือขายที่เชื่อมโยงระบบ
คอมพิวเตอรและฐานขอมูลตางๆที่สามารถเชื่อมโยงระบบตางๆ เหลานี้ไดทั่วโลก  ทําใหสามารถ
สงขอมูลภาพและเสียง จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งไดในเวลาอันรวดเร็ว

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   ไดกลาวถึงเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ดังนี้
มาตรา 63  รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่  ส่ือ ตัวนําและโครงสรางพื้นฐานอื่นที่จําเปนตอ  

การสงวิทยุกระจายเสียง  วิทยุ โทรทัศน  วิทยุโทรคมนาคมและการสื่อสารในรูปอื่น  เพื่อใช
ประโยชนสําหรับการการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การทะนุ
บํารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจําเปน มาตรา 64  รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมี
การผลิตและพัฒนาแบบเรียน  ตํารา  หนังสือทางวิชาการ  ส่ือ  ส่ิงพิมพอ่ืน  วัสดุอุปกรณ  และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น  โดยเรงรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
ทั้งนี้  โดยเปดใหมีการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรม  มาตรา 65  ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดาน   
                                                          

  61 Laudon  and  Laudon, op.cit., 12.
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ผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เพื่อใหมีความรูความสมารถและทักษะในการผลิต  รวมทั้ง
การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนา
ขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยี  เพื่อการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได  เพื่อใหมีความรูและ
ทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรูดวยตนเองอยางตอเนื่องตลอด
ชีวิต  มาตรา 67  รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา  การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ  
การศึกษา  รวมทั้งการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เพื่อให
เกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย มาตรา 68 ใหมีการระดมทุน  
เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุดหนุนของรัฐ  คาสัมปทาน  และผลกําไร
ที่ไดจากการดําเนินกิจการดานสื่อสารมวลชน  เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคมจากทุกฝาย
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน  และองคกรประชาชน รวมทั้งใหมีการลดอัตราคาบริการเปน
พิเศษในการใชเทคโนโลยีดังกลาวเพื่อการพัฒนาคนและสังคม หลักเกณฑและวิธีการจัดสรรเงิน
กองทุนเพื่อการผลิต  การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหเปนไปตามที่กําหนดใน  
กฎกระทรวง มาตรา69 รัฐตองจัดใหมีหนวยงานกลางทําหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนสงเสริม
และประสานการวิจัย  การพัฒนาและการใชรวมทั้งการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของ    
การผลิตและการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา62

นโยบายของรัฐบาลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รัฐบาลตระหนักวาการกอบกูภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยใหกลับฟนตัวนั้น  จําเปน

ตองพึ่งพาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาภาคการผลิตและการบริการ  คําแถลง
นโยบายของคณะรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ  ชินวัตร  ในการเสนอนโยบาย ดังนี้

1. เรงพัฒนาบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทุกระดับใหมีความเพียงพอทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ  เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  และเตรียมประเทศเขาสู
เศรษฐกิจใหม

2. สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการวิจัยและการพัฒนา  โดยใหการ
สนับสนุนแกหนวยงานของภาครัฐและเอกชนเพื่อใหเอื้อประโยชนตอการบริหารจัดการและ       
การผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  การนําไปใชเปนประโยชนในการแกไขปญหา
เศรษฐกิจ  สังคมและสิ่งแวดลอม  รวมทั้งการคัดเลือกทักษะที่เหมาะสมกับศักยภาพความเชี่ยวชาญ
                                                          

  62 สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแหงชาติ, นโยบายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 , สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (กรุงเทพฯ :
กระทรวงศึกษาธิการ, 2543), 3-5.
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และความชํานาญของคนไทย  ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเพื่อการสงออกและการ
บริโภคภายในประเทศทั้งในดานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม

3. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสําหรับการบริหารและการจัดการสมัยใหม  เพื่อให         
ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  โดยเฉพาะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม  ตนทุนต่ําสามารถพัฒนาและขยายไดอยาง
ยั่งยืน

4. แกไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเอื้อประโยชนตอ
การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและใหความคุมครองตอสิทธิในทรัพยสินทางปญญา63

เทคโนโลยีการศึกษานับวามีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานของ
บุคคลและหนวยงาน  การนําเทคโนโลยีการศึกษามาใชในการฝกอบรมไมใชการนําวัสดุอุปกรณ
และวิธีการมาใชเทานั้น หากแตเปนการนําหลักการ แนวคิดและทฤษฎีดานการจัดระบบ  พฤติกรรม  
วิธีการสื่อสาร  สภาพแวดลอม  การจัดการและการประเมินผลมาบูรณาการใหเขากับผูเขารับการ  
ฝกอบรม   วิทยากร  ผูบริหาร  เจาหนาที่ฝกอบรมและแมแต นักเทคโนโลยีการศึกษาที่ปฏิบัติงาน
ฝกอบรมอยูในองคกรตางๆ

ความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ตัวอยางเชน
1. การศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหการคนควาขอมูลทางดานการศึกษางายขึ้น

และกวางขวางไรขีดจํากัด  ผูเรียนมีความสะดวกมากขึ้นในการคนควาวิจัย
2. การดําเนินชีวิตประจําวัน  ทําใหมีความคลองตัวและสะดวกรวดเร็วมากขึ้นกิจกรรม

ตางๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันก็สามารถทําไดหลายๆอยางในเวลาเดียวกันหรือใชเวลานอยลง 
เปนตน

3. การดําเนินธุรกิจ  จะทําใหการแขงขันกันระหวางธุรกิจมากขึ้น  ทําใหตองมีการ
พัฒนาองคกรเพื่อใหทันกับขอมูลขาวสารอยูตลอดเวลา  สงประโยชนใหประเทศชาติมีการพัฒนา
อยาง   ตอเนื่อง

4. อัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว  เพราะการติดตอส่ือสารที่เจริญกาวหนาและ
ทันสมัยในปจจุบัน  จึงทําใหโลกของเราเปนโลกไรพรมแดน
                                                          

  63กระทรวงศึกษาธิการ, “เด็กไทย IT ป 2001,” ในสํานักนิเทศและพัฒนามาตรฐานการ
ศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพครุสภา,2545),302-
304.
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5. ระบบการทํางาน  เพราะจะตองมีการนําคอมพิวเตอรเขามาใชในการทํางานมากขึ้น
และงานบางอยางที่มนุษยไมสามารถทําไดก็มีการใชคอมพิวเตอรเขามาทํางานแทน64

บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคปจจุบัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information  Technology)  หรือที่เรียกยอวา ไอที (IT)  นั้น เปน

ระบบการเก็บรวบรวมและทําใหขอมูลขาวสารแพรกระจายไปโดยไมจํากัดพื้นที่อยางรวดเร็วและ
ไมจํากัดรูปแบบโดยผานเครื่องมือส่ือสารที่ใชเทคโนโลยีช้ันสูง เชน  โทรศัพท  โทรภาพ  โทรสาร  
ดาวเทียม  เคเบิลใยแกว และคอมพิวเตอร65  ซ่ึงศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร   
แหงชาติ  ไดใหความหมายวา  หมายถึง เทคโนโลยีหลายกลุมที่รวมกันเพื่อกอใหเกิดการติดตอ  
เชื่อมโยงหรือจัดการ  การวิเคราะหประมวลผล  การจัดเก็บและการจัดการ  การเผยแพรและการใช
สารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมตัวแตขาวสาร  ขอมูลดิบจนถึงความรูวิชาการใหเกิดประโยชนในรูปแบบ
ของสิ่งตางๆ ทั้งเสียง ภาพและตัวอักษร  ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส66

ดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการที่เหมาะสมจะทําใหเกิดการพัฒนาใน       
ดานประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน  เปนตัวจักรที่สําคัญที่จะกําหนดทิศทางของ      
การแขงขันในระดับสากล  หนวยงานตางๆ จึงพยายามจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในหนวย
งานโดยถือเปนขอไดเปรียบของตน  แตอยางไรก็ตาม  ความสําเร็จหรือประโยชนอันมหาศาลของ
ระบบสารสนเทศจะไมเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นไมเต็มประสิทธิภาพถาผูบริหารและผูมีสวนในการพัฒนา
ระบบขาดความเขาใจที่ชัดเจนในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและไมไดดําเนินบทบาทที่ควรจะ
ทํา67และจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีอัตราการเจริญเติบโตคอนขางสูงตลอด
ชวงป 2531  เปนตนมา  ทําใหประเทศไทยถูกมองวาเปนประเทศพัฒนาแลว  ประเทศไทยจึงจําเปน
ตองมีการปรับตัวเพื่อรองรับการแขงขันในเวทีการคาโลกและสิ่งที่จะชวยใหประเทศไทยเอาชนะ  
                                                          

  64 วชิราพร  พุมบานเย็น, เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร (กรุงเทพ ฯ: ซอฟท
เพรส, 2545), 48.

  65 ชุติมา  พังผดุงดิษฐ, “ชนบทไทยกับเทคโนโลยีสารสนเทศ,” มติชนรายวัน 7
(กุมภาพันธ 2539 ) : 25.

  66 สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ, ไอที 2000:นโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และคอมพิวเตอรแหงชาติ,2539), 19.

  67 สมนึก  คีรีโต, “ระบบสารสนเทศเสริมเขี้ยวเล็บใหธุรกิจไดอยางไร,” ไมโคร
คอมพิวเตอร 118 (พฤษภาคม 2538) : 47.
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คูแขงไดก็คือขอมูลขาวสาร  ภาครัฐบาลเห็นความสําคัญของขอมูลขาวสาร จึงไดจัดตั้งคณะ
กรรมการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรและสงเสริมการพัฒนา
โครงสราง    พื้นฐานโทรคมนาคม  การวิจัยพัฒนา  การแกไขปญหาและอุปสรรคดานการพัฒนา
เทคโนโลยี   สารสนเทศ  อีกทั้งยังกําหนดใหป พ.ศ. 2538 เปนปแหงเทคโนโลยีสารสนเทศไทย     
มีการจัดทําแผนและนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของชาติ  เพื่อใหประเทศนําเอาเทคโนโลยี    
สารสนเทศไปพัฒนาประเทศดานตางๆ เชน การกระจายโอกาสทางการศึกษา  การติดตอส่ือสาร 
การสงเสริมสาธารณสุขมูลฐาน  การสรางความเทาเทียมกันในสังคม  กระกระจายรายไดและ         
การกระจายความเจริญไปยังทองถ่ินชนบทที่หางไกล68 โดยในชวงป 2000  เกิดแรงกดดันจากนานา
ประเทศ ทําใหไทยตอง     เขารวมโครงการ e-Asean  ตามภูมิภาคเอเชียที่ตกลงกัน  โดยท่ีไทยจะ
พัฒนาโครงการที่ เรียกวาe-Thailand ขึ้นมาและหนึ่งในโครงการดังกลาวใชช่ือวารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส (e-Government)  ซ่ึงประกาศวารัฐบาลไทยจะเขาสูความเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
ภายในป 2550 หรือในอีก 6 ปขางหนาโดยใชผูบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง CIO  เปน  
กลไกสําคัญในการบูรณาการดานการบริหารบุคคลและขอมูลสารสนเทศของภาครัฐ เพื่อเปนการ
ปรับปรุงระบบการบริหาร และดานการบริการภาครัฐ  ดวยการใชเทคโนโลยี  คอมพิวเตอรและการ
ส่ือสาร (ICT) มาดําเนินการในการใหบริการตางๆ ของรัฐเปนจํานวนมาก  สามารถดําเนินการ
ออนไลนในระบบอินเตอรเน็ตและสามารถใหบริการไดแบบ 7*14 หรือเจ็ดวันตอสัปดาหและยี่สิบ
ส่ีช่ัวโมงตอวัน โดยไมมีวันและเวลาหยุด69

สวนการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบการศึกษา การใชงาน
ระบบนี้จะมีแนวทางของการพัฒนาประยุกตเขากับงานอยูหลายแนวทาง เชน การสอนโดยใช
คอมพิวเตอรชวย  การศึกษาทางไกล  เครือขายทางการศึกษา  การใชหองสมุด  การใชงานในหอง
ปฏิบัติการ และการใชงานประจําและงานบริหาร  โดยในดานเครือขายสารสนเทศของกระทรวง
ศึกษาธิการ มีการกําหนดนโยบายและระดับปฏิบัติเพื่อใหหนวยงานของกระทรวงศึกษาธิการทุก
ระดับถือเปนแนวทางในการดําเนินการรวมกันที่จะใหมีการเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรของทุก
หนวยงานทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคใหสามารถเรียกใชและแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดอยางมี

                                                          
  68 ยืน  ภูวรวรรณ, “เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาประเทศ,” ไมโครคอมพิวเตอร

116 (มีนาคม 2538) : 47.
  69 สํานักงานคณะกรรมการดําเนินงานโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส, ฝายเลขานุการคณะ

กรรมการดําเนินโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส, รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส [Online], accessed 8
January 2003. Available from http://www.egoverment.or.th.
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ประสิทธิภาพ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานไดนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชวยใน    
การปฏิบัติงานใหมากขึ้นซึ่งสรุปไดวา

1. การเชื่อมโยงเครือขายสารสนเทศสวนกลางและสวนภูมิภาค (MOENET : ministry  
of  education  network)  โดยมีศูนยสารสนเทศ  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เปน              
ผูประสานในฐานะเปนศูนยกลางระบบขอมูลและเครือขายของกระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงเปนศูนย
ประสานเสนอแนะนโยบายและแผนดานเทคโนโลยี  เปนศูนยพัฒนาระบบ MIS  และศูนยสงเสริม
เผยแพรคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรดานคอมพิวเตอร และเปนศูนย  
วิทยบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ในฐานะหนวยงานกลางในการกําหนดนโยบาย  วางแผน  และรวมรวมรายงานสถิติ/ประเมินผล
การศึกษาในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ  ศูนยสารสนเทศของหนวยงานระดับกอง 
ในสังกัดกรมตางๆที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีการดําเนินการ ดังนี้

1.1 การเชื่อมโยงสวนกลาง (2538 – 2539) จะมีระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
โดยผาน NECTEC  ระบบเครือขายเสนใยนําแสง (fiber  optic)  เชื่อมโยงภายในกระทรวง และมี   
คูสายโทรศัพทเชื่อมโยงหนวยงานภายในกระทรวง

1.2 การเชื่อมโยงสวนภูมิภาค (2539 – 2541) มีเครือขายเช่ือมโยงดวยระบบ     
คูสายโทรศัพทผานตัวแปลงสัญญาณ (Modem) และการเชื่อมโยงดวยระบบเครือขายดาวเทียม 
(satelite system)  โดยการเชื่อมโยงไปยังสํานักงานศึกษาธิการเขต 12 เขต และสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดตางๆ

1.3 การเชื่อมโยงเครือขายอินเตอรเน็ต (internet) ศูนยสารสนเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เชื่อมโยงเครือขาย MOENET  กับเครือขาย internet ของ NECTEC  ใน
การเชื่อมโยงเครือขายดังกลาวก็เพื่อสามารถรับ – สงแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกันระหวางสวนกลาง
และสวนภูมิภาค  โดยศูนยสารสนเทศไดพัฒนาโปรแกรมกลาง (sofeware)  ในการจัดเก็บขอมูล
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป (Microsoft  for  Windows)  พัฒนาแฟมการจัดเก็บขอมูลในสวนภูมิภาค

2. การเชื่อมโยงเครือขายของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.)
การเชื่อมโยงสวนกลาง ฝายสารสนเทศมีแมขายขนาดใหญ 1 ชุดเชื่อมโยงเครือขายกับกองตางๆ 11 
กอง กองละ 1 ชุด มีลูกขาย  3099  ชุด  การเชื่อมโยงสวนภูมิภาค  มีแมขายที่สํานักงานการประถม
ศึกษาจังหวัด (สปจ.)  จังหวัดละ 1 ชุด  ลูกขายจังหวัดละ 21 ชุด สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ  
มีแมขายอําเภอละ 1 ชุด ลูกขายอําเภอละ 13 ชุด
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3. การเชื่อมโยงเครือขายกรมสามัญศึกษา  การเชื่อมโยงระหวางสวนกลางและสวน       
ภูมิภาคของหนวยงานในสังกัดกรมสามัญศึกษานั้น  ที่สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดจะมีไมโคร
คอมพิวเตอรใชงาน และมี modem เพื่อเชื่อมโยงขอมูลมายังสวนกลาง  โดยโรงเรียนตางๆจะทําการ
จัดเก็บขอมูลสงให สศ.กทม. และสศจ. เพื่อตรวจสอบและรวมรวมสงใหกองแผนงาน  กรมสามัญ
ศึกษา  เพื่อตรวจสอบและจัดทํารายงานในภาพรวมตอไป

4. สํานักงานสภาสถาบันราชภัฎกําลังมีแผนงานที่จะเชื่อมโยงเครือขายระหวางสวนกลาง
กับสถาบันราชภัฎในสวนภูมิภาค 36 แหง อีกดวย70

ลักษณะสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยพื้นฐานของเทคโนโลยียอมมีประโยชนตอการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา

ได แตเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเรื่องทีเกี่ยวของกับวิถีความเปนอยูของสังคมสมัยใหมอยูมาก  
ลักษณะเดนที่สําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศมีดังนี้

1. เทคโนโลยีสารสนเทศชวยเพิ่มผลผลิต  ลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน  
ในการประกอบการทางดานเศรษฐกิจ  การคาและการอุตสาหกรรม  จําเปนตองหาวิธีในการเพิ่มผล
ผลิต  ลดตนทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานคอมพิวเตอรและระบบสื่อสารเขามาชวยทําให
เกิดระบบอัตโนมัติ  เราสามารถฝากถอนเงินสดผานเครื่องเอทีเอ็มไดตลอดเวลา  ธนาคารสามารถ
ใหบริการไดดีขึ้น  ทําใหการบริการโดยรวมมีประสิทธิภาพในการทํางาน  เชน  ใชในระบบจัดเก็บ
เงินสด  จองตั๋วเครื่องบิน เปนตน

2. เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเปนแบบกระจาย  เมื่อมีการพัฒนา
ระบบขอมูล และการใชขอมูลไดดี  การบริการตางๆ จึงเนนรูปแบบการกระจาย  ผูใชสามารถสั่งซ้ือ
สินคาจากที่บานสามารถสอบถามขอมูลผานทางโทรศัพท นิสิตนักศึกษาบางมหาวิทยาลัยสามารถ
ใชคอมพิวเตอรสอบถามผลสอบจากที่บานได

3. เทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งจําเปน สําหรับการดําเนินการในหนวยงานตางๆ ปจจุบัน
ทุกหนวยงานตางพัฒนาระบบรวบรวมจัดเก็บขอมูลเพื่อใชในองคการประเทศไทยมีระบบทะเบียน
ราษฎรที่จัดทําดวยระบบ ระบบเวชระเบียนในโรงพยาบาล ระบบการจัดเก็บขอมูลภาษี  ในองคการ
ทุกระดับเห็นความสําคัญที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

                                                          
  70 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, รายงานเรื่องการวิจัยและพัฒนาระบบเครือ

ขายสารสนเทศทางการศึกษา (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟค,2540), 66 – 121.
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4. เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวของกับคนทุกระดับ  พัฒนาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ทําใหชีวิตความเปนอยูของคนเกี่ยวของกับเทคโนโลยี  ดังจะเห็นไดจาก การพิมพดวยคอมพิวเตอร  
การใชตารางคํานวณ  และใชอุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมแบบตางๆ เปนตน

ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การกําเนิดของคอมพิวเตอรเมื่อประมาณหาสิบกวาปที่แลว  เปนกาวสําคัญที่นําไปสูยุค

สารสนเทศ  ในชวงแรกมีการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องคํานวณ  แตตอมาไดมี             
ความพยายามพัฒนาใหคอมพิวเตอรเปนอุปกรณสําคัญสําหรับการจัดการขอมูล  เมื่อเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสไดกาวหนามากขึ้น ทําใหสามารถสรางคอมพิวเตอรที่มีขนาดเล็กลง แตประสิทธิภาพ
สูงขึ้น  สภาพการใชงานจึงใชงานกันอยางแพรหลาย ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีตอชีวิต  
ความเปนอยูและสังคมจึงมีมาก  มีการเรียนรูและใชสารสนเทศกันอยางกวางขวาง ผลของ
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมกลาวไดดังนี้

1. การสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สภาพความเปนอยูของสังคมเมือง  มีการพัฒนาใช
ระบบสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อติดตอส่ือสารใหสะดวกขึ้น  มีการประยุกตมาใชกับเครื่องอํานวย
ความสะดวกภายในบาน  เชน   ใชควบคุมเครื่องปรับอากาศ  ใชควบคุมระบบไฟฟาภายในบาน  
เปนตน

2. เสริมสรางความเทาเทียมในสังคมและกระจายโอกาส  เทคโนโลยีสารสนเทศทําใหเกิด
การกระจายไปทั่วทุกหนแหง  แมแตถ่ินทุรกันดาร  ทําใหมีการกระจายโอกาสการเรียนรู  มีการใช
ระบบการเรียนการสอนทางไกล  การกระจายการเรียนรูไปยังถ่ินหางไกล  นอกจากนี้ในปจจุบันมี
ความพยายามที่ใชระบบการักษาพยาบาลผานเครือขายส่ือสาร

3. สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน  การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนํา
คอมพิวเตอรและเครื่องมือประกอบชวยในการเรียนรู  เชน  วีดิทัศน  เครื่องฉายภาพ  คอมพิวเตอร
ชวยสอน  คอมพิวเตอรชวยจัดการศึกษา  จัดตารางสอน  คํานวณระดับคะแนน  จัดชั้นเรียน  ทํา   
รายงานเพื่อใหผูบริหารไดทราบถึงปญหาและการแกปญหาในโรงเรียน  ปจจุบันมีการเรียน        
การสอนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมากขึ้น

เทคโนโลยีสารสนเทศ กับการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนทศ  มีบทบาทตอสถาบันการศึกษามาก  เปนสิ่งที่เขามามีบทบาทที่    

สงเสริมการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนและจัดการ  การเรียนการสอน  ชวยในการ
เอื้ออํานวยตองานวิชาการทั้งในแงงานวิจัย  เทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนที่ทุก
สถาบันการศึกษาไดลงทุน และเริ่มหามาใชกันอยางจริงจัง  โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี    
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สารสนเทศที่จะตองพัฒนารองรับการใชงานภายในสถาบันการศึกษา  ประกอบดวยโครงสรางหลัก 
5  ประการ คือ  1) ฮารดแวร  ไดแก  เครื่องมืออุปกรณ  ซ่ึงจําเปนตองวางรากฐานสําคัญเพื่อตอบ
สนองตอการใชงาน  คําวา ฮารดแวร  รวมไปถึงเรื่องระบบสื่อสารโทรคมนาคมทางดานขอมูล   
สารสนเทศ ที่จะทําใหการใชงานฮารดแวรเกิดขึ้นได  2) ซอฟตแวร  ไดแก  โปรแกรมคอมพิวเตอร 
ที่จะทําใหคอมพิวเตอรและอุปกรณตางๆทํางานไดตามวัตถุประสงค  ซอฟตแวรจัดเปนโครงสราง
พื้นฐานที่ตองใชในระบบ  3) เนื้อหา  ไดแก  ตัวขอมูลขาวสาร และตัวช้ินงานที่สารสนเทศที่จะใช
ในระบบขอมูลขาวสารมีบทบาทและความจําเปนเพราะทําใหผูใชไดใชเนื้อหาตรงกับความตองการ          
การพัฒนาตองสรางเนื้อหาสาระเพื่อเตรียมพรอมใหเกิดการใชงานได  4) บุคลากร เปนเรื่องพื้นฐาน
ที่องคกรตองพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะครู อาจารยในสถาบันการศึกษา ตองเปนผูใชเทคโนโลยี 
เพื่อสรางคุณคาใหเกิดประโยชนสูงสุด  5) ระเบียบวิธีการ  เปนสวนพื้นฐานสุดทายที่สถาบันการ
ศึกษาตองพิจารณาและหาทางปรับปรุงระบบการเรียนการสอนใหรองรับการนําเทคโนโลยี        
สารสนเทศมาใช    วิธีการสอนบางอยางอาจแตกตางกันไปจากแบบเกาที่เคยดําเนินการมา  ดังนั้น
จึงตองหาวิธีการที่เอื้ออํานวยตอการใช   เชน   การเรียนการสอน   ผานเครือขายทางไกล    การเรียน
การสอนดวยตนเองโดยใชโปรแกรมชวยสอน

นอกจากนี้  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ยังไดกลาวถึงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาในสถานศึกษาไว 5 ดาน ดังนี้ 1) การจัดการเรียนการสอน  หมายถึง  มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอน  2) การบริหารจัดการ  หมายถึง การนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามาใชในการบริหารจัดการในสถานศึกษา  3) การบริการขอมูล 
หมายถึง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชบริการในดานขอมูลขาวสาร  4) การพัฒนาสื่อ-อุปกรณ  
หมายถึง  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามาใชในการพัฒนาสื่อ-อุปกรณทางการศึกษา      
5) การพัฒนาระบบสารสนเทศ  หมายถึง มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเขามาใชในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษา71

เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนรู
ประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศที่มีเทคโนโลยีช้ันสูงกําลังเปลี่ยนฐานทางดานเศรษฐกิจ

ของประเทศจากฐานทางดานอุตสาหกรรม (industrial-based  economy)  ไปเปนฐานทางดาน   
ความรอบรู(knowledge-base  economy)  สวนสําคัญของประเทศเหลานั้นคือ “การศึกษา” เปาหมาย
                                                          
  71 กรมวิชาการ, รายงานสรุปผลการวิจัย เร่ือง สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ,2544), 5.
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ที่สําคัญของประเทศพัฒนาแลวอยูที่การใหการศึกษาประชากรเขาสูโลกแหงเทคโนโลยี  โดยเนน
ปจจัยสําคัญของประเทศอยูที่ความรอบรูของคนในชาติ  การเรียนรูของคนในชาติกับการสราง
สังคมการเรียนรูเปนสิ่งที่ผูบริหารประเทศตองมีวิสัยทัศน  ทั้งนี้เพราะการขยายตัวของขุมความรูให
กลายเปนแหลงความรูโลก(world  knowledge)  การเรียนรูตองทําไดมาก รวดเร็ว  ใชเวลานอย     
ตนทุนต่ําและที่สําคัญ คือ  ความรูจะมีบทบาทที่สําคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและผูกพันกับการใช
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู  เมื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีบทบาทกับสังคม โดยเฉพาะอยางในระบบ
การศึกษาไดมีการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรชวยสอน หรือที่เรียกวา “ซีเอไอ”(CAI-Computer  
Aided  Instruction)  มีการผลิต CD  เพื่อเก็บรวบรวมความรูตางๆ เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาเลาเรียน  
มีการสรางเอกสาร “ไฮเปอรเท็กซ” (Hypertext)  ที่เชื่อมโยงความรูตางๆ เปนแหลงคนหาความรูได
อยางรวดเร็ว  ระบบการเรียน  การสอนที่มีคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหนักเรียนมีอิสระในการเรียน  
เปนการศึกษาหรือเรียนรูแบบเฉพาะตัว  การเรียนในลักษณะนี้จึงมีลักษณะใหนักเรียนเปน        
ศูนยกลาง (Student  Centric)  ครูเปนผูชวยเหลืออยูหางๆ72

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษายุคสังคมแหงการเรียนรู
เทคโนโลยีและการสื่อกสารนับวาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอกระบวน              

การพัฒนาการศึกษา  การวางแผนจัดการศึกษา  และคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุก
ระดับ  ความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การเพิ่มจํานวนประชากรและความตองการทาง
การศึกษา  รวมทั้งความตองการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจใหเทียมทันกับนานาอารยประเทศ       
ทําใหเทคนิควิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเดิมที่เคยใชไดผลใชไมไดกับ      
สภาพการณในปจจุบัน  จึงมีความพยายามนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาชวยพัฒนาการจัด     
การศึกษากันมากยิ่งขึ้น เพื่อใหกิจกรรมการเรียนการสอนที่จัดขึ้นบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  การศึกษาของไทยในอนาคตจึงจําเปนตองนําเทคโนโลยีใหมๆเขามาใช
เพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะการศึกษาในยุคสารสนเทศที่ขาวสารและขอมูลตางๆ สามารถสงถึงกันไดอยาง
ไรพรมแดน  เทคโนโลยีที่สามารถนํามาใชปฏิรูปการศึกษา  ขยายการศึกษาไปสูผูดอยโอกาสใน
เมือง  ชนบท  และภูมิภาคและสรางสังคมแหงการเรียนรูมีดังตอไปนี้

1. เทคโนโลยีการประชุมทางไกล(Teleconference)เปนวิธีการนําส่ือทางไกลทางภาพและ
ทางเสียง คือ  การนําวิทยุ  โทรศัพท  โทรทัศน มาใชในการใหการศึกษากับประชาชน  ดวยการจัด
ใหผูเรียนสามารถมีการสงสัญญาณสื่อสารกิจกรรมการเรียนการสอนผานระบบโทรทัศนและวิทยุ
                                                          

  72 ยืน  ภูวรวรรณ  และสมชาย   นําประเสริฐชัย, ไอซีที เพื่อการศึกษาไทย   (กรุงเทพฯ : ซี
เอ็ดยูเคชั่น, 2546), 24-25.
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จากสถานีแมที่ตั้งอยูหางไกลไปยังผูเรียนที่รอรับสัญญาณอยูในสถานีลูกหลายๆแหงได  ซ่ึงใน
สถานีลูกแตละแหงก็จะมีการจัดช้ันใหผูเรียนเขาเรียนเชนเดียวกันกับชั้นเรียนในสถานีแม  ผูเรียน
สามารถซักถามปญหาและพูดจาโตตอบกับผูสอนไดโดยการสงสัญญาณภาพผานระบบโทรศัพท
ทางไกล  การนําเทคนิคการประชุมทางไกลมาใชจะเกิดประโยชนดานการประหยัดคาใชจายใน  
การจางครูมาสอน  เนื่องจากการสอนแบบนี้สามารถสอนนักเรียนไดพรอมกันครั้งละมากๆ  ผูเรียน
จะสามารถรับความรูจากผูเชี่ยวชาญคนเดียวกันในดานตางๆไดงายขึ้น  ที่สําคัญคือการที่ผูเรียนและ    
ผูสอนมีปฏิสัมพันธตอบโตกันไดทั้งในลักษณะของภาพและเสียงจะทําใหผูเรียนเกิดความรูได    
เทาเทียมกันในทุกๆพื้นที่ของประเทศ

2. เทคโนโลยีดาวเทียมทางการศึกษา (Educational  Satellite) ปจจุบันดาวเทียมนับวาเปน
เทคโนโลยีพื้นฐานที่สําคัญในการติดตอส่ือสารระหวางกันจากสถานที่หางไกล ในการจัดการศึกษา
ผานระบบดาวเทียมนี้  หากบานใดมีจานรับสัญญาณดาวเทียมก็สามารถศึกษาหาความรูจากรายการ
วิทยุ  โทรทัศนทางการศึกษาที่แพรสัญญาณเสียงและภาพผานระบบดาวเทียมได    การศึกษาระบบ
นี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอประชาชนในพื้นที่หางไกล  โดยเฉพาะในปจจุบันประเทศไทยไดมี
การสงดาวเทียมไทยคมขึ้นไปเปนสถานีถายทอดสัญญาณในชั้นบรรยากาศของโลก  ซ่ึงกรมการ
ศึกษานอกโรงเรียน และโรงเรียนไกลกังวล  ไดจัดใหมีโครงการศึกษาทางไกลผานระบบดาวเทียม
ไทยคมขึ้น  ดังนั้น  หากมีการแกไขขอจํากัดในการรับสัญญาณเพื่อใหโทรทัศนทุกบานเรือน
สามารถรับสัญญาณดาวเทียมทางการศึกษาได

3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอรทางการศึกษา (Educational  Computer)  ขณะนี้คอมพิวเตอร
ไดถูกนํามาใชประโยชนในวงการศึกษากันอยางแพรหลายทั้งในรูปการสอนและบริการการเรียน     
การสอน  คอมพิวเตอรนั้นเปนสื่อที่สงเสริมใหผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูได  ทั้งในลักษณะ   
การเรียนรูตามลําพัง  ดวยตนเองและการเรียนรูเปนกลุม  โดยการแสดงสีสัน  ภาพและเสียงออกมา
กระตุนใหผูเรียนตื่นตัวตลอดเวลา ไมเบื่อหนาย  ผูเรียนที่เรียนจากคอมพิวเตอรสามารถเรียนรูและ
ทบทวนบทเรียนไดตลอดเวลา  สามารถประเมินผลและทราบความกาวหนาไดอยางอัตโนมัติ     
การตอบคําถามตางๆ  ผูเรียนไมสามารถแอบดูคําตอบไดและเมื่อตอบคําถามเสร็จแลวจะไดรับผล
ยอนกลับ (Feedback) ทันที  นอกจากนี้ผูสอนยังใชเวลาในการสอนนอยลงจึงสามารถคนควาพัฒนา
ความสามารถดานตางๆ  ตลอดจนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหมๆได  ปจจุบันนี้มี
การนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนใหผูเรียนรูไดจากตัวอักษร  เสียงและภาพอยางมี
ชีวิตชีวา  โดยสรางขึ้นจากโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีใชกันอยูอยางแพรหลาย  นอกจากที่กลาวมาแลว
ยังมีการนําเอาคอมพิวเตอรไปใชประกอบการศึกษาหาความรูในลักษณะอื่นๆ ได ดังนี้
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3.1 ไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) เปนรูปแบบการนําเสนอขอมูลทั้งที่เปนขอความ  
รูปภาพและเสียงโดยใชคอมพิวเตอรเชื่อมโยงขอมูลเขาดวยกัน  เมื่อตองการสืบคนผูใชเพียงกําหนด
หัวขอที่ตองการก็จะไดรับทราบขอมูลนั้นๆ ในเวลาอันรวดเร็ว  การศึกษาหาความรูจากสารานุกรม
แบบเกาจึงดูเปนการลาสมัยไปทันที  เพราะในระบบไฮเปอรเท็กซเพียงแตกดปุมแปนพิมพของ
คอมพิวเตอรเทานั้นก็สามารถรับรูเรื่องราวเชนเดียวกับที่บันทึกไวในสารานุกรมได

3.2 วิดีโอปฏิสัมพันธ (Interactive  Video)  เปนการเชื่อมโยงเอาระบบของ        
วิดีโอ  คอมพิวเตอรและโปรแกรมในซอฟทแวรเขาดวยกันเพื่อใหสามารถควบคุมระบบการทํางาน
ในการเลือกเลนวิดีโอไดตามลําดับที่ตองการขณะที่ใชงานจะมีการเลนวิดีโอเทปหรือวิดีโอดิสกให
ภาพและเนื้อหาวิชาปรากฏบนจอโทรทัศนพรอมกับเสียงบรรยาย  โดยมีผูเรียนหรือผูสอนทําการ
ควบคุมจากการพิมพคําส่ังเขาทางแปนพิมพ ใหคอมพิวเตอรทําการจัดลําดับเนื้อหา  ถามคําถาม  
เพื่อใหผูเรียนตอบคําถามพรอมทั้งมีการโตตอบกันไปมาทางคอมพิวเตอรไดวิดีโอปฏิสัมพันธจึง
เหมาะกับการเรียนเปนรายบุคคลและเรียนเปนกลุม

3.3 เครือขายอินเตอรเน็ต (Internet)  เปนการเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเปนระบบ
เครือขายเพื่อรัลและสงขอมูลใหกับสมาชิก  โดยการรวมเอาระบบเครือขายคอมพิวเตอรหลายๆ
เครือขายเขาดวยกัน  ซ่ึงในปจจุบันนี้มีเครือขายขอมูลมากกวา  70,000  เครือขาย  ใน  152  ประเทศ
และคาดวาจะมีจํานวนเครือขายและสมาชิกผูซ้ือบริการเครือขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  เฉพาะประเทศไทย
มีศูนยกลางเครือขายอยูหลายแหงดวยกัน เชน ศูนยอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ 
(NECTEC)  เคเอสซีคอมเน็ต  ล็อกซอินโฟ  อินโฟนิวส  สามารถอินโฟเน็ต  เอเน็ต  เปนตน        
การบริการในระบบอินเตอรเน็ตนี้สมาชิกจะสามารถรับ-สงขาวสาร  คนควาหาความรูไดจาก     
ศูนยกลางเครือขายและสมาชิกอื่นๆทุกแหง  เพียงแตเขียนคําส่ังเขาสูเครื่องคอมพิวเตอรที่เชื่อมโยง
กับระบบอินเตอรเน็ต เทานั้นก็สามารถจะรับและสงขอมูลไดทั้งในลักษณะของขอความเสียง     
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  นอกจากนี้     สมาชิกยังสามารถใชบริการติดตอส่ือสารระหวางกันได
ทั้งรับ-สงขอความในรูปของจดหมายอิเล็กทรอนิกส   (E-Mail)    การเผยแพรและรับขาวสาร   
(Chart) การซื้อขายสินคา (E-Commerce) ฯลฯ  ซ่ึงบริการตางๆสามารถจัดใหไดตามที่สมาชิกตกลง
ซ้ือจํานวนบริการเอาไว  และในปจจุบันนี้มีการจัดการศึกษาผานอินเตอรเน็ตแลว  ทั้งในลักษณะ
ของการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย (Web  Base  Instruction)  และมหาวิทยาลัยเหมือนจริง
(Vitual  University)73

                                                          
  73 รวีวัตร  สิริภูบาล, “เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา : ปจจัยพัฒนาการศึกษา  สังคม 

และเศรษฐกิจ” ,วารสารวิชาการ   4,1  (มกราคม  2544) : 45-48.
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เทคโนโลยีสารสนเทศในสถาบันการศึกษา
เครือขายคอมพิวเตอร
เครือขายคอมพิวเตอรประกอบดวย  เครื่องคอมพิวเตอรหลายเครื่องมาเชื่อมตอกันเพื่อ 

วัตถุประสงคคือ 1) เพื่อใหผูใชสามารถติดตอส่ือสารกัน  2) เพื่อใหใชทรัพยากรรวมกัน  3) เพื่อใช
ขอมูลหรือแลกเปลี่ยนขอมูลซ่ึงกันและกัน74

เครือขายคอมพิวเตอรกับการศึกษา
สถาบันการศึกษามีการใชคอมพิวเตอรเปนสื่อและเครื่องมือในการเรียนการสอน  ระบบ

เครือขายคอมพิวเตอรจึงกลายเปนตัวเชื่อมระบบการเรียนการสอนระหวางอาจารยกับนักเรียนใน  
รูปแบบตางๆ ทั้งแบบครูเปนจุดศูนยกลางและนักเรียนเปนจุดศูนยกลางเขาดวยกันหลายๆ
มหาวิทยาลัย  จึงสรางเครือขายหลักของมหาวิทยาลัยและเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต และเรียก       
เครือขายนี้วา “แคมปสเน็ตเวิรค”

ภายในเครือขายมหาวิทยาลัย  ครู  อาจารยสามารถนําเอกเอกสาร  คําสอน  ตําราใสใน
สถานีบริการหรือเซิรฟเวอรบนเครือขาย  เอกสารคําสอนเก็บอยูในรูปแบบเอกสารไฮเปอรเท็กซที่
เรียกวา “โฮมเพจของระบบเวิลดไวดเว็บ” (WWW) และรูจักกันดีบนเครือขายอินเทอรเน็ต  เอกสาร
เหลานี้จึงเก็บในรูปแบบที่เรียกดูผานบราวเซอร(Browser)  เพื่อใหครูนํามาใชสอนในหองเรียนได 
และเมื่อสอนเสร็จ นักเรียนสามารถเรียกดู  เพื่อศึกษาภายหลัง  ลักษณะของเอกสารคําสอนเหลานี้
เรียกวา “โฮมเพจประจําวิชา”  ดวยวิธีนี้ทําใหนักเรียนสามารถเรียกมาดูจากที่ใดก็ได  และเรียกดู
เวลาใดก็ได  หากมีขอสงสัยก็สามารถสงคําถามผานเครือขายดวย อีเมลหรือติดตอกับเพื่อนฝูงเพื่อ
อภิปรายปญหา  หากตองการเอกสารอื่นประกอบก็สามารถเชื่อมตอไปยังมหาวิทยาลัยในตาง
ประเทศ  เพื่อขอดูโฮมเพจประจําวิชาของมหาวิทยาลัยอ่ืนทั่วโลก  การเรียนการสอนจึงมีลักษณะ  
ไรพรมแดน  ทําใหสืบคนหาขอมูลขาวสารในสถานที่หางไกลได

เทคโนโลยีเว็บ หรือ เวิลดไวดเว็บ และเครือขายคอมพิวเตอรทําใหระบบการเรียน       
การสอนเปลี่ยนไปจากเครือขายขอมูลขาวสารเปนตัวเชื่อมระหวางครูกับนักเรียน  หากทุกหองเรียน
มีเครื่องฉายภาพจากคอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรตออยูกับเครือขาย  ครูสามารถดําเนินการสอน
โดยใชขอมูลที่เตรียมไวบนเครือขายไดโดยงายเมื่อนักเรียนกลับบานก็สามารถใชโมเด็มติดตอเขาสู   

                                                          
  74 วชิราพร  พุมบานเย็น, เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร(กรุงเทพ ฯ : ซอฟท      

เพรส, 2545), 127.
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เครือขาย  นําเอกสารคําสอนตางๆ มาทบทวนการเรียนการสอนยุคใหมจึงใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชวยไดมาก75

การใชเครือขายคอมพิวเตอรเปนตัวกลางเชื่อมทําใหระบบการเรียนการสอนเกิดขึ้นได
ตลอดเวลาและไมจําเปนตองเห็นหนากันตลอด  แตก็สงขาวสารถึงกันได ระบบการเรียนการสอน 
ยุคใหมนี้จึงกอใหเกิดวิทยาเขตในโลกแหงจินตนาการหรือที่เรียกวา “ไซเบอรแคมปส” (Cyber  
Campus)

เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
ปกติเทคโนโลยีจะเกี่ยวของกับการเรียนการสอน  3  ลักษณะ  คือ
1. การเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี (Learning  about  Technology)  ไดแก เรียนรูระบบการ

ทํางานของคอมพิวเตอร  เรียนรูจนสามารถใชระบบคอมพิวเตอรได  ทําระบบขอมูลสารสนเทศ  
เปนสื่อสารขอมูลทางไกลผาน E-mail  และ  Internet  ได

2. การเรียนรูโดยใชเทคโนโลยี (Learning  by  Technology)  ไดแก  การเรียนรู ความรู
ใหมๆ และฝกความสามารถ  ทักษะ  บางประการโดยใชส่ือเทคโนโลยี  เชน  คอมพิวเตอรชวยสอน 
(CAI) ไดรับการพัฒนาใหมีรูปแบบของการเรียน  การนําเสนอ  การถายทอดสารสนเทศ  การ      
ปฏิสัมพันธ  การประเมินและลักษณะอื่นๆ  แตกตางไปจากการเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมเปน
อยางมาก  หลักการและทฤษฎีพื้นฐานที่ใชกับบทเรียนโปรแกรมเปนเพียงสวนหนึ่วที่นํามาใช
สําหรับการวางแผนการสรางบทเรียน CAI  ในการดําเนินการสรางบทเรียน CAI  นั้น จําเปนตองใช
ความรูในศาสตรสาขาอื่นมาประกอบดวย  นอกจากนี้ความแตกตางของ CAI ที่เรียนกับ
คอมพิวเตอรกับบทเรียนโปรแกรมที่สวนมากเปนบทเรียนที่สรางขึ้นคลายหนังสือเรียนกับเครื่อง
คอมพิวเตอรกับบทเรียนโปรแกรมที่สวนมากเปนบทเรียนที่สรางขึ้นคลายหนังสือเรียนพิมพลงบน
กระดาษทําใหสถานการณของการเรียนรูเปลี่ยนไป  แนวความคิดการสรางบทเรียนCAI จึงแตกตาง
จากบทเรียนโปรแกรมหลายประการเนื่องจากความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอขอมูล
และเพิ่มระดับของการมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน  ถึงแมจะมีทฤษฎีการเรียนรูที่นํามาใชในการออก

                                                          
  75 ยืน  ภูวรวรรณ และ สมชาย  นําประเสริฐชัย, ไอซีที เพื่อการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ : ซี

เอ็ดยูเคชั่น, 2546), 64-65.
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แบบบทเรียนรวมกันอยูบางก็ตาม76  การเรียนรูทักษะใหมๆทางโทรทัศนที่สงผานดาวเทียม        
การคนควาเรื่องที่สนใจผาน Internet  เปนตน

3. การเรียนรูกับเทคโนโลยี (Learning  with  Technology)  ไดแก  การเรียนรูดวยระบบ
การสื่อสาร  2  ทาง (interactive)  กับเทคโนโลยี  เชน  การฝกทักษะภาษากับโปรแกรมที่ใหขอมูล
ยอนกลับถึงความถูกตอง (Feedblack)  การฝกการแกปญหากับสถานการณจําลอง(Simulation)  
เปนตน77

ความหมายของอินเตอรเน็ต
คําวา Internet  เปนคํายอของ Internetwork  ซ่ึง  Pocket  Dictionary ของ Peter  Dyson  

ระบุไววา The  world’s  largest  computer  network,  consisting  of  over 10,500  individual  
networks  supporting  over 1.7  million  computers  and  15  million  users.  The  Internet  users  
TCP/IP protocols. หมายถึง  เครือขายคอมพิวเตอรที่ใหญที่สุดในโลก  เชื่อมโยงเครือขายยอยมาก
กวา  10,500  เครือขาย  ซ่ึงเปนการเชื่อมตอคอมพิวเตอรมากกวา 1.7  ลานเครื่อง  ที่มีผูใชเครือขาย
ไมนอยกวา 15  ลานคน  และเครือขายนี้ใช  Transmission  Control  Protocol/Internet  Protocol  
เปนสวนสําคัญในการเชื่อมโยง78

อินเตอรเน็ต  คือ  เครือขายขนาดใหญที่เชื่อมตอระบบตางๆจากทั่วทุกมุมโลกเขาดวยกัน  
ไมวาจะเปนสถาบันการศึกษา องคกรหนวยงานทั้งงานราชการและเอกชน  ซ่ึงมีขอมูลตางๆ มาก
มายที่สามารถนํามาใชประโยชนได79

                                                          
  76 กฤษมันต  วัฒนาณรงค,  “ประสิทธิภาพบทเรียน CAI,”  เทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา  

มูลนิธิศาสตราจารย หมอมหลวงปน  มาลากุล  10 ,1  (ประจําปการศึกษา 2546) :103.
  77 สงบ  ลักษณะ,“แนวคิดเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีชวยการเรียนรู,” ในสารสนเทศ  ศธ. 

2544  ศูนยสารสนเทศ  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพฯ :  โรงพิมพคุรุสภา) : 110.
  78 อธิปตย  คล่ีสุนทร , Internet & Schoolnet กับการเสริมสรางคุณภาพการศึกษาไทย

[Online], accessed 9 Janaury  2004. Available  from http:// www.moe.go.th.
  79 วชิราพร  พุมบานเย็น, เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร (กรุงเทพฯ: ซอฟท

เพรส 2545), 148.
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ประโยชนของคอมพิวเตอรทางการศึกษา
เครือขายอินเทอรเน็ตจะชวยเสริมสรางคุณภาพและความเสมอภาคกันในหลายเรื่อง  ดังนี้
1)  ครู  อาจารยผูสอน  สามารถพัฒนาคุณภาพบทเรียน  หรือแนวคิดในสาขาวิชาที่สอน  

โดยการเรียกดูจากสถาบันการศึกษาอื่น  ไมวาจะเปนเนื้อหาวิชาการ คูมือครู  แบบฝกหัด  ซ่ึงบาง
เร่ืองสามารถคัดลอกนํามาใชไดทันที  เนื่องจากผูผลิต  ผูคิดเดิม แจงความจํานงใหเปนของ
สาธารณะชนนําไปใชได (Public  Mode)  ในทางกลับกันครู  อาจารย  ทานใดมีแนวคิด  วิธีการ
สอน  คูมือการสอนที่นาสนใจ  สรางความเขาใจไดดีกวาผูอ่ืน  ก็สามาถนําเสนอเรื่องดังกลาวใน 
Web  Site  ของสถาบันของตนเอง  เพื่อใหผูอ่ืนศึกษาใชงานได  สวนหนึ่งของเรื่องดังกลาวอาจจะ
ทําเปนโปรแกรมสําเร็จรูปหรืออยูในรูป CD-ROM ( Compact  Disk  Read – Only  Memory)  ซ่ึง
โดยทั่วๆไปเรียกกันวา  คอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอน (CAI)  ซ่ึงมีทั้งชวยสอนวิชาทั่วๆไป  
และชวยสอนวิชาที่เกี่ยวของกับวิทยาการดานคอมพิวเตอรโดยตรง

2) นักเรียน  นักศึกษา  สามารถเขาถึงการเรียนการสอนของครู  อาจารย  ตางสถาบัน    
เนื้อหาสาระที่หองสมุดตนเองยังไมมี  รูปภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  เชน  การทํางานของเครื่องจักร  
การศึกษาดูสวนรายละเอียดของการทํางานของรางกาย  เสียงดนตรี  เพลง  วิธีการเลนกีฬา  การ
ทดลองวิทยาศาสตร  ภาพเขียนทางศิลปะวัฒนธรรม  สารคดีที่เกี่ยวของกับการเรียน  ภูมิศาสตร  วิธี
การถนอมอาหาร  การเรียนดวยตนเองผานบทเรียนสําเร็จรูป (Self –learning  instruction)  การทํา
อุปกรณบางอยางดวยตนเอง (Self –doing  instruction)  การแลกเปลี่ยนความรูกับเพื่อในสถาบัน
เดียวกันแตคนละหอง  หรือตางสถาบัน ฯลฯ

3) ขอมูลการบริหารการจัดการ  สามารถติดตามถายโอนและแลกเปลี่ยนได  ทะเบียน
ประวัตินักเรียน  การเลือกเรียน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การแนะแนว  การศึกษาและอาชีพ  ขอมูล
ผูปกครองดานอาชีพรายไดตอป  การยายถ่ินที่อยู  ขอมูลครูอาจารย  เงินเดือน  คุณวุฒิ  การอบรม
ฝกฝน  ความรูความสามารถพิเศษ  เปนตน  ขอมูลดังกลาวพรอมภาพของนักเรียน  อาจารยจะชวย
ใหอาจารยประจําชั้น  ประจําวิชา  ฝายบริหารไดติดตาม  แลกเปลี่ยนถายโอนตามความจําเปนเพื่อดู
แลใหนักเรียน  อาจารยสามารถพัฒนาตนเองไดสูงสุด  ตามศักยภาพของแตละคน  ขอมูลดังกลาว
รวมถึงเด็กผูมีพรสวรรคเกงเปนเลิศ  หรือเด็กและเยาวชนที่ยังตองการความชวยเหลือเนื่องจากพิการ
ทางรางกายและ/หรือจิตใจ  ซ่ึงตองการการชดเชยในบางเรื่องบางสวน  เพื่อใหสามารถชวยตนเอง
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และครอบครัวไดตามศักยภาพของตน  ระบบขอมูลเชนนี้เรียกกันวาขอมูลการบริหารการจัดการ
(MIS)80

การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการ(MIS)
การพัฒนาเว็บไซดใหเปนศูนยขอมูลไดเรงรัดใหหนวยงานทุกระดับ  มี website  เปน  

ศูนยกลางในการจัดเก็บรวบรวมระบบขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน  ขอมูลผลการดําเนินงานระดับ
นโยบายและภารกิจหลักของหนวยงาน  เปนศูนยกลางการรายงาน  การติดตาม  และเปนแหลง
ศึกษา   คนควา  อางอิง  เพื่อการเรียนรู  การเผยแพรประชาสัมพันธที่มีคุณภาพและเอกภาพ  ลด
ความซ้ําซอนและเพื่อความสะดวก  รวดเร็ว  ในการเรียกใชประโยชนและการคนหา  ปจจุบันหนวย
งานระดับกรมและเทียบเทามีเว็ปไซดครบทุกหนวยงาน และไมต่ํากวารอยละ 70  ของหนวยงานใน
ระดับกองของแตละกรมมีเว็บไซดเปนของหนวยงานเอง

การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ  ไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการระดับกระทรวง(MOC)  และเชื่อมโยง
กับศูนยปฏิบัติการสํานักงานนายกรับมนตรี (PMOC)  พรอมทั้งจัดใหมีศูนยปฏิบัติการระดับกรม
(DOC) และศูนยปฏิบัติการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา   เพื่อการติดตามการปฏิรูปการศึกษาและ
การปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ และเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการสํานักนายกรัฐมนตรี(PMOC)
ตามนโยบายรัฐบาล  โดยผาน website  ของกระทรวง81

รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book)
รูปแบบที่ 1  หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มีรูปแบบธรรมดา  จัดทําใน 2 ลักษณะ  ดังนี้  1) ให

บริการบนเครือขายอินเทอรเน็ต  โดยจัดทําจากหนังสือประเภทตางๆ ที่กรมวิชาการจัดทําไว  ไดแก  
หนังสือเสริมประสบการณ  หนังสือสงเสริมการอาน  หนังสืออานเพิ่มเติม  คูมือครู  หนังสือความรู
สําหรับครูในดานตางๆ  อาทิเชน  หลักสูตร  กระบวนการเรียนรู  กระบวนการวิจัย  แนะแนว      
การวัดและประเมินผล ฯลฯ  หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ใหบริการบนเครือขายอินเทอรเน็ตนี้  ผูใช
สามารถเรียกใชไดใน 2 ลักษณะคือ  สืบคนดวยคําสําคัญ(Keyword)  และเปดอานเปนเลมๆได  โดย
ผูใชตองมีโปรแกรม Acrobat   Reader  ในการเปดอาน  2) จัดเก็บในรูปเอกสารสําคัญ (Archives)  

                                                          
  80 อธิปตย  คล่ีสุนทร, Internet & School กับการเสริมสรางคุณภาพการศึกษาไทย

[Online], accessed 8 January 2004.  Available  from http://www.moe.go.th.
                  81 จรวยพร   ธรณินทร, กระทรวงศึกษาธิการกาวสูการเปน E-ministry โดยใช IT ในงาน
บริหารสํานักงานและจัดการศึกษา [Online] accessed 9 January 2004. Available  from  http: //
www.moe.go.th.
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กรมวิชาการไดนําหนังสือเกา  หนังสือหายากแบบเรียนเกาที่อยูในหองสมุดกรมวิชาการ  ซ่ึงสภาพ
ของหนังสือไมสามารถใหบริการยืมเพื่อการอานหรือศึกษาคนควาจากตัวเลมหนังสือจริงได  แต
หนังสือเหลานี้ยังมีคุณคา  จึงไดนํามาจัดทําเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส  ดวยวิธีสแกนและจัดเก็บใน
รูปไฟล pdf  (Portable  Document  Format)  เพื่อการอนุรักษหนังสือและการใหบริการที่หองสมุด
กรมวิชาการ  หนังสือที่นํามาจัดทําในลักษณะนี้  เชน  หนังสือจินดามณี  แบบเรียนเร็วใหม เลม 1-2  
ประถม ก กา  นิทานรอยบรรทัด  เลม 1-6  นิทานโบราณคดี เลม 1-2  เปนตน

รูปแบบที่  2  หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มีรูปแบบมัลติมีเดีย(Multimedia e-Book)  หนังสือ
รูปแบบนี้เพิ่มเริ่มจัดทําโดยเลือกเฉพาะเนื้อหาที่ตองการองคประกอบดานมัลติมิเดีย  เชน  ภาพ
เคล่ือนไหว เสียง วิดีทัศนเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูไดอยางรวดเร็วและมีความเขาใจ
เนื้อหาไดดียิ่งขึ้น82

ความหมายของ e-Learning
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของ e-Learning  มีแตกตางกันตามประสบการณของแต

ละบุคคล แตมีสวนที่เหมือนกันคือ  การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสารเปน
เครื่องมือสําคัญของการเรียนรู และเนื่องจากคอมพิวเตอรและเครื่องมือที่ใชในการสื่อสารเปน
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสจึงเปนที่มาของ electronic  learning  หรือที่เรียกสั้นๆวา e-Learning  การใช
คํานี้ปรากฏเปนที่นิยมเมื่ออินเทอรเน็ตมีบทบาทในการเรียนรู นอกเหนือจากบทบาทในการคา      
รูปแบบใหมที่เรียกวา อีคอมเมิรช (e-Commerce) ที่ไดยินกันบอยครั้ง และมีบทบาทในทุกองคกรที่
ลวนกําลังพัฒนาการใชเทคโนโลยีดังกลาวใหเปน e-School e-Businessและ e-Government  เปนตน

Kurtus  กลาววา e-Learning  เปนรูปแบบของเนื้อหาสาระที่สรางเปนบทเรียนสําเร็จรูปที่
อาจใชซีดีรอมเปนสื่อกลางในการสงผาน  หรือใชการสงผานเครือขายภายใน  หรือเครือขาย        
อินเทอรเน็ต  ทั้งนี้ e-Learning  อาจอยูในรูปแบบของคอมพิวเตอรชวยการฝกอบรม (Computer-
Based Training: CBT) และการใชเว็บเพื่อการฝกอบรม (Web-Based  Training : WBT) หรือใชใน
การเรียนทางไกล

Campbell  ใหความหมายของ e-Learning  วาเปนการใชเทคโนโลยีที่มีอยูในอินเทอรเน็ต
เพื่อสรางการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธและการศึกษาที่มีคุณภาพสูงที่ผูคนทั่วโลกมีความสะดวกและ

                                                          
    82 วีณา  อัครธรรม, “หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) ของกรมวิชาการ,” วารสารวิชาการ

กระทรวงศึกษาธิการ  6 ,10 ( ตุลาคม  2546) :  28.
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สามารถเขาถึงได  ไมจําเปนตองจัดการศึกษาที่ตองกําหนดเวลาและสถานที่เปดประตูของการเรียน
รูตลอดชีวิตใหกับประชากร83

รูปแบบของ e-Learning
รูปแบบของการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  โมเดลการเรียนการสอน

แบบ e-Learning    ก็เปนรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอนโดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกส   และดําเนิน
กิจกรรมโดยอาศัยเครือขายคอมพิวเตอรเปนหลักเหมือน เชน e-Commerce หรือ e-Business

การใช e-Learning  เปนเรื่องที่ตองมีการบริหารจัดการและการกําหนดวัตถุประสงคเพื่อ
ดําเนินการโดยใชเครือขายคอมพิวเตอรเปนเครื่องสือใหถึงเปาหมายไดงายและเร็วขึ้น  จุดเดนของ
การเรียนรูแบบนี้คือ  การเขาถึงเนื้อหาไดทุกที่  ทุกเวลา  ทุกสถานที่  สําหรับการสรางเนื้อหาก็มี
ลักษณะที่ทําใหส่ิงที่สรางขึ้นนั้นนํากลับมาใชไดตลอดเวลา  เรียกซ้ําไดไมรูจบ  การดําเนินการตางๆ 
จึงใชระบบคอมพิวเตอรเขาชวย  เชน  การประเมินผล  การสอบ  ทดสอบความรูตางๆ84

เครือขาย SchoolNet ในประเทศไทย
โรงเรียนที่รวมโครงการในระยะแรก      มีประมาณ   100  โรงเรียนทั่วประเทศโดยมีศูนย

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติเปนแกนกลาง   จากการดําเนินโครงการมี    
โรงเรียนรัฐบาลและเอกชนสนใจเขารวมโครงการมากขึ้น  มีโรงเรียนเขารวมโครงการเปนจํานวน
มากถึง  3,627  โรงเรียนในเดือนพฤศจิกายน  2544

หลายโรงเรียนทั้งในสวนกลางและภูมิภาคไดสรางโฮมเพจและนํามาฝากเก็บไวที่ศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติมีการนําเรื่องราวกิจการตางๆตลอดจนเอกสาร
ส่ิงพิมพเกมการศึกษา  แบบทดสอบเนื้อหาบทเรียน  รวมทั้งทรัพยากรอื่นๆ ของโรงเรียน  นับเปน
นิมิตหมายที่ดี  ที่มีโรงเรียนจํานวนมากเห็นความสําคัญ และพรอมที่จะตองเขาสูเครือขายแบบถาวร
ตอไปในอนาคต

เครือขายโรงเรียนจึงเปนมิติใหมในวงการศึกษาที่จะใหนักเรียนไดเรียนรูวิทยาการตางๆ 
โดยมีเครื่องมือทันสมัยใหมชวยนักเรียน  จะไดเรียนรูในสิ่งที่ตนตองการ  ครูผูสอนกําหนดการบาน

                                                          
  83 บุปผชาติ   ทัฬหิกรณ, “แนวคิดเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีชวยการเรียนรู,” ใน

สารสนเทศ  ศธ. 2544  ศูนยสารสนเทศ  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ
คุรุสภา), 133-134.

  84  ยืน  ภูวรวรรณ และสมชาย  นําประเสริฐชัย, ไอซีที  เพื่อการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ : ซี
เอ็ดยูเคชั่น , 2546), 50.
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ไวบนเครือขาย  นักเรียนไดศึกษาและทําการบานตามที่มอบหมาย  การดําเนินการทั้งหมดผาน
เทคโนโลยีที่เรียกวา เว็บ(Web)  มีการติดตามและประเมินผลนักเรียนไดอยางใกลชิด

สําหรับในประเทศไทย โครงการSchoolnetจึงเปนโครงการที่นาสนับสนุนและดําเนิน
การอยางจริงจัง  โดยเนนใหเปนรูปธรรมเพื่อกระจาย  โอกาสทางการศึกษา เครือขายโรงเรียน  จึง
เปนโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการปฏิรูปการศึกษายุคใหม  ขอมูลขาวสารทางวิชาการมี
ประโยชนและคุณคายิ่งกวาส่ิงอ่ืนใด  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะนักเรียน  จึงเปนการ   
ลงทุนที่คุมคายิ่ง  การสรางถนนของขอมูลขาวสาร  เชื่อมโยงไปยังสถานศึกษาทุกแหงเปนสิ่งที่    
รัฐบาลนี้ควรเรงดําเนินการอยางยิ่ง  และที่สําคัญ  ตองพัฒนาเนื้อหาภายใน Schoolnet และพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียนที่เกี่ยวของดวย85

SchoolNet  เครือขายมัธยมศึกษา
SchoolNet  เปนเครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอโรงเรียนในประเทศไทยเขาดวยกัน  และ

เชื่อมตอเขาสูอินเตอรเน็ตเพื่อเปน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบทรัพยากรการเรียนรู
ตางๆ มาชวยยกระดับการศึกษาของนักเรียนไทย  เครือขายโรงเรียนไทย  ยังชวยสงเสริมการเรียนรู
ดวยตนเองจากแหลงความรูตางๆที่มีอยูในโลก  และเพื่อใชเปนเครื่องมือส่ือสารแลกเปลี่ยนความรู
ระหวาง โรงเรียน   ระหวางครูกับครู  ระหวางครูกับนักเรียน  ตลอดถึงระหวางนักเรียนดวยกันเอง  
อันจะเปนการตอบสนองนโยบายของประเทศ  ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่      
มุงเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย     รวมทั้งเปนการดําเนินการตามนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
แหงชาติ (ไอที–2000)86

 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ซ่ึงมีขอบขาย
และภารกิจการบริหารการจัดการศึกษา ดังนี้

การบริหารวิชาการ
งานวิชาการเปนงานหลัก หรือเปนภาระกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ       

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  มุงใหกระจายอํานาจใน   
การบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการได

                                                          
  85 ยืน  ภูวรวรรณ และสมชาย  นําประเสริฐชัย, ไอซีที  เพื่อการศึกษาไทย ,69.
  86 เร่ืองเดียวกัน , 67.
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โดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน  สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน 
และ  การมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย  ซ่ึงจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความ      
เขมแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจน         
การวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน  ทองถ่ิน  ได
อยางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงมีขอบขายและภารกิจ ประกอบดวย  1) การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู  3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
4) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
6) การพัฒนาแหลงเรียนรู 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบ
ประกัน  คุณภาพภายในสถานศึกษา  10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 11) การประสาน
ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น  12) การสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการ
แกบุคคล ครอบครัว  องคกร หนวยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

การบริหารงบประมาณ
การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระ  ในการบริหารจัดการ

มีความคลองตัว  โปรงใส  ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และการบริหาร          
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน  ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา  รวมทั้ง
จัดหารายไดจากบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา  สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้น
ตอผูเรียน ซ่ึงมีขอบขายและภารกิจ ประกอบดวย 1)  การจัดทําและเสนอขอ งบประมาณ ไดแก   
การวิเคราะหและพัฒนานโยบายทางการศึกษา   การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษา 
และการวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ  2) การจัดสรรงบประมาณ  ไดแก  การ
จัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา  การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณและการโอนเงิน           
งบประมาณ  3) การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน  
ไดแก  การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน  และการประเมินผลการใชเงินและ
ผลการดําเนินงาน  4) การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา  ไดแก  การจัดการทรัพยากร  
การระดมทรัพยากร  การจัดหารายไดและผลประโยชน  กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา และกองทุน 
สวัสดิการเพื่อการศึกษา  5) การบริหารการเงิน  ไดแก การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  การจายเงิน  การนําสงเงิน และการกันเงินไวเบิกเหล่ือมป  6) การบริหารบัญชี  ไดแก 
การจัดบัญชีการเงิน  การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน  และการจัดทําและจัดหาแบบ
พิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน  7)  การบริหารพัสดุและสินทรัพย  ไดแก  การจัดทําระบบฐาน
ขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา  การจัดหาพัสดุ  การกําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
และจัดซื้อจัดจาง  และการควบคุมดูแล  บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ
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การบริหารงานบุคคล
การบริหารบุคคลในสถานศึกษา  เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถ

ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา  เพื่อดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิด
ความคลองตัว  อิสระภายใตกฎหมาย  ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนา  มีความรู  ความสามารถ  มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยอง
เชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ  ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ    
ผูเรียนเปนสําคัญ  ซ่ึงมีขอบขายและภารกิจ  ประกอบดวย  1) การวางแผนอัตรากําลัง  2) การสรรหา
และการบรรจุแตงตั้ง  3)  การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  4) วินัยและการรักษา
วินัย  และ 5)  การออกจากราชการ

การบริหารทั่วไป
การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร  ใหบริการการบริหาร

งานอื่นๆ บรรลุตามมาตรฐาน  คุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว  โดยมีบทบาทหลักในการ
ประสานสงเสริม สนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกตางๆ  ในการใหบริการการศึกษาทุก
รูปแบบ  มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม  สงเสริมใน           
การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของ
งานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  ตลอดจน  การมีสวนรวมของ
บุคคล  ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ  เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงมี
ขอบขายและภารกิจ  ประกอบดวย  1) การดําเนินงานธุรการ  2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  3) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ  4) การประสานและพัฒนา
เครือขายการศึกษา  5)  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร  6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   
7) การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหาร   ทั่วไป  8) การดูแลอาคาร
สถานที่และสภาพแวดลอม  9) การจัดทําสํามะโนผูเรียน  10) การรับนักเรียน  11) การสงเสริมและ
ประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย  12) การระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา  13) การสงเสริมงานกิจการนักเรียน  14) การประชาสัมพันธงานการศึกษา  15)  การ    
สงเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล   ชุมชน  องคกร  หนวยงาน  และ
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา  16) งานประสานราชการกับเขตพื้นที่    การศึกษาและหนวยงาน
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อ่ืนๆ  17) การจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน  18) งานบริการสาธารณะ และ 19) งานที่ไมได
ระบุไวในงานอื่น 87

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

งานวิจัยในประเทศไทย

สมถวิล  ชูทรัพย  ไดทําการวิจัยเร่ืองการใชพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่
สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา  เขต
การศึกษา 1 พบวา ระบบการใชพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  โรงเรียนสังกัดเทศบาล
และเมืองพัทยา  เขตการศึกษา 1  โดยภาพรวมอยูในระบบที่ 3หรือระบบการปรึกษาหารือ88

เพ็ญรุง  กวีรัตนธํารง  ไดทําการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานของครู  กับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสายสามัญศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  เขตการศึกษา 5  ผลการวิจัยพบวา ระดับพฤติกรรม    
การบริหารของผูบริหารและระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู  มีความสัมพันธกับคุณภาพ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน89

ปญญา  ศรีแกว  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การใชคอมพิวเตอรในการบริหารโรงเรียนของ       
โรงเรียนเทศบาล”  ผลการวิจัยพบวา 1) การใชคอมพิวเตอรในการบริหารโรงเรียนสวนมากจะใช
บริหารธุรการ  การเงินและพัสดุมากที่สุด  งานวิชาการใชจัดทําขอสอบ  งานธุรการ  การเงินและ

                                                          
  87 กระทรวงศึกษาธิการ ,คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ เปนนิติบุคคล

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ,2546),33-65.
  88 สมถวิล  ชูทรัพย, “การใชพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอขวัญ

ในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล  โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา  เขตการศึกษา 1” 
(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538), บทคัดยอ.

  89 เพ็ญรุง  กวีรัตนธํารง, “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและแรงจูงใจในการปฏิบัติ
งานของครูกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน  สายสามัญศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาเอกชน  เขตการศึกษา 5” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา
วิชาหลักสูตรและการนิเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร,2538), บทคัดยอ.
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พัสดุใชจัดทําหนังสือราชการ  เอกสารและสิ่งพิมพ  งานบุคลากรใชทําทะเบียนประวัติบุคลากร  
งานกิจการนักเรียนใชทําทะเบียนการชวยเหลือบริการอาหารกลางวัน  เครื่องเขียน  แบบเรียน     
งานอาคารสถานที่ใชทําทะเบียนประวัติการสรางอาคารเรียน  งบประมาณ  งานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนใชจัดทําเอกสารประชาสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 2) ปญหาและ
อุปสรรคการใชคอมพิวเตอรในการบริหารงาน  ดานตัวเครื่องคอมพิวเตอร  มีจํานวนไมเพียงพอ  
โปรแกรมมีราคาแพงและไมสามารถจัดหาไดเพียงพอกับสภาพการใชงาน  ขาดบุคลากรที่มีความรู
ความพิวเตอรเพื่อใชและพัฒนาโปรแกรม  บุคลากรไดรับการฝกอบรมนอยและระยะเวลาในการฝก
อบรมสั้น  ไมมีงบประมาณในการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม  ไมมีหลักสูตรใชในการเรียน 
การสอน  ขาดแบบเรียนและแบบฝกหัด  งบประมาณไมเพียงพอในการจัดซื้อคอมพิวเตอร  ไมมี
หองเรียนคอมพิวเตอร90

จําป  ทิมทอง  ศึกษาสภาพปญหาและความตองการการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนการ
สอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เขารวมโครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย พบวา มี
การใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอนโดยการใชบริการคนหาขอมูลจากเวิลดไวดเว็บและปญหา
การใชอินเทอรเน็ตของครูสวนใหญ คือ การสื่อสารกับศูนยบริการมีความเร็วต่ํา  การใชงานระบบ
อินเทอรเน็ตมีความซับซอนมาก  นโยบายสนับสนุนดานงบประมาณที่เกี่ยวของกับการใช           
อินเทอรเน็ตไมชัดเจน  ครูสวนใหญไมคอยมีเวลาในการใชอินเทอรเน็ตเนื่องจากมีภาระงานอื่นๆ ที่
ตองรับผิดชอบหลายดาน  สวนความตองการใชอินเทอรเน็ตของครูสวนใหญ  พบวา มีความ
ตองการใชบริการบนอินเทอรเน็ตเพื่อคนหาขอมูล และมีความตองการใหมีการจัดอบรมดานความรู
ในการนําอินเทอรเน็ตไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนมากที่สุด91

                                                          
  90 ปญญา  ศรีแกว, “การใชคอมพิวเตอรในการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาล” 

(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2541), บทคัดยอ.

  91 จําป  ทิมทอง, “สภาพ ปญหา และความตองการจากการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียน
การสอนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เขารวมโครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2542), บทคัดยอ.
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พัชรีภรณ  บางเขียว  ไดศึกษาเชิงประเมินประสิทธิผลโครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อ
โรงเรียนไทยของโรงเรียนมัธยมศึกษา  พบวา  โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เขารวมโครงการสวนใหญ
สามารถเขาถึงอินเทอรเน็ตและใชงานไดดี  โดยโรงเรียนที่เขารวมโครงการสวนใหญมีการใช
ประโยชนจากอินเทอรเน็ต เพื่อการติดตอส่ือสาร  การสืบคนขอมูลและการนํามาประยุกตใชเพื่อ
การเรียนการสอน ไดตามวัตถุประสงคของโครงการ  นอกจากนี้  ผูบริหารโรงเรียนและครูมีความ
เห็นวาโครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทยมีสวนในการพัฒนาการศึกษา และลดความ
เหล่ือมลํ้าของโอกาสทางการศึกษา92

ชูศักดิ์  ชาญชาง  ไดศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะ
กรรมการโรงเรียนประถมศึกษา  ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนอยูในระดับ
มากทุกดาน ทั้งในภาพรวมและจําแนกรายดาน93

อุบล  นิ่มนวน  ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนที่สัมพันธกับการปฏิบติตามบท
บาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมการบริหารของ
ผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก94

พัชรี  เวชยันตวิวัฒน  ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนระดับกอนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสงผลตอมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

                                                          
  92 พัชรีภรณ  บางเขียว, “การประเมินประสิทธิผลของโครงกรเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อ

โรงเรียนไทยของโรงเรียนมัธยมศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาโสตทัศน
ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542),บทคัดยอ.

  93 ชูศักดิ์  ชาญชาง, “พฤติกรรมของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
โรงเรียนประถมศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543),บทคัดยอ.

  94 อุบล  นิ่มนวน, “พฤติกรรมการบริหารโรงเรียนที่สัมพันธกับการปฏิบัติตามบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545),บทคัดยอ.
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โรงเรียน ระดับกอนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน คือ พฤติกรรม
ดานการเปนผูนํา  การจูงใจ   การมีปฏิสัมพันธ และมีการอิทธิพลตอกัน  การตัดสินใจ  การควบคุม
การปฏิบัติงาน และการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน95

เอกชัย  บุญมีพิพิธ  ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่จบการศึกษาสาขา
การบริหารการศึกษาและสาขาอื่น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี ผลการวิจัยพบวา
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สําเร็จการศึกษาสาขาการบริหารการศึกษา โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมากและเมื่อแยกตามวุฒิ  คือผูบริหารที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสาขา
การบริหารการศึกษา มีระดับพฤติกรรมการบริหารอยูในระดับมากเชนเดียวกัน96

สมชาติ  ประชานุกูล  ไดศึกษาพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอขวัญในการ
ทํางานของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล  เขตการศึกษา 5  ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมของผูบริหาร
โรงเรียนในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมากทุกดาน97

ศิริวรรณ  ผองภิรมย  ไดศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอคุณภาพของระบบสารสนเทศ
ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  พบวา ระดับ
ปจจัยการบริหารในโรงเรียนประถมศึกษาอยูในระดับมาก ทั้งโดยภาพรวมและเมื่อแยกพิจารณาใน

                                                          
  95 พัชรี  เวชยันตวิวัฒน, “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนระดับกอนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน” (วิทยา
นิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2546), บทคัดยอ.

  96 เอกชัย  บุญมีพิพิธ, “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาสาขาการบริหารการศึกษาและสาขาอื่น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี” (วิทยา
นิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปา
กร,2546),บทคัดยอ.

  97 สมชาติ  ประชานุกูล, “พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอขวัญในการทํางาน
ของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล  เขตการศึกษา 5” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546),บทคัดยอ.
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แตละดาน  และระดับคุณภาพของระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษาอยูในระดับมากทั้ง
โดยภาพรวมและเมื่อแยกพิจารณาในแตละดาน98

งานวิจัยตางประเทศ

เรด และคณะ (Reid  and  others) ไดศึกษาองคประกอบที่สัมพันธกับประสิทธิผลของ 
โรงเรียน  พบวา  องคประกอบในดานการบริหาร  องคประกอบดานสภาพแวดลอม  องคประกอบ
ดานครู  องคประกอบดานผูบริหาร และองคประกอบดานโรงเรียน  มีความสัมพันธกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน99

แมนและลอรเรนซ(Mann and Lawrence)ไดศึกษาองคประกอบที่สัมพันธกับประสิทธิผล
ของโรงเรียน  พบวา  องคประกอบในดานคุณลักษณะและพฤติกรรมของครู คุณลักษณะและ    
พฤติกรรมของผูบริหาร และบรรยากาศโรงเรียนมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน100

แคสซิดี้ (Cassidy)  ศึกษาเกี่ยวกับขอมูลเพื่อการตัดสินใจการพัฒนาระบบการศึกษา
วิเคราะหระบบการบริหารขอมูลทางการศึกษา โดยการใชเครื่องคอมพิวเตอรที่จะสงผลใหขอมูล
เกี่ยวของทั้งหมดไดเปนผลประโยชนและถึงมือผูบริหารผูเกี่ยวของทุกระดับการศึกษา  พบวา  การ
พัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพื่อใชในการบริหารจัดการขอมูลนั้นตองกําหนดเกณฑเพื่อการประเมิน  
และการออกแบบระบบ  บริหารจัดการ ขอมูลการศึกษาจึงจะสามารถพัฒนาระบบการศึกษาได101

                                                          
  98 ศิริวรรณ  ผองภิรมย, “ปจจัยการบริหารที่สงผลตอคุณภาพของระบบสารสนเทศ

โรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546),
บทคัดยอ.

  99 Ken  Reid, David  Hopkins, and Peter  Holly, Towards  the  Effective  School (Oxford
: Basic  Blackwell  Ltd., 1988), 24-29.

  100 Dale  Mann, “ Effective  Schools  as  a  Dropout  Prevention  Strategies,” NaSSP
Bulletin 73 (September 1989) : 77-83.

  101 Thomas  James  Cassidy, Jr, “ Data  for  Decisions  in  Developing  Educstion
System : Anslysis  of  a  Computer – Based  Education  Managent  Information  System  in  the
Area  Republic  of  Egypt,” Dissertation  Adstracts  International  51,9 (March 1991) : 2936 – A.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



78

เพนนี เอ โรเบิรต (Penny A. Robert) ไดศึกษาเหตุผลของครูในการนําเครือขาย            
อินเทอรเน็ตการศึกษามาใชในการเรียนการสอน พบวา ส่ิงที่จูงใจใหครูนําอินเทอรเน็ตมาใช
ประกอบ     การเรียนการสอนคือ วิธีสอน  ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีสอนจากครูเปนศูนยกลางใน
หองเรียนมาเปนนักเรียนเปนศูนยกลาง  สามารถจัดสภาพแวดลอมการเรียนใหเปนการเรียนแบบ
รวมมือและการเรียนการสอนแบบโครงการไดอีกดวย  อินเทอรเน็ตจึงเปนสื่อการเรียนการสอนที่
ชวยเสริมสรางและกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจบทเรียนมากขึ้น มีทัศนคติตอการเรียนดีขึ้น102

ซิน ชิง-ชุน (Shin, Ching-Chun) ศึกษาความสัมพันธของทัศนคติ  แรงจูงใจ รูปแบบและ
กลวิธีในการเรียนของนักเรียนที่ เรียนดวยบทเรียนออนไลน  ซ่ึงมีการเสนอบทเรียนทาง
เวิลดไวดเว็บ  พบวา  การใชวิธีเรียนที่ตางกันกับนักเรียนที่มีภูมิหลังตางกันดวยการเสนอบทเรียน
บนเว็บทําใหนักเรียนสามารถเรียนไดดี  มีความสะดวกสบาย  รูสึกมีอิสระในการเรียน มีความสนุก
สนานในการเรียน สามารถเรียนรูไดตามความสามารถของตนเองและยังเปนแรงจูงใจใหมี         
การแขงขันดานการเรียนมากขึ้น  นักเรียนมีความสนใจที่จะตรวจผลการเรียนจากชั้นเรียน และครู        
ผูสอนดวยอีเมล  กลุมอภิปราย  กลุมขาว หรือกลุมสนทนา103

สรุป

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร  เปนผลรวมทั้งหมดของการกระทําหรือการแสดง
ออกที่ผูบริหารสถานศึกษากระทําโดยตรงและเกี่ยวของกับบุคคลอื่น  สามารถสังเกตเห็นไดในการ
บริหารงานสถานศึกษาเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวซ่ึงครอบคลุมพฤติกรรม  8 องค
ประกอบ  คือ  ภาวะผูนํา   การจูงใจ  การติดตอส่ือสาร  การมีปฏิสัมพันธ    การตัดสินใจ   การ
กําหนดเปาหมาย  การควบคุมการปฏิบัติงาน    และ เปาหมายของการปฏิบัติงานและฝกอบรมตาม
แนวคิดของ ไลเคิรท  (Likert) เปนแนวคิดที่เหมาะสมที่ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญนําไปใชใน
การบริหารโรงเรียน    ซ่ึงผูบริหารสถานศึกษาควรนําไปประพฤติปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง 
                                                          

  102 Penny  A. Roberts,  Characteristics  of  early  adopters  using  educational  Internet
networks  Internet  teacher [CD-ROM], 1998.  Abstract  from : Dissertation  Adstracts
International  Item : 9908561.

  103  Shin  Ching-Chun,  Relationships  among  student  attitudes,  motivation,  learning
styles, learning  strategies, patterns  of  learning  of  learning  and  achievement  a  formative
evaluation  of  distance  education  via  web-based  courses [CD-ROM], 1998.  Abstract  form:
Dissertation  Abstracts  International  Item : 9911641.
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เพื่อเปนประโยชนตอการบริหารงานสถานศึกษาในดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ  การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษาเปนงานอีกดานหนึ่งที่ผูบริหารสถานศึกษาตองบริหารใหมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศมีความจําเปนและสําคัญในสถานศึกษา   ดังที่กรมวิชาการไดกลาว
วาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามีความเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในดานตางๆ คือ      
1) การจัดการเรียนการสอน  2) การบริหารจัดการ  3)  การบริการขอมูล  4)   การพัฒนาสื่อ-อุปกรณ  
5) การพัฒนาระบบสารสนเทศ   ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีสวนสําคัญในการบริหารงานสถาน
ศึกษาดานตางๆ  ใหมีประสิทธิภาพ   ดังนั้น   การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษา
จะมีประสิทธิภาพหรือไม ยอมขึ้นอยูกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาเปนสําคัญ
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บทท่ี 3

การดําเนินการวิจัย

การวิจัยในครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ 1) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดกาญจนบุรี  2) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรีและ3)พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยี  
สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี สําหรับเปนแนวทางในการ
พัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี ใหมี
ประสิทธิภาพ  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research) โดยใชสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูใหขอมูล คือผูอํานวยการ
สถานศึกษา  รองผูอํานวยการสถานศึกษา  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครูผูสอน เครื่องมือที่ใช
เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารตามแนวคิดของไลเคิรท(Likert)และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาตามแนวคิดของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ           
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ การดําเนินการวิจัยและระเบียบ
วิธีวิจัย ดังนี้

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  และเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ระบบและระเบียบ ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดการดําเนินการวิจัยไว  3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1  การจัดเตรียมโครงการวิจัย  เปนการศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
ที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี โดย
วิธีการศึกษาจากเอกสาร  วารสาร  ตํารา  บทความ ทฤษฎีขอมูล  รายงานการวิจัย  ศึกษาวรรณกรรม
ที่เกี่ยวของ

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย  จัดสรางเครื่องมือ ทดสอบและปรับปรุงขอบกพรองของ
เครื่องมือ นําเครื่องมือที่สรางขึ้น ซ่ึงไดรับการตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีการหาคาความเชื่อมั่นแลว
ไปเก็บขอมูลจากแหลงที่เปนตัวอยาง  เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความถูกตอง  วิเคราะห
ขอมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะหขอมูล
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ขั้นตอนที่ 3  การรายงานผลการวิจัย  เปนขั้นตอนของการจัดทํารางรายงานผลการวิจัย 
เสนอคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ  ตรวจสอบความถูกตอง  ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาม
ที่คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ  เสนอขออนุมัติโครงการวิจัย  พิมพและรายงานผล
การวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติจบการศึกษา

ระเบียบวิธีวิจัย

เพื่อใหงานวิจัยครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัย
จึงไดกําหนดรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย  ซ่ึงประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร  
กลุมตัวอยางและการเลือกกลุมตัวอยาง   เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ ลักษณะขอมูล  การเก็บ
รวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  และสถิติที่ใชในการวิจัย  โดยมีรายละเอียดดังนี้

แผนแบบการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research) ที่แผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะของตัวอยางกลุมเดียว  ตรวจสอบสภาพความจริงโดยไมมีการทดลอง ( the  one shot, non-
experimental  case  study)  ซ่ึงเขียนเปนแผนผัง (diagram) ดังนี้

เมื่อ R   หมายถึง  ตัวอยางที่ไดจากการสุม
X  หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา
O  หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา

ประชากร
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ไดแก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที่ 3และ 4 จังหวัด

กาญจนบุรี  จํานวนทั้งส้ิน   33  แหง

      R                 X
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ตัวอยางและการเลือกตัวอยาง
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชวงชั้นที่ 3 และ 4)ในจังหวัด

กาญจนบุรี โดยผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ (stratified   random  sampling) ดังนี้
ขั้นที่ 1  จากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในชวงชั้นที่ 3 และ 4 จังหวัดกาญจนบุรี ทั้งส้ิน 33  

แหง    ผูวิจัยไดสุมตัวอยางโดยใชตารางของเครจซีและมอรแกน(Krejcie  and  Morgan)  ไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 30 แหง และสุมตัวอยางสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดกาญจนบุรีแตละขนาด
ตามสัดสวน ดังนี้  สถานศึกษาขนาดเล็ก 13 แหง  สุมตัวอยางได  จํานวน   11   แหง   สถานศึกษา
ขนาดกลาง    15   แหง สุมตัวอยางได จํานวน 14 แหง และ สถานศึกษาขนาดใหญและใหญพิเศษ    
5   แหง สุมตัวอยางได  จํานวน  5  แหง

ขั้นที่ 2   จากสถานศึกษาที่ใชเปนกลุมตัวอยาง 30  แหง  ผูวิจัยใชวิธีการสุมอยางงาย 
(simple  random  sampling)  ไดผูใหขอมูลในแตละสถานศึกษา  ประกอบดวย  ผูอํานวยการสถาน
ศึกษา  จํานวน  1  คน    รองผูอํานวยสถานศึกษา  จํานวน 1  คน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  
จํานวน 2  คน  และ ครูผูสอน  จํานวน  4  คน  รวมจํานวน  8 คน  ไดผูใหขอมูลทั้งส้ิน 240 คน   ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนประชากรและผูใหขอมูลในการตอบแบบสอบถาม

จํานวนผูใหขอมูล
ขนาดสถานศึกษา จํานวนสถานศึกษา

ผอ. รอง
ผอ.

หน.กลุม
สาระฯ

ครู
ผูสอน

รวม

เล็ก 11 11 11 22 44 88
กลาง 14 14 14 28 56 112

ใหญและใหญพิเศษ 5 5 5 10 20 40
รวม 30 30 30 60 120 240
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ตัวแปรที่ศึกษา
สําหรับการวิจัยครั้งนี้  ตัวแปรที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  ตัวแปรพื้นฐาน  ตัวแปรตน 

และตัวแปรตาม  ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึง

ประกอบดวย  1)  เพศ    2) อายุ  3) ระดับการศึกษา  4)  ประสบการณในการทํางาน  และ  5) อายุ
ราชการ

2. ตัวแปรตน  เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารตามทฤษฎีของ
ไลเคิรท (Likert) 8 ตัว ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้

2.1 ภาวะผูนํา หมายถึง   กระบวนการใชอิทธิพลตอกลุมในองคการเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่ตั้งไว

2.2   การจูงใจ  หมายถึง   การที่บุคคลเต็มใจที่จะใชพลัง เพื่อใหประสบความสําเร็จ
ในเปาหมาย หรือรางวัล

2.3   การติดตอส่ือสาร หมายถึง กระบวนการของการสงขาวสารระหวาง
บุคคล 2 คน หรือมากกวา 2 คนขึ้นไป

2.4 การปฏิสัมพันธและอิทธิพลที่มีตอกันและกัน หมายถึง  การดําเนินการ
ทางสังคมโดยบุคคลหรือกลุมบุคคลที่สามารถชักจูงบุคคลหรือกลุมบุคคลอื่นใหทําตามความ
ตองการของตน

2.5 การตัดสินใจ หมายถึง  เปนการหาทางเลือกที่จะกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ตามที่
ตนเห็นวาเหมาะสม ขึ้นอยูกับความคิดและเหตุผลของแตละบุคคล

2.6 การกําหนดเปาหมาย  หมายถึง  การกําหนดวัตถุประสงครอง เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคหลัก

2.7 การควบคุมการปฏิบัติงาน หมายถึง ความพยายามในอันที่จะใชพลังงานของ
กลุม ใหรวมมือประสานกันทํางานอยางมีเหตุผล ใหบรรลุวัตถุประสงค

2.8 เปาหมายการปฏิบัติและการฝกอบรม  หมายถึง  ระดับความตองการในการ
บรรลุเปาหมายของการปฏิบัติงาน  การใหโอกาสเพื่อพัฒนาคามสามารถตอครูและการสนับสนุน
ทรัพยากรในการดําเนินการ
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3. ตัวแปรตาม     เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาของ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ   ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้

3.1 การจัดการเรียนการสอน  หมายถึง  มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามา
ใชในการจัดการเรียนการสอน

3.2 การบริหารจัดการ  หมายถึง  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามาใชใน
การบริหารจัดการในสถานศึกษา

3.3 การบริการขอมูล  หมายถึง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชบริการในดาน
ขอมูลขาวสาร

3.4  การพัฒนาสื่อ-อุปกรณ  หมายถึง  การนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามาใช
ในการพัฒนาสื่อและอุปกรณทางการศึกษา

          3.5  การพัฒนาระบบสารสนเทศ  หมายถึง  มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
เขามาใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษา

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสําหรับเก็บ

รวบรวมขอมูล จํานวน  1  ฉบับ  แบงเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่   1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ  อายุ  

ระดับการศึกษา  ตําแหนงหนาที่  ประสบการณทํางาน  และอายุราชการ ซ่ึงเปนแบบสอบถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (checklist)

ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาจังหวัด
กาญจนบุรี ตามแนวคิดของไลเคิรท (Likert) โดยปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของ นายธีระวุฒิ       
จันทคา

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี ที่ปรับปรุงมาจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

แบบสอบถามในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเปนแบบจัดอันดับคุณภาพ  5  ระดับ ของ
ไลเคิรท (Likert’s rating  scale)  แทนคาการปฏิบัติตั้งแต มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด  
ตามลําดับ ดังนี้
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ระดับ    5      หมายถึง   พฤติกรรมการบริหารหรือการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
          มากที่สุด   มีคาน้ําหนัก  เทากับ 5  คะแนน

ระดับ    4      หมายถึง   พฤติกรรมการบริหารหรือการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
                   มาก  มีคาน้ําหนัก  เทากับ 4  คะแนน

ระดับ    3      หมายถึง   พฤติกรรมการบริหารหรือการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
          ปานกลาง  มีคาน้ําหนัก เทากับ 3  คะแนน

ระดับ    2      หมายถึง   พฤติกรรมการบริหารหรือการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
          นอย  มีคาน้ําหนัก เทากับ 2  คะแนน

ระดับ    1      หมายถึง   พฤติกรรมการบริหารหรือการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
         นอยที่สุด  มีคาน้ําหนักเทากับ 1  คะแนน

การพิจารณาขอบเขตคาน้ําหนักของคาเฉลี่ยที่ไดจากการตอบแบบสอบถามในตอนที่ 2 
และตอนที่ 3 เพื่อใชแปรความหมายของขอมูลกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท 
(Best)  ดังนี้

คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00     หมายถึง    พฤติกรรมการบริหารหรือ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามากที่สุด

คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49     หมายถึง    พฤติกรรมการบริหารหรือ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามาก

คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49     หมายถึง     พฤติกรรมการบริหารหรือ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาปานกลาง

คาเฉลี่ย  1.50 – 2.49     หมายถึง     พฤติกรรมการบริหารหรือ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษานอย

คาเฉลี่ย  1.00 – 1.49     หมายถึง     พฤติกรรมการบริหารหรือ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษานอยที่สุด1

การสรางเครื่องมือ
เพื่อใหการดําเนินการวิจัยคร้ังนี้  สามารถตรวจสอบวัดไดตรงกับกรอบแนวคิดของการวิจัย

และบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว  ผูวิจัยไดกําหนดการสรางเครื่องมือตามขั้นตอน ตอไปนี้

                                                          
1 Jonh  W.Best, Research  in  Education (Englewood  Cliffs : Prentice-Hall

Inc.,1970),190.
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ขั้นที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของแลวนําผลการศึกษามาปรับประยุกตใหเหมาะสมกับ
งานวิจัยในครั้งนี้  สรางเปนเครื่องมือภายใตคําปรึกษาและแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
และทรงคุณวุฒิ

ขั้นที่ 2 ผูวิจัยตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content  validity)โดยนําแบบสอบถามที่
ปรับประยุกตเสร็จแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง      
แกไขดานภาษาและเนื้อหา  (รายละเอียดภาคผนวก ค)โดยใชเทคนิค IOC ( Index  of  Item  
Objective Congruence )

ขั้นที่ 3  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวนําไปทดลองใช (try out)  กับผูอํานวยการ
สถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา หัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครูผูสอนที่ไมใชโรงเรียน     
กลุมตัวอยาง  จํานวน  30  ชุด   ไดแก   โรงเรียนราชินีบูรณะ  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  โรงเรียน
คงทองวิทยา และโรงเรียนกําแพงแสนวิทยา และนําแบบสอบถามที่ไดมาคํานวณหาความเชื่อมั่น
(reliability) ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach) โดยใชสัมประสิทธิ์ (α  Coefficient) ไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .9861 (รายละเอียดภาคผนวก ง)

การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้มีหนวยการวิเคราะหขอมูล คือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ชวงชั้นที่ 3 และ 4) 

จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน   30   แหง   ผูใหขอมูลประกอบดวย   ผูอํานวยการสถานศึกษา    จํานวน  
30  คน  รองผูอํานวยการสถานศึกษา  จํานวน 30  คน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  จํานวน  60  คน  
ครูผูสอน  จํานวน  120  คน    รวมทั้งส้ิน    240   คน   แลวนําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา
พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ จัดระบบขอมูลและวิเคราะหคาสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
SPSS (statistical  package  for  the  social  science)

สถิติท่ีใชในการวิจัย
เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยไดใชสถิติในการ

วิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. เพื่อใหทราบขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใชคารอยละ

(percentage)
2. เพื่อใหทราบระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

จังหวัดกาญจนบุรี และระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดกาญจนบุรี  ใชคาเฉลี่ย (⎯X  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
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3. เพื่อใหทราบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี  ใชการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise  multiple  regression  analysis)

สรุป

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research) มีวัตถุประสงคเพื่อ
ทราบ 1) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี 2) การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี และ 3)พฤติกรรม  
การบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้น       
พื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี กลุมตัวอยางไดแก สถานศึกษาขั้นพื้นฐานชวงในชั้นที่ 3และ 4 จังหวัด
กาญจนบุรีจํานวน  30  แหง  ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา  รองผูอํานวยการ
สถานศึกษา  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู และครูผูสอน รวมทั้งส้ิน 240 คน  เครื่องมือเปนแบบ
สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารตามแนวคิดของไลเคิรท  (Likert)                
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  จังหวัดกาญจนบุรี  ตามแนวคิดของกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ   สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ  คารอยละ (%)  คาเฉลี่ย (⎯X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
วิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  (stepwise  multiple  regression  analysis)
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บทท่ี 4

การวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูลเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยเร่ือง“พฤติกรรมการ
บริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จังหวัดกาญจนบุรี” กลุมตัวอยางเปนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน  30  แหง
ผูใหขอมูล ประกอบดวย  ผูอํานวยการสถานศึกษา 30 คน  รองผูอํานวยการสถานศึกษา  30 คน  หัว
หนากลุมสาระการเรียนรู  60  คน และครูผูสอน  120 คน รวมทั้งหมด 240 คน ไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนมาทุกฉบับ  คิดเปนรอยละ 100  นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตาราง
ประกอบคําบรรยาย  จําแนกเปน 4 ตอน ดังนี้คือ

ตอนที่    1     การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่    2     การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี
    ตอนที่   3   การวิเคราะหระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี
                  ตอนที่ 4 การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
                สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ผูใหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้  แบงออกเปน  4
กลุม คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา  รองผูอํานวยการสถานศึกษา  หัวหนากลุมสาระการเรียนรูและ
ครูผูสอน  ในสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง  30  โรง  ประกอบดวย   ผูอํานวยการสถานศึกษา  30
คน   รองผูอํานวยการสถานศึกษา 30 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู   60  คน และครูผูสอน 120
คน รวม 240  คน  การวิเคราะหพิจารณาตาม  เพศ  อายุ  ตําแหนง   วุฒิทางการศึกษา  ประสบการณ
ในการทํางาน และอายุราชการ   โดยใชคารอยละ (% )   ผลปรากฏ  ดังรายละเอียด ตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 3     คาจํานวนรอยละ สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ
ตําแหนงปจจุบัน วุฒิทางการศึกษา ประสบการณการทํางานและอายุราชการ

สถานภาพสวนตัว จํานวน รอยละ
1. เพศ

1.1 ชาย
1.2 หญิง

102
138

42.50
57.50

รวม 240 100.00
2.  อายุ

2.1  ต่ํากวา  30  ป
2.2  31 – 40 ป
2.3  41 – 50 ป
2.4  51 ปขึ้นไป

 31
 64
106
39

 12.91
 26.67
44.17
16.25

รวม 240 100.00
3.   ตําแหนงปจจุบัน

3.1     ผูอํานวยการสถานศึกษา
3.2 รองผูอํานวยการสถานศึกษา
3.3 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
3.4 ครูผูสอน

 30
 30
60

120

12.50
12.50
25.00
50.00

                                      รวม 240 100.00
4.   วุฒิการศึกษา

4.1    ต่ํากวาปริญญาตรี
4.2    ปริญญาตรี
4.4    สูงกวาปริญญาตรี

   0
191
  49

0
79.58
20.42

รวม 240 100.00
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ตารางที่ 3 (ตอ)
สถานภาพสวนตัว จํานวน รอยละ

5.ประสบการณการทํางาน
         5.1      5 ปและต่ํากวา
         5.2      6 –  10  ป
         5.3     มากกวา  10 ปขึ้นไป

53
57

130

22.08
23.75
54.17

รวม 240 100.00
6. อายุราชการ

6.1 10 ป และต่ํากวา
6.2 11 - 20  ป
6.3 21  ปขึ้นไป

68
67

105

28.33
27.92
43.75

รวม 240 100.00

 จากตารางที่ 3 พบวา สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง
จํานวน  138  คน  คิดเปนรอยละ 57.50   เปนเพศชาย จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 42.50 มีอายุ
41 - 50ปมากที่สุด จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 44.17 และมีอายุต่ํากวา 30 ปนอยที่สุดจํานวน 31
คน     คิดเปน   รอยละ 12.91    สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 191 คน คิดเปนรอย
ละ 79.58  และรองลงมาจบการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน  49  คน คิดเปนรอยละ 20.42  มี
ประสบการณการทํางานมากกวา  10 ปขึ้นไปมากที่สุด  จํานวน  130  คน  คิดเปนรอยละ 54.17
สวนประสบการณการทํางาน  5  ปและต่ํากวามีจํานวนนอยที่สุด  จํานวน  53  คน  คิดเปนรอยละ
22.08

ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
               จังหวัดกาญจนบุรี

    ในการวิเคราะหระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตอบคําถามของการวิจัยขอที่ 1 วาอยูในระดับใด ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลการใช
พฤติกรรมของผูบริหาร วิเคราะหโดยภาพรวมและจําแนกตามแบบของพฤติกรรมการบริหาร โดย
ใชคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปเปรียบเทียบตามเกณฑระดับคุณภาพ
ตามแนวคิดของเบสท (Best)ที่กําหนดไว ดังปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาระดับ  ของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี  โดยจําแนกเปนรายดาน ดังนี้

                ( n = 30)
พฤติกรรมการบริหาร Χ S.D. ระดับ

1.ภาวะผูนํา(X1) 4.18 0.18 มาก
2.การจูงใจ(X2) 4.05 0.22 มาก
3.การติดตอส่ือสาร(X3) 4.02 0.20 มาก
4.การมีปฏิสัมพันธ(X4) 4.10 0.18 มาก
5.การตัดสินใจ(X5) 4.07 0.22 มาก
6.การกําหนดเปาหมาย(X6) 4.06 0.20 มาก
7.การควบคุมการบังคับบัญชา(X7) 4.02 0.24 มาก
8.เปาหมายของการปฏิบัติงานและฝกอบรม(X8) 3.93 0.18 มาก
                                      รวม(Xtot) 4.06 0.16 มาก

  จากตารางที่ 4 พบวา โดยภาพรวมพฤติกรรมการบริหาร(Xtot) อยูในระดับมาก
(Χ =4.06, S.D=0.16) และเมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา ผูบริหารมีระดับการปฏิบัติในการ
บริหารงานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาจากระดับมากไปหาระดับนอย ดังนี้ คือ ภาวะผูนํา
(X1) (Χ =4.18, S.D=0.18) การมีปฏิสัมพันธ(X4) (Χ =4.10, S.D=0.18) การตัดสินใจ(X5)
(Χ =4.07, S.D=0.22) การกําหนดเปาหมาย(X6) (Χ =4.06, S.D=0.20) การจูงใจ (X2) (Χ =4.05,
S.D=0.22) การติดตอส่ือสาร(X3) (Χ =4.02, S.D=0.20) การควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) (Χ =4.02,
S.D=0.24)  และเปาหมายของการปฏิบัติงานและการฝกอบรม (X8) (Χ =3.93, S.D=0.18)  ตาม
ลําดับ  จากคาของ S.D. อยูระหวาง 0.18 – 0.24  แสดงวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นสอดคลองกัน

 เมื่อพิจารณารายละเอียดของพฤติกรรมในแตละดาน สามารถจําแนก คาเฉลี่ย  (Χ ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายขอ  รายละเอียดตามตารางที่ 5
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ตารางที่ 5     คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ระดับ ของพฤติกรรมการบริหาร ของผูบริหาร
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี โดยจําแนกเปนรายขอ ดังนี้

( n = 30)
ขอ พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร Χ S.D. ระดับ

1
ภาวะผูนํา
ผูบริหารเปนผูนําในการกําหนดนโยบาย เปาหมายและ
วัตถุประสงคของงาน 4.18 0.20 มาก

2 ผูบริหารใหอิสระผูใตบังคับบัญชาในการแสดงความคิด
เห็นตอการปฏิบัติงาน 4.14 0.33 มาก

3 ผูบริหารสนับสนุน สงเสริมผูใตบังคับบัญชาใหกาวหนา
ในตําแหนงหนาที่การงาน 4.26 0.19 มาก

4 ผูบริหารเปนผูทีไดรับการไววางใจและความเชื่อมั่นในการ
ปฏิบัติงาน 4.09 0.28 มาก

5 ผูบริหารเปนผูนําในการแสวงหาความรู  ขอมูล ขาวสาร
ตางๆ เพื่อนํามาใชในการพัฒนาตนเองและงานโรงเรียน 4.19 0.21 มาก

6 ผูบริหารมีการประชุมชี้แจงใหผูใตบังคับบัญชาทราบถึง
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน 4.21 0.22 มาก

7
การจูงใจ
ผูบริหารใหความยุติธรรมแกผูใตบังคับบัญชาอยางเทา
เทียมกัน 3.97 0.28 มาก

8 ผูบริหารมีการมอบหมายใหบุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติ
หนาที่ตามความถนัดและความสามารถ 4.16 0.23 มาก

9 ผูบริหารมีการใชเทคนิคการจูงใจตางๆในการบริหารงาน
เชน การเลื่อนตําแหนง การใหสวัสดิการ 3.93 0.32 มาก

10 ผูบริหารมีการกระตุนและจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาศึกษา
หาความรูเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง 4.11 0.26 มาก

11 ผูบริหารมีการยกยอง ชมเชยผูใตบังคับบัญชาที่มีผลงานดี
เดน 4.09 0.27 มาก

12 ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นในปญหาของผูใตบังคับบัญชา
และใหการชวยเหลือ 4.05 0.27 มาก
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ขอ พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร Χ S.D. ระดับ

13
การติดตอส่ือสาร
ผูบริหารสามารถติดตอส่ือสารงานกับผูใตบังคับบัญชาได
โดยตรงรวดเร็วและถูกตอง 4.10 0.27 มาก

14 ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาและนําไป
ใชในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในองคกร 3.98 0.25 มาก

15 ผูบริหารใชการติดตอส่ือสารสองทาง คือจากผูบริหารงาน
ไปสูผูปฏิบัติและผูปฏิบัติขึ้นไปสูผูบริหารในการบริหารงาน
โรงเรียน 4.04 0.22 มาก

16 มีการสื่อสารขาวสารในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 3.95 0.28 มาก
17 มีการพบปะหารือ ติดตอส่ือสารซึ่งกันและกันเพื่อมุงใหงาน

บรรลุเปาหมาย 4.03 0.22 มาก
18 ผูบริหารมีการกลั่นกรองขอมูลขาวสารกอนตัดสินใจ 4.03 0.28 มาก

19
การมีปฏิสัมพันธ
ผูบริหารและครูในโรงเรียนมีการปฏิสัมพันธในลักษณะ
แบบฉันทมิตร และเต็มไปดวยความมั่นใจและไววางใจกัน 4.03 0.30 มาก

20 ใหความสําคัญในการทํางานรวมกันเปนกลุม 4.11 0.26 มาก
21 ผูบริหารมีความรวมมือกับชุมชนเปนผลทําใหการดําเนิน

งานประสบความสําเร็จ 4.08 0.23 มาก
22 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนมีความคิดริเร่ิม

สรางสรรคในการดําเนินงาน 4.18 0.18 มาก
23 ผูบริหารชี้แจงและสรางความเขาใจรวมกันในการปฏิบัติงาน

4.08 0.25 มาก

24
การตัดสินใจ
ผูบริหารเปดโอกาสใหครูอาจารยมีสวนรวมในการตัดสินใจ 4.17 0.29 มาก

25 ผูบริหารใชขอมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจดําเนิน
งานของโรงเรียน 4.08 0.25 มาก
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ขอ พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร Χ S.D. ระดับ
26 ผูบริหารมีทักษะในการใชความรู ความสามารถทางวิชาการ

ประกอบการตัดสินใจ 4.12 0.26 มาก
27 มีการสั่งการอยางมีขั้นตอนและชัดเจน 4.04 0.30 มาก
28 ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรมีความคิดริเร่ิม และมีสวน

รวมในการทํางานรวมกับผูอ่ืน 4.09 0.25 มาก

29
การกําหนดเปาหมาย
ผูบริหารและครูอาจารยมีการรวมกันกําหนดเปาหมายและ
นโยบายของโรงเรียน 4.15 0.25 มาก

30 ผูบริหารไดรับการยอมรับจากผูใตบังคับบัญชาในการ
กําหนดเปาหมายของโรงเรียน 4.07 0.27 มาก

31 ผูบริหารกําหนดเปาหมายของโรงเรียนไดชัดเจนและวาง
แนวทางการปฏิบัติที่เปนไปไดเพื่อนําไปสูความสําเร็จ 4.05 0.23 มาก

32 ผูบริหารมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผล อยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ 3.92 0.30 มาก

33 ผูบริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอยาง
สม่ําเสมอ 3.96 0.32 มาก

34 มีการกําหนดสายงานการบังคับบัญชาในการบริหารโรง
เรียน 4.23 0.26 มาก

35
การควบคุมการปฏิบัติงาน
ผูบริหารนําขอมูลจากการประเมินผลครูอาจารยมาเปนแนว
ทางในการนิเทศ กํากับ และติดตามการปฏิบัติงาน 3.93 0.25 มาก

36 เมื่อประสบปญหาระหวางการปฏิบัติงานผูบริหารแกไข
ปญหาโดยการใหขอเสนอแนะมากกวาการตําหนิหรือลง
โทษ 4.01 0.31 มาก

37 ในการควบคุมการปฏิบัติงานผูบริหารไดกําหนดสายงาน
การบังคับบัญชาไวและใชในการบริหารงานโรงเรียน 4.11 0.26 มาก
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ตารางที่ 5 (ตอ)
ขอ พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร Χ S.D. ระดับ

38
เปาหมายของการปฏิบัติงานและฝกอบรม
ครูอาจารยไดรับการฝกฝนและอบรมดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศตามที่ตองการ 3.95 0.19 มาก

39 มีความเหมาะสมของทรัพยากรที่ไดรับมาเพื่อชวย
สนับสนุนในการปฏิบัติงาน เชน วัสดุอุปกรณ  งบประมาณ
ฯลฯ 3.89 0.30 มาก

40 ผูบริหารจัดใหมีการฝกอบรมโดยจัดหาวิทยากรที่มีความรู
ความสามารถเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในปจจุบันและการ
ดําเนินงานในอนาคต 3.95 0.20 มาก

41 ผูบริหารกําหนดมาตรฐานงาน (PSO) และแนวการปฏิบัติ
งานใหกับคณะทํางานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 3.90 0.26 มาก

42 ผูบริหารมีสวนชวยผูปฏิบัติงานพัฒนาความสามารถของตน
เองใหสูงขึ้น 3.97 0.24 มาก

 จากตารางที่ 5 พบวาคาเฉลี่ย(Χ ) แบบสอบถามของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย(Χ )ระดับมาก จํานวน 42 ขอ
ซ่ึงมีคาเฉลี่ย(Χ ) อยูระหวาง 3.90 – 4.26  และขอที่มีคาเฉลี่ย(Χ )มากที่สุด คือ ขอ 3 ผูบริหาร
สนับสนุน สงเสริมผูใตบังคับบัญชาใหกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน (Χ =4.26)รองลงมาคือ
ขอ 34 มีการกําหนดสายงานการบังคับบัญชาในการบริหารโรงเรียน (Χ =4.23 )และคาเฉลี่ย(Χ )
ต่ําสุด 41 ผูบริหารกําหนดมาตรฐานงาน(PSO) และแนวการปฏิบัติงานใหกับคณะทํางานไดอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ (Χ =3.90 ) จากคาของ S.D. อยูระหวาง 0.18 – 0.33  แสดงวา ความคิด
เห็นของผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
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ตอนที่ 3   การวิเคราะหระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  จังหวัดกาญจนบุรี
ในการวิเคราะหระดับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตอบคําถามงานวิจัยขอที่ 2 วาอยูในระดับใด ผูวิจัยวิเคราะหโดยภาพรวมและ
จําแนกตามการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา โดยใชคาเฉลี่ย (Χ ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑระดับคุณภาพตามแนวคิดของเบสท ที่กําหนดไว ดังปรากฏ
รายละเอียดตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6     คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ ของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาใน

       สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี โดยจําแนกเปนรายดาน ดังนี้
( n = 30)

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา Χ S.D. ระดับ
1. การจัดการเรียนการสอน (Y1) 3.86 0.25 มาก
2. การบริหารจัดการ (Y 2) 3.89 0.19 มาก
3. การบริการขอมูล (Y 3) 3.68 0.24 มาก
4. การพัฒนาสื่อ-อุปกรณ (Y 4) 3.75 0.24 มาก
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Y 5) 3.88 0.21 มาก

รวม (Ytot) 3.82 0.21 มาก

 จากตารางที่ 6  พบวา โดยภาพรวม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี อยูในระดับมาก (Χ = 3.82, S.D.= 0.21)  เมื่อพิจารณาแยกเปน
รายขอยอย พบวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
กาญจนบุรี อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาจากมากไปหาคานอยไดดังนี้ คือ การบริหารจัดการ (Y2)
(Χ  = 3.89 ,S.D. = 0.19)  การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Y5) (Χ = 3.88 ,S.D.= 0.21) การจัดการ
เรียนการสอน (Y1)   (Χ = 3.86,S.D.=0.25) การพัฒนาสื่อ-อุปกรณ (Y4) (Χ  =3.75, S.D.= 0.24)
และการบริการขอมูล(Y3) (Χ = 3.68, S.D. = 0.24)  โดยการบริหารจัดการ (Y2) มีคาเฉลี่ย(Χ )มาก
ที่ระดับ 3.89 และการบริการขอมูลการ (Y3)  มีคาเฉลี่ย(Χ )นอยที่สุดที่ระดับ3.68 08 จากคาของ
S.D. อยูระหวาง 0.19 – 0.25  แสดงวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอด
คลองกัน

เมื่อพิจารณารายละเอียดของพฤติกรรมในแตละดาน สามารถจําแนก คาเฉลี่ย  (Χ ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายขอ  รายละเอียดตามตารางที่ 7
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ตารางที่ 7    คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาระดับ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   จังหวัดกาญจนบุรี เปนรายขอ ดังนี้

( n = 30)
ขอ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา Χ S.D. ระดับ

1
การจัดการเรียนการสอน
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามาใชในการจด
การเรียนการสอน 3.83 0.28 มาก

2 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามาใชในการสืบ
คนดานขอมูลเพื่อประกอบการเรียนรูในรายวิชาตางๆ 3.84 0.31 มาก

3 จัดใหนักเรียนทุกคนมีความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษาอยางทั่วถึง 3.97 0.27 มาก

4 มีการสนับสนุนใหมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ศึกษาไปใชในการศึกษาใหสอดคลองกับเนื้อหาในบท
เรียน 3.92 0.28 มาก

5 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามาใชในการจัด
กิจกรรมสงเสริมในดานตางๆ เชน การจัดนิทรรศการ
การนําเสนอผลงาน การแขงขันทักษะสื่อคอมพิวเตอร 3.84 0.29 มาก

6 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเปนสื่อประกอบ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 3.80 0.26 มาก

7 มีโครงการเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ศึกษา 3.84 0.30 มาก

8
การบริหารจัดการ
มีการกําหนดนโยบายดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา 3.86 0.26 มาก

9 มีการจัดทําแผนงานดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา 3.82 0.26 มาก

10 มีการสนับสนุนใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามา
ใชในการบริหารจัดการ 3.96 0.23 มาก

11 มีการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณมาใชในการบริหารจัดการ 3.94 0.21 มาก
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ตารางที่ 7 (ตอ)
ขอ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา Χ S.D. ระดับ
12 มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรโดยการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 3.94 0.22 มาก
13 มีการกระตุนใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามาใช

ในการบริหารจัดการ 3.95 0.21 มาก
14 มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการใชเทคโนโลยีสาร

สนเทศการศึกษา 3.77 0.25 มาก
15 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามาใชในการจัด

ทําโปรแกรมทางการเงิน 3.86 0.23 มาก
16 สงเสริม สนับสนุนและจัดสรรงบประมาณเพื่อการ

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาอยางตอเนื่อง 3.93 0.24 มาก
17 สงเสริมสวนตางๆในองคกรใหมีการใชเทคโนโลยีสาร

สนเทศการศึกษาควบคูไปกับการบริหารจัดการ 3.90 0.22 มาก

18
การบริการขอมูล
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามาใชเปนดัชนี
หองสมุดโรงเรียน 3.55 0.37 มาก

19 มีการนําอินเตอรเน็ตหรือ CD-Rom มาใชในการสืบคน
ขอมูล 3.75 0.28 มาก

20 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือรับ-สง
ขาวสารและความรูดวยวิธีการเรียนดวยตนเอง 3.63 0.28 มาก

21 มีการจัดใหมีเครือขายขอมูลดานการบริหารสามารถ
เชื่อมโยงติดตอส่ือสารกันไดทั้งองคกร 3.63 0.34 มาก

22 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามาใชในการ
รวบรวมขอมูลของโรงเรียน 3.91 0.22 มาก

23 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามาใชในการเผย
แพรขาวสารและประชาสัมพันธ 3.75 0.27 มาก

24 มีการใหบริการยืมและสําเนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา 3.54 0.37 มาก
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ตารางที่ 7 (ตอ)
ขอ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา Χ S.D. ระดับ

25
การพฒันาสือ่-อุปกรณ
มกีารนาํเทคโนโลยสีารสนเทศการศกึษามาใชเปนไปอยาง
ประหยดัและมปีระสิทธภิาพ 3.75 0.31 มาก

26 มีการปรับปรุงและพัฒนาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาอยางตอเนื่อง 3.79 0.27 มาก

27 สงเสริมพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถในการใช
คอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆในการจัด
ระบบสารสนเทศ 3.92 0.29 มาก

28 มีการพัฒนาความรูทักษะในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรใหกับครูทุกคน จัดใหมีส่ือแตละประเภทให
ใชไดอยางเพียงพอและทั่วถึง 3.78 0.28 มาก

29 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามาใชในการ
พัฒนาสื่อ-อุปกรณใหมีประสิทธิภาพตอการใชงาน 3.71 0.27 มาก

30 มีการกําหนดนโยบายดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อ-อุปกรณ 3.69 0.31 มาก

31 มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการใชส่ือเทคโนโลยีสาร
สนเทศการศึกษา 3.61 0.29 มาก

32
การพัฒนาระบบสารสนเทศ
มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลของโรงเรียน 3.94 0.27 มาก

33 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามาจัดทํา
โปรแกรมการวัดและประเมินผล 3.95 0.28 มาก

34 มีการกําหนดนโยบายดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ 3.88 0.23 มาก
35 มีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากรโดยอบรมใหความรู

ประชุม สัมมนา  ประชุมปฏิบัติการ และใหไปศึกษาดู
งาน

3.90 0.25 มาก

36 มีการใชงบประมาณเพื่อสงเสริมพัฒนาการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษา 3.94 0.31 มาก
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ตารางที่ 7 (ตอ)
ขอ การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา Χ S.D. ระดับ
37 มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศใหเปนปจจุบัน

อยางสม่ําเสมอ 3.93 0.22 มาก
38 มีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 3.97 0.26 มาก
39 มีมาตรการในการปองกันการใชเทคโนโลยีสารการศึกษา

ในทางที่ไมเหมาะสม 3.73 0.27 มาก
40 จัดใหมีวิทยากรที่มีความรูความสามารถใหความรูแกครูใน

การพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน 3.74 0.31 มาก

จากตารางที่ 7 พบวา คาเฉลี่ย(Χ ) แบบสอบถามของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย ระดับมาก จํานวน 40 ขอ ซ่ึงมีคาเฉลี่ยตั้งแต 3.54 –  3.97 และขอ
ที่มีคาเฉลี่ย(Χ ) มากที่สุดเทากันจํานวน 2 ขอ คือ ขอ 3 จัดใหนักเรียนทุกคนมีความรูเกี่ยวกับ    การ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาอยางทั่วถึง และขอ 38 มีการนําคอมพิวเตอรมาใชใน       การ
พัฒนาระบบสารสนเทศในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง (Χ =3.97) รองลงมา คือ ขอ10 มี          การ
สนับสนุนใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามาใชในการบริหารจัดการ(Χ =3.96)และ     คา
เฉล่ีย(Χ ) ต่ําสุด คือขอ 24 มีการบริการยืมและสําเนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
(Χ =3.54)    จากคาของ S.D. อยูระหวาง 0.21 – 0.37  แสดงวา ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบ
ถามมีความคิดเห็นสอดคลองกัน

ตอนที่  4  การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี
ในการวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสาร

สนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี ในเบื้องตน ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห
คาสหสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริการกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
เพื่อประโยชนในการวิเคราะหการสงผลตอตัวแปรทั้งสอง ดังรายละเอียดในตารางที่ 8
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ตารางที่ 8  คาสหสัมพันธระหวางพฤตกิรรมการบริหารของผูบริหารกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี 
การใชเทคโนโลยี 

พฤติกรรม 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 Xtot Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Ytot 

X1 -               
X2 .485 -              
X3 .607 .704 -             
X4 .669 .626 .802 -            
X5 .733 .524 .755 .810 -           
X6 .483 .368 .560 .703 .663 -          
X7 .368 .403 .543 .649 .672 .700 -         
X8 .341 .409 .482 .597 .446 .708 .718 -        
Xtot .747 .729 .864 .914 .877 .800 .758 .706 -       
Y1 .310 .215 .336 .438 .286 .592 .533 .732 .516 -      
Y2 .443 .405 .564 .574 .439 .577 .594 .822 .674 .793 -     
Y3 .474 .344 .401 .516 .355 .473 .488 .752 .578 .826 .857 -    
Y4 .274 .097 .163 .219 .039 .366 .355 .707 .324 .776 .792 .850 -   
Y5 .377 .084 .294 .414 .196 .374 .386 .650 .411 .741 .779 .827 .858 -  
Ytot .409 .249 .385 .472 .288 .518 .513 .795 .545 .896 .919 .946 .928 .915 - 
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จากตารางที่  8  พบวาโดยภาพรวมพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร (Xtot) มีความ
สัมพันธกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี 
(Ytot) ในระดับปานกลาง (r = .545) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

เมื่อแยกพิจารณาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารเปนรายดาน    
(X1 – X8) กับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี
ในภาพรวม (Ytot)  พบวา มีความสัมพันธกัน อยูในระดับต่ํา 5 ดาน คือ ภาวะผูนํา(X1) (r = .409)
การจูงใจ (X2) (r = .249)  การติดตอส่ือสาร (X3) (r = .385) การมีปฏิสัมพันธ (X4) (r = .472)  การตัด
สินใจ (X5) (r = .288)  อยูในระดับปานกลาง  2  ดาน  คือ การกําหนดเปาหมาย (X6) (r = .518)  การ
ควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) (r = .513)  และดานที่อยูในระดับมาก คือ เปาหมายการปฏิบัติงานและ
ฝกอบรม(X8) (r = .795)

เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร(X1 – X8) กับการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี (Y1 – Y5) พบวา มี
ความสัมพันธกันดังนี้

ภาวะผูนํา(X1)มีความสัมพันธกับการบริหารจัดการ(Y2) การบริการขอมูล (Y3) และการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ(Y5)

การจูงใจ (X2) มีความสัมพันธกับการบริหารจัดการ(Y2)
การติดตอส่ือสาร (X3) มีความสัมพันธกับการบริหารจัดการ(Y2) การบริการขอมูล (Y3)
การมีปฏิสัมพันธ (X4) มีความสัมพันธกับการจัดการเรียนการสอน (Y1) การบริหาร

จัดการ(Y2) การบริการขอมูล (Y3)และการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Y5)
การตัดสินใจ (X5) มีความสัมพันธกับการบริหารจัดการ (Y2)
การกําหนดเปาหมาย (X6) มีความสัมพันธกับการจัดการเรียนการสอน(Y1)  การบริหาร

จัดการ(Y2) การบริการขอมูล (Y3)การพัฒนาสื่อ-อุปกรณ (Y4) และการพัฒนาระบบสารสนเทศ(Y5)
การควบคุมการปฏิบัติงาน (X7) มีความสัมพันธกับการจัดการเรียนการสอน(Y1) การ

บริหารจัดการ(Y2) การบริการขอมูล (Y3)และการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Y5)
เปาหมายการปฏิบัติงานและฝกอบรม(X8) มีความสัมพันธกับการจัดการเรียนการสอน

(Y1)  การบริหารจัดการ(Y2) การบริการขอมูล (Y3) การพัฒนาสื่อ-อุปกรณ (Y4) และการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ(Y5)
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สําหรับการวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อตอบคําถามการวิจัย  ขอ 3  ผูวิจัย
ไดวิเคราะหในภาพรวมและแยกวิเคราะหเปนรายดาน ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบ      
ขั้นตอน (multiple  regressions)  โดยวิธี  stepwise  regression   ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่
นําเขาสมการ ดังรายละเอียดในตารางที่ 9 – 14  ดังนี้

     1.การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรีโดยภาพรวม(Ytot)มีรายละเอียดตามตารางที่ 
9

ตารางที่ 9      การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่
        สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
        กาญจนบุรี โดยภาพรวม (Ytot)

แหลงความแปรปรวน
df Sum of

Squares
Mean

Squares
F Sig

Regression 1 0.772 0.772 48.166 .000**
Residual 28 0.449 0.016

Total 29 1.222
                **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)                                .795
                ประสิทธิภาพในการทํานาย      (R square)                                    .632

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)         .619
                ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error)         .12664
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    ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficientsตัวแปรพยากรณ

B Std.Error Beta
t Sig .

คาคงที่(Constant) 0.202 0.522 0.386 .702
เปาหมายของการปฏิบัติงาน และ
ฝกอบรม(X8) 0.921 0.133 0.795 6.940 .000

        ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   *  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                  จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ เปาหมายของ
การปฏิบัติงานและฝกอบรม(X8)มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณในการทํานายการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม (Ytot)
เทากับ .795   คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2) เทากับ .632   หมายความวา  เปาหมายของการ
ปฏิบัติงานและฝกอบรม(X8)สามารถทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษา
ขั้น    พื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรีในภาพรวม ไดรอยละ 63.2 คาประสิทธิภาพในการทํานายปรับ
แลว (Adjusted R2)เทากับ.619 มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error)  เทากับ
.12664  ในลักษณะนี้ แสดงวา เปาหมายของการปฏิบัติงานและฝกอบรม(X8) สงผลตอการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรีโดยภาพรวม(Ytot)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสามารถเขียนเปน สมการวิเคราะห การถดถอยไดดังนี้

 2.การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี ดานใชในการจัดการเรียนการสอน
(Y1) รายละเอียดตามตารางที่ 10

Ytot = 0.202 + 0.921(X8)∧
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ตารางที่ 10 การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่
สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
กาญจนบุรี  ดานใชในการจัดการเรียนการสอน (Y1)

แหลงความแปรปรวน
Df Sum of

Squares
Mean

Squares
F Sig

Regression    1 0.949 0.949 32.257 .000**
Residual 28 0.824 0.029

Total 29 1.773
               ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

               สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)                              .732
               ประสิทธิภาพในการทํานาย      (R square)                                  .535

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)       .519
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error)         .17152

                     ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficientsตัวแปรพยากรณ

B Std.Error Beta t Sig .

  คาคงที่(Constant) -0.151 0.708 -0.214 .832

เปาหมายของการปฏิบัติงาน และ
ฝกอบรม (X8) 1.020 0.180 0.732 5.680 .000

      ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
             * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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 จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือเปาหมายของ
การปฏิบัติงานและฝกอบรม(X8) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณในการทํานายการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี  ดานการจัดการเรียน
การสอน (Y1) เทากับ .732  คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2)เทากับ .535 หมายความวา เปาหมาย
ของการปฏิบัติงานและฝกอบรม(X8) สามารถทํานาย การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาใน
สถานศึกษา      ขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวม ไดรอยละ 53.5  คาประสิทธิภาพในการ
ทํานายปรับแลว (Adjusted R2)เทากับ .519   มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard 
error)  เทากับ   .17152  ในลักษณะนี้ แสดงวา เปาหมายของการปฏิบัติงานและฝกอบรม(X8) สงผล
ตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี ดานการจัด
การเรียนการสอน  (Y1)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณไดดังนี้

 3. การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยี          
สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี  ดานการบริหารจัดการ (Y2)             
มีรายละเอียดตามตารางที่ 11

ตารางที่  11   การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่
        สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัด
        กาญจนบุรี ดานการบริหารจัดการ (Y2)

แหลงความแปรปรวน
df Sum of

Squares
Mean

Squares
F Sig

Regression 1 0.708 0.708 58.213 .000*
Residual 28 0.341 0.012

Total 29 1.049
               *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Y1= -0.151   + 1.020 (X8)
∧
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                สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)                               .822
                ประสิทธิภาพในการทํานาย      (R square)                                   .675

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)        .664
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error)         .11031

        ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficientsตัวแปรพยากรณ

B Std.Error Beta
t Sig .

คาคงที่(Constant) 0.426 0.455 0.936 .357
เปาหมายของการปฏิบัติและ
ฝกอบรม(X8) 0.882 0.116 0.822 7.630 .000

                    ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
       * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                จากตารางที่   11    แสดงใหเห็นวาตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือเปาหมายของ
การปฏิบัติและฝกอบรม  (X8) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ดานการบริหารจัดการ (Y2)     
เทากับ .822   คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2)เทากับ .675 หมายความวา เปาหมายของการ
ปฏิบัติและฝกอบรม(X8)สามารถทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี  ดานการบริหารจัดการ (Y2) ไดรอยละ 67.5 คาประสิทธิภาพใน การ
ทํานายปรับแลว (AdjustedR2)เทากับ.664มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard 
error)   เทากับ .11031ในลักษณะนี้แสดงวาเปาหมายของการปฏิบัติงานและฝกอบรม(X8)สงผลตอ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี  ดานการ
บริหารจัดการ (Y2) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสามารถเขียนเปน สมการวิเคราะหการ
ถดถอยไดดังนี้

  
Y2= 0.426 + 0.882(X8)
∧
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                4.การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดกาญจนบุรี   ดานการบริการขอมูล (Y3)  มีราย
ละเอียดตามตารางที่ 12

ตารางที่ 12    การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สง
ผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
กาญจนบุรี ดานการบริการขอมูล (Y3)

แหลงความแปรปรวน
Df Sum of

Squares
Mean

Squares
F Sig

Regression 1 0.956 0.956 36.464 .000*
Residual 278 0.734 0.026

Total 29 1.691
               *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

               สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)                               .752
               ประสิทธิภาพในการทํานาย      (R square)                                   .566

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)        .550
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error)          .16195

   ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficientsตัวแปรพยากรณ

B Std.Error Beta
t Sig .

คาคงที่(Constant) -0.349 0.668 -0.523 .605
เปาหมายของการปฏิบัติงาน
และฝกอบรม(X8) 1.024 0.170 0.752 6.039 .000

                      ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
          * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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                จากตารางที่ 12 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ  เปาหมายของ
การปฏิบัติและฝกอบรม(X8)โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณในการทํานายการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี ดานการบริการขอมูล
(Y3)เทากับ .752 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2)เทากับ .566 หมายความวา เปาหมายของการ
ปฏิบัติงานและฝกอบรม (X8)สามารถทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี  ดานการบริการขอมูล(Y3) ไดรอยละ 56.6 คาประสิทธิภาพในการ
ทํานายปรับแลว (Adjusted R2)เทากับ .550  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard
error)  เทากับ    .16195  ในลักษณะนี้ แสดงวา เปาหมายของการปฏิบัติงานและฝกอบรม(X8)สงผล
ตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี ดานการ
บริการขอมูล (Y3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุคูณไดดังนี้

5.การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี  ดานการพัฒนาสื่อ-อุปกรณ (Y4) มี
รายละเอียดตาม ตารางที่ 13

ตารางที่ 13     การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่
สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
กาญจนบุรี ดานการพัฒนาสื่อ-อุปกรณ (Y4)

แหลงความแปรปรวน Df
Sum of
Squares

Mean
Squares F Sig

Regression 3 1.225 0.408 21.457 .000*
Residual 26 0.495 0.019

Total 29 1.719
               *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

Y3 = -0.349 + 1.024(X8)∧
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                สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)                                 .844
                ประสิทธิภาพในการทํานาย      (R square)                                     .712

ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)         .679
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error)          .13794

                ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficientsตัวแปรพยากรณ

B Std.Error Beta
t Sig .

คาคงที่(Constant) -0.493 0.705 -0.700 .490
เปาหมายของการปฏิบัติ
และฝกอบรม(X8) 1.170 0.161 0.852 7.245 .000
ภาวะผูนํา(X1) 0.665 0.204 0.505 3.263 .003
การตัดสินใจ(X5) -0.772 .176 -0.711 -4.372 .000

         ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
                 * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

จากตารางที่ 13 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการ คือ  เปาหมายของ
การปฏิบัติและฝกอบรม(X8) การตัดสินใจ(X5) และภาวะผูนํา(X1) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
พหุคูณในการทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
กาญจนบุรี ดานการพัฒนาสื่อ-อุปกรณ (Y4) เทากับ .844 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2)เทากับ
.712หมายความวา เปาหมายของการปฏิบัติและฝกอบรม(X8)  การตัดสินใจ (X5)และภาวะผูนํา (X1)
สามารถทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี
ดานการพัฒนาสื่อ-อุปกรณ(Y4) ไดรอยละ 71.2 คาประสิทธิภาพในการทํานายปรับแลว (Adjusted
R2)เทากับ.679  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error)  เทากับ    .13794  ใน
ลักษณะนี้ แสดงวา เปาหมายของการปฏิบัติและฝกอบรม(X8) และภาวะผูนํา (X1)  สงผลตอการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี ดานการพัฒนาสื่อ-
อุปกรณ(Y4)อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05และพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารการตัดสิน
ใจ (X5) สงผลในลักษณะผกผัน ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณไดดังนี้

Y4= -0.493 + 1.170(X8) -0.772∧
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  6.การวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ(Y5)
มีรายละเอียดตามตารางที่ 14

ตารางที่ 14     การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่
สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
กาญจนบุรี ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Y5)

แหลงความแปรปรวน df
Sum of
Squares

Mean
Squares F Sig

Regression 1 0.538 0.538 20.436 .000*
Residual 28 0.738 0.026

Total 29 1.276
               *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

               สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)                               .650
                ประสิทธิภาพในการทํานาย      (R square)                                   .422

 ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R square)        .401
 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย(Standard error)          .162327

                ตัวแปรที่ไดรับคัดเลือกเขาสมการ
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficientsตัวแปรพยากรณ

B Std.Error Beta
t Sig .

คาคงที่(Constant) 0.860 0.670 1.284 .210
เปาหมายของการปฏิบัติ
งานและฝกอบรม(X8) 0.769 0.170 0.650 4.521 .000

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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  * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                  จากตารางที่ 14 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ เปาหมายของ
การปฏิบัติงานและฝกอบรม(X8)โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณในการทํานายการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี ดานการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ (Y5) เทากับ .650 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R2)เทากับ .422 หมายความวา เปา
หมายของการปฏิบัติและฝกอบรม(X) สามารถทํานายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี  ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ(Y5) ไดรอยละ 42.2
คาประสิทธิภาพในการทํานายปรับแลว (Adjusted R2)เทากับ.401  มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานใน
การทํานาย(Standard error)  เทากับ  .162327  ในลักษณะนี้ แสดงวา เปาหมายของการปฏิบัติงาน
และฝกอบรม(X8)สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัด
กาญจนบุรี  ดานการพัฒนระบบสารสนเทศ (Y5) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสามารถ
เขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณไดดังนี้

Y5 = 0.860 + 0.769(X8)∧
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จากการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยี  
สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี โดยใชการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression) สามารถสรุปเปนแผนภูมิไดดังแผนภูมิที่ 8

                                     ตัวแปรที่เขาสมการ
  β  =    สัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน

แผนภูมิที่ 8   สรุปผลการวิเคราะหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยี
       สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดกาญจนบุรี

การใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศการศึกษา (Ytot)

Ytot              X8

ภาวะผูนํา (X1)
(Y4) β = .665

การจูงใจ (X2)

การติดตอส่ือสาร

การมีปฏิสัมพันธ

เปาหมายการปฏิบัติ
งานและฝกอบรม
(X8)
(Ytot) β = .921
(Y1) β = 1.020
(Y2) β =   .882
(Y3) β =  1.024
(Y4) β =  1.170

การควบคุม
การปฏิบัติงาน (X7)

การกําหนด
เปาหมาย (X6)

การตัดสินใจ (X5)
(Y4) β = -.772

การจัดการเรียนการสอน (Y1)
Y1    X8

การบริหารจัดการ (Y2)
Y2    X8

การบริการขอมูล (Y3)
Y3    X8

การพัฒนาสื่อ-อุปกรณ
(Y4)

การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ(Y5)
Y5    X8

พฤติกรรมการ
บริหาร (Xtot)
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จากแผนภูมิที่ 8 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี  พอสรุปผลไดดังนี้

1.พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานภาวะผูนํา(X1)สงผลการใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี   ดานการพัฒนาสื่อ-อุปกรณ(Y4)

2.พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการตัดสินใจ(X5)สงผลตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี  ดานการพัฒนาสื่อ-อุปกรณ(Y4)

3.พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานเปาหมายของการปฏิบัติงานและฝกอบรม(X8)
สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี  ใน
ภาพรวม(Ytot)  ดานการจัดการเรียนการสอน (Y1) ดานการบริหารจัดการ(Y2) ดานการบริการขอมูล
(Y3) ดานการพัฒนาสื่อ-อุปกรณ(Y4) และดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ(Y5)
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บทท่ี 5

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

               การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา  (descriptive research)   มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ  
1) พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี 2) การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี 3) พฤติกรรม         
การบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้น       
พื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในชวงชั้นที่ 3 
และ4 ในจังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 30 แหง   โดยมีผูใหขอมูล ประกอบดวย  ผูอํานวยการสถาน
ศึกษา จํานวน 30 คน รองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 30 คน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  
จํานวน  60  คน และครูผูสอน  จํานวน 120 คน   รวม 240 คน       เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับ พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารตามแนวคิดจากทฤษฎีของ ไลเคิรท (Likert)  8  ดาน 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี เปนการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาตามหลักเกณฑของกรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ ไดรับขอมูล
กลับคืนมาครบสมบรูณ   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ    คารอยละ (%)  คาเฉลี่ย (Χ  )    
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณแบบหลายขั้นตอน (stepwise 
multiple regression analysis) และการวิเคราะหเนื้อหาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical 
Package for the Social Science)  สรุปผลการวิจัยดังนี้
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สรุปผลการวิจัย

   ผลการวิจัย  “พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี”  พบวา

1.   พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี โดย
ภาพรวมและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก โดยพฤติกรรมการบริหารของ
ผูบริหารสถานศึกษาดานภาวะผูนํา   มีคาเฉลี่ยมากที่สุด  รองลงมาคือ   การมีปฏิสัมพันธ    การ
ตัดสินใจ   การกําหนดเปาหมาย    การจูงใจ   การติดตอส่ือสาร   การควบคุมการปฏิบัติงาน และ
เปาหมายของการปฏิบัติงานและฝกอบรม   ตามลําดับ

 2.การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี
โดยภาพรวม อยูในระดับมากและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  อยูในระดับมากทุกดาน  ไดแก
ดานบริหารจัดการ  ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ  ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการพัฒนา
ส่ือ-อุปกรณ  และดานบริการขอมูล  ตามลําดับ

    3. พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวม และเมื่อแยกพิจารณาแตละดาน  พบวา
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานภาวะผูนําสงผลการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี   ดานการพัฒนาสื่อ-อุปกรณ   สวนพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารดานการตัดสินใจสงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี  ดานการพัฒนาสื่อ-อุปกรณ  และพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
ดานเปาหมายของการปฏิบัติงานและฝกอบรมสงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี  ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการบริหารจัดการดาน
การบริการขอมูล ดานการพัฒนาสื่อ-อุปกรณและดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ
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การอภิปรายผล

          ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยครั้งนี้  มีหลายประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาเพื่อให
ทราบสภาพที่แทจริงที่เปนไปได  สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน  ตลอดจนเสนอแนะแนวทาง
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงผลของการวิจัย
นํามาอภิปรายผลไดดังนี้

    1. จากผลการวิจัยที่ พบวา   ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  จังหวัดกาญจนบุรี   ทั้งโดยภาพรวมและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมาก โดย
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร ดานภาวะผูนํา มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ การมี
ปฏิสัมพันธ    การตัดสินใจ   การกําหนดเปาหมาย    การจูงใจ   การติดตอส่ือสาร   การควบคุมการ
ปฏิบัติงาน   และเปาหมายของการปฏิบัติงานและฝกอบรม   ตามลําดับ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากใน
ปจจุบันไดเกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารโดยเฉพาะทางการศึกษาใหมีการปฏิรูปการศึกษาใน
สถานศึกษาทุกแหง ซ่ึงการปฏิรูปดานบุคลากรที่เปนผูบริหารสถานศึกษาถือวามีความสําคัญในการ
จัดการศึกษาใหประสบความสําเร็จ ดังนั้น  ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี
จึงตองใชภาวะผูนํา   การมีปฏิสัมพันธ   การตัดสินใจ   การกําหนดเปาหมาย   การจูงใจ   การติดตอ
ส่ือสาร การควบคุมการปฏิบัติงานและเปาหมายของการปฏิบัติงานและฝกอบรมในการบริหารงาน
สถานศึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพขององคกร  ทําใหผูใตบังคับบัญชามีความรูสึก ไววางใจยินดี
จงรักภักดีและนับถือ ทําใหผูบังคับบัญชาเปนผูมีศักยภาพเปนนักพัฒนาเปนผูเสริมแรงไดดวยตน
เอง  ควบคุมตนเองได  เพื่อใหผูใตบังคับบัญชามีความพยายามในการปฏิบัติงานสูงขึ้นกวาปกติ    
ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ราย  จันทรกลัด  ที่พบวา ระดับปจจัยการบริหารของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาดานการเปนผูนํา  ดานการจูงใจ  ดานการติดตอส่ือสาร  ดานการมีปฏิสัมพันธ
และมีอิทธิพลตอกัน  ดานการตัดสินใจ  ดานการกําหนดเปาหมาย  ดานการควบคุมการปฏิบัติงาน
และการฝกอบรม อยูในระดับมากและสอดคลองกับ เพ็ญรุง   กวีรัตนธํารง    ที่ไดศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูกับคุณภาพการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนเอกชนสายสามัญศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  เขต
การศึกษา 5  พบวา ระดับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารและระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธกับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนและสอดคลองกับผลการวิจัยของ   
สมถวิล  ชูทรัพย  ซ่ึงทําการวิจัย เร่ืองการใชพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอ
ขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาลโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา
1  พบวา ระบบการใชพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน  โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมือง
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พัทยา  เขตการศึกษา 1  โดยภาพรวมอยูในระบบที่ 3หรือระบบการปรึกษาหารือ แสดงวา ผูบริหาร
สถานศึกษามีการใชพฤติกรรมการติดตอส่ือสารและมีการปฏิสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา นอกจาก
นี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ เรด และคณะ (Reid  and  others) ที่ไดศึกษาองคประกอบที่
สัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน  พบวา  องคประกอบในดานการบริหาร  องคประกอบดาน
สภาพแวดลอม องคประกอบดานครู องคประกอบดานผูบริหารและองคประกอบดานโรงเรียนมี
ความสัมพันธกบัประสิทธิผลของโรงเรียน  และสอดคลองกับผลการวิจัยของ แมน และลอรเรนซ
(Mann and  Lawrence)  ที่ไดศึกษาองคประกอบที่สัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน  พบวา
องคประกอบในดานคุณลักษณะและพฤติกรรมของครู คุณลักษณะและพฤติกรรมของผูบริหาร
และบรรยากาศโรงเรียนมีความสัมพันธกับประสิทธิผลของโรงเรียน จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน
แสดงใหเห็นวาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารมีความสําคัญตอการบริหารงานสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดกาญจบุรี ใหมีประสิทธิภาพ

 2. จากผลการวิจัยที่ พบวา  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้น     
พื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี    ทั้งโดยภาพรวมและเมื่อพิจารณาเปนรายดาน    อยูในระดับมาก   คือ  
ดานบริหารจัดการ  ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ    ดานการจัดการเรียนการสอน ดานการพัฒนา
ส่ืออุปกรณ  และดานบริการขอมูล  ตามลําดับ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก พระราชบัญญัติ         การศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  หมวด 9  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
มาตรา 65 ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิตและผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา   เพื่อใหมีความรู
ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่ เหมาะสม  มีคุณภาพและ              
ประสิทธิภาพ   ดังนั้น  ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองสงเสริมสนับสนุนและจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาอยางตอเนื่องทุกป มีการสนับสนุนใหนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษามาใชในการบริหารจัดการ มีการกํากับติดตามและประเมินผล    
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา  และมีการพัฒนาบุคลากรโดยครูอาจจะไดรับการสงเสริม
ใหเขารวมอบรม ประชุมสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องตางๆที่รับผิดชอบ  พัฒนาเทคโนโลยีใหสามารถใช
งานในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมเพียงพอและมีคุณภาพ  สอดคลองกับผลการวิจัยของ  ศิริวรรณ  
ผองภิรมย  ไดศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอคุณภาพของระบบสารสนเทศในโรงเรียนประถม
ศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  พบวา ระดับคุณภาพของระบบ   
สารสนเทศในโรงเรียนประถมศึกษาอยูในระดับมากทั้งโดยภาพรวมและเมื่อแยกพิจารณาในแตละ
ดาน และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปญญา  ศรีแกว  ที่ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การใชคอมพิวเตอร
ในการบริหารโรงเรียนของโรงเรียนเทศบาล”  พบวา การใชคอมพิวเตอรในการบริหารโรงเรียน
สวนมากจะใชบริหารธุรการ  การเงินและพัสดุมากที่สุด  งานวิชาการใชจัดทําขอสอบ  งานธุรการ  
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การเงินและพัสดุใชจัดทําหนังสือราชการ  เอกสารและสิ่งพิมพ  งานบุคลากรใชทําทะเบียนประวัติ
บุคลากร  งานกิจการนักเรียนใชทําทะเบียนการชวยเหลือบริการอาหารกลางวัน  เครื่องเขียน  แบบ
เรียน  งานอาคารสถานที่ใชทําทะเบียนประวัติการสรางอาคารเรียน  งบประมาณ  งานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนใชจัดทําเอกสารประชาสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน แสดงใหเห็น
วาสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีไปใชในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา
มากขึ้น    นอกจากนี้ยังมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใชในการจัดการเรียนการสอน   ดังผล 
การวิจัยของ จําป  ทิมทอง  ที่ศึกษาสภาพปญหาและความตองการการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียน
การสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เขารวมโครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียนไทย    
พบวา มีการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนการสอนโดยการใชบริการคนหาขอมูลจากเวิลดไวดเว็บ
และปญหาการใชอินเทอรเน็ตของครูสวนใหญ  คือ การสื่อสารกับศูนยบริการมีความเร็วต่ํา  การใช
งานระบบอินเทอรเน็ตมีความซับซอนมาก  นโยบายสนับสนุนดานงบประมาณที่เกี่ยวของกับ    
การใชอินเทอรเน็ตไมชัดเจน  ครูสวนใหญไมคอยมีเวลาในการใชอินเทอรเน็ตเนื่องจากมีภาระงาน
อ่ืนๆ ที่ตองรับผิดชอบหลายดาน  สวนความตองการใชอินเทอรเน็ตของครูสวนใหญ  พบวา มีความ
ตองการใชบริการบนอินเทอรเน็ตเพื่อคนหาขอมูล และมีความตองการใหมีการจัดอบรมดาน    
ความรูในการนําอินเทอรเน็ตไปประยุกตใชกับการเรียนการสอนมากที่สุดและสอดคลองกับ        
พัชรีภรณ  บางเขียว  ที่ไดศึกษาเชิงประเมินประสิทธิผลโครงการเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อโรงเรียน
ไทยของโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา โรงเรียนมัธยมศึกษาที่เขารวมโครงการสวนใหญสามารถเขา
ถึงอินเทอรเน็ตและใชงานไดดี  โดยโรงเรียนที่เขารวมโครงการสวนใหญมีการใชประโยชนจาก     
อินเทอรเน็ตเพื่อการติดตอส่ือสาร  การสืบคนขอมูล และการนํามาประยุกตใชเพื่อการเรียนการสอน 
ไดตามวัตถุประสงคของโครงการ   นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ แคสซิดี้ (Cassidy)  ซ่ึงศึกษาเกี่ยวกับ
ขอมูลเพื่อการตัดสินใจการพัฒนาระบบการศึกษาวิเคราะหระบบการบริหารขอมูลทางการศึกษา
โดยการใชเครื่องคอมพิวเตอรที่จะสงผลใหขอมูลเกี่ยวของทั้งหมดไดเปนผลประโยชนและถึงมือ   
ผูบริหารผูเกี่ยวของทุกระดับการศึกษา  พบวา  การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพื่อใชในการบริหาร
จัดการขอมูลนั้นตองกําหนดเกณฑเพื่อการประเมิน  และการออกแบบระบบ  บริหารจัดการ ขอมูล
การศึกษาจึงจะสามารถพัฒนาระบบการศึกษาได และสอดคลองกับ เพนนี เอ โรเบิรต (Penny A. 
Robert) ที่ไดศึกษาเหตุผลของครูในการนําเครือขายอินเทอรเน็ตการศึกษามาใชในการเรียนการ
สอน   พบวา ส่ิงที่จูงใจใหครูนําอินเทอรเน็ตมาใชประกอบการเรียนการสอน คือ วิธีสอน  ซ่ึง
สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีสอนจากครูเปนศูนยกลางในหองเรียนมาเปนนักเรียนเปนศูนยกลาง
สามารถจัดสภาพแวดลอมการเรียนใหเปนการเรียนแบบรวมมือและการเรียนการสอนแบบโครง
การไดอีกดวย  อินเทอรเน็ตจึงเปนส่ือการเรียนการสอนที่ชวยเสริมสรางและกระตุนใหผูเรียนมี
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ความสนใจบทเรียนมากขึ้น       มีทัศนคติตอการเรียนดีขึ้น และ ซิน ชิง-ชุน (Shin, Ching-Chun) ได
ศึกษาความสัมพันธของทัศนคติ  แรงจูงใจ รูปแบบและกลวิธีในการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวย
บทเรียนออนไลน  ซ่ึงมีการเสนอบทเรียนทางเวิลดไวดเว็บ  พบวา  การใชวิธีเรียนที่ตางกันกับ    
นักเรียนที่มีภูมิหลังตางกันดวยการเสนอบทเรียนบนเว็บทําใหนักเรียนสามารถเรียนไดดี  มีความ
สะดวกสบาย  รูสึกมีอิสระในการเรียน มีความสนุกสนานในการเรียน  สามารถเรียนรูไดตามความ
สามารถของตนเอง และยังเปนแรงจูงใจใหมีการแขงขันดานการเรียนมากขึ้น  นักเรียนมีความสนใจ
ที่จะตรวจผลการเรียนจากชั้นเรียน และครูผูสอนดวยอีเมล  กลุมอภิปราย  กลุมขาวหรือกลุม
สนทนา จากเหตุผลที่กลาวมาจึงทําใหการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้น   
พื้นฐาน  จังหวัดกาญจนบุรี  ทั้งโดยภาพรวมและเมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน คือ  การจัดการเรียน
การสอน  การบริหารจัดการ  การบริการขอมูล การพัฒนาสื่อ-อุปกรณและ การพัฒนาระบบ       
สารสนเทศ อยูในระดับมาก

 3. จากผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี ในภาพรวม คือ ดานเปาหมาย
ของการปฏิบัติงานและฝกอบรม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การกําหนดเปาหมายของการปฏิบัติงาน
เปนกิจกรรมที่มีความสําคัญในการปฏิบัติงาน เพราะเปนการชี้แนวทางหรือจูงใจใหสมาชิกของ
องคกรถือปฏิบัติ การบริหารงานที่ดีจึงตองมีการกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจนแนนอน
ผูบริหารจึงตองปรับเปลี่ยนเปาหมายใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมไดเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของอุทัย  หิรัญโต ที่ไดกลาวเกี่ยวกับลักษณะของเปาหมายไววา  1) มีลักษณะแนนอน
(specific) ตองแสดงเปนจํานวนแนนอนและตองกําหนดเวลาไวดวย  2) ตองมีคุณคาเหมาะสม
(pay-off  oriented) กลาวคือ  เปนงานที่มีคุณคาแกการภูมิใจ หากทําสําเร็จหรือมีความหมายแหง
การใชความพยายาม  3) ตองมีคุณคาในสายตาของผูปฏิบัติ (intrinsically  rewarding)  ผูปฏิบัติงาน
รูถึงคุณคาแหงความสําเร็จ อยางนอยรูวาเปนสวนหนึ่งของวัตถุประสงคใหญขององคการ  4) ตอง
เปนไปได (realistic) เปาหมายที่กําหนดตองอยูในวิสัยที่เปนไปได  โดยใชความพยายามตามภาวะ
วิสัยแหงมนุษย  5) สังเกตได (observable) โดยกําหนดเปาหมายใหสามารถแบงแยกออกเห็นได
ชัดเจนวา เปนผลสําเร็จของผูปฏิบัติแตละคน   6) เปาหมายไมควรใหสูงเกินไป  เพราะถึงแมการตั้ง
เปาหมายสูง ๆนั้น  อาจกอใหเกิดความกระตือรือรน แตก็อาจกลายเปนผลรายได  สวนการฝกอบรม
ก็ถือเปนกิจกรรมที่สําคัญที่จะพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติ
และสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของธงชัย สันติวงษ
ที่กลาววา  การฝกอบรมนั้นถือเปนกระบวนการที่จัดขึ้นอยางมีระบบ  เพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในการปฏิบัติงานใหดีขึ้นโดยจะนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายขององคกรในที่สุดและยัง      
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สอดคลองกับแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
(พ.ศ. 2547-2549)  ที่ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษาในสถานศึกษา ไว  4  ยุทธศาสตร  คือ ยุทธศาสตรที่ 1 การใช ICT เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียน  ยุทธศาสตรที่ 2 การใช ICT พัฒนาการบริหารจัดการและให
การบริการทางการศึกษา  ยุทธศาสตรที่ 3 การผลิตและพัฒนาบุคลากรดาน ICT และยุทธศาสตรที่ 4
การกระจายโครงสรางพื้นฐาน ICT เพื่อการศึกษา  ซ่ึงเปรียบเสมือนเปนเปาหมายของการปฏิบัติ
งานที่ผูบริหารสถานศึกษาจะนําไปพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาของตน 
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดาน
เปาหมายของการปฏิบัติงานและฝกอบรมสงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดกาญจนบุรี   ทั้งในภาพรวมและเมื่อแยกเปนรายดานทุกดาน   นอกจากนี้
ยังสอดคลองกับ พัชรี  เวชยันตวิวัฒน  ที่ไดศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผล
ตอมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนระดับกอนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน พบวา พฤติกรรมการบริหารของ     ผูบริหารสงผลตอมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน  ระดับกอนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน คือ  พฤติกรรม
ดานภาวะผูนํา   การจูงใจ   การมีปฏิสัมพันธ   และมีการอิทธิพลตอกัน     การตัดสินใจ  การควบคุม
การปฏิบัติงาน และการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเปนรายดาน พบวา

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานภาวะผูนํา สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี ดานการพัฒนาสื่อ-อุปกรณ  ทั้งนี้อาจเนื่อง
มาจากภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาเปนองคประกอบที่ สําคัญตอความสําเร็จของ               
โครงการตางๆในสถานศึกษาโดยเฉพาะดานวิชาการซึ่งมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการ
ศึกษามาพัฒนาการเรียนการสอนอยางแพรหลาย ผูบริหารจึงจําเปนตองมีการพัฒนาสื่อและอุปกรณ
ใหมีความเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ   สอดคลองกับ
อรพร  อุนากรสวัสดิ์  ที่ไดศึกษาวิจัยเร่ืองภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนขนาดใหญ สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ของนักเรียนโดยภาพรวม คือ ดานการจัดใหมีส่ิงที่สงเสริมสภาพการเรียนรู  และเมื่อ
พิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเปนรายฉบับยังพบวาองคประกอบดานการจัด         
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ใหมีส่ิงที่สงเสริมสภาพการเรียนรูสงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร
วิทยาศาสตร คุณลักษณะทั่วไป และคุณลักษณะเพื่อพัฒนาอาชีพ

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการตัดสินใจสงผลตอการใชเทคโนโลยี          
สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี ดานการพัฒนาสื่อ-อุปกรณ  ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากในการจะพัฒนาสื่อและอุปกรณในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ยอมขึ้นอยู
กับการตัดสินใจของผูบริหารสถานศึกษาที่จะสงเสริม  และสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อส่ือและ
อุปกรณใหมีความเพียงพอ  และเหมาะสมกับความตองการของบุคลากรในสถานศึกษา สอดคลอง
กับผลการวิจัยของ แมนนิ่ง (Manning)  พบวา ความสามารถในการตัดสินใจเปนปจจัยแหงความ
สําเร็จประการหนึ่งในหลายๆประการ  ในการบริหารของผูบริหารดวย และ สอดคลองกับ ฟซเชอร
(Fisher)  ที่กลาววา  ผูบริหารจะตองเกงและมีไหวพริบ  เชื่อมั่นในตนเอง  พรอมที่จะใหผูรวมงานมี
สวนรวมในการตัดสินใจ และจะดํารงสิทธิ์ในการตัดสินใจครั้งสุดทายและรับผิดชอบ การตัดสินใจ
ของตน  จากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานการตัดสินใจสงผลตอ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี

ขอเสนอแนะ

 จากผลการวิจัยเรื่อง“พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยี  
สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดกาญจนบุรี “ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนี้
                  ขอเสนอแนะจากการวิจัย

1.จากผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานเปาหมายของการ
ปฏิบัติงานและฝกอบรม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับนอยกวาดานอื่น ทั้งๆที่พฤติกรรมดานเปาหมายของ
การปฏิบัติงานและฝกอบรม มีความสําคัญในการปฏิบัติงานมาก เพราะการกําหนดเปาหมายของ
การปฏิบัติงานเปนการชี้แนวทางหรือจูงใจใหบุคลาการในสถานศึกษาถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียว
กัน   การบริหารงานที่ดีจึงตองมีการกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงานใหชัดเจน เพื่อใหการดําเนิน
งานในสถานศึกษาบรรลุตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ สวนการฝกอบรมเปนกระบวนการที่จัด
ขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาใหดีขึ้นเพื่อจะนําไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมายของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี จึงควร
มีความตระหนักและใหความสําคัญกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารดานเปาหมายของ         
การปฏิบัติงานและการฝกอบรมใหมากขึ้นกวาเดิม เพื่อใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพใน
การบริหารงานของสถานศึกษาตอไป
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2.จากผลการวิจัย พบวา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาดานการบริการขอมูลมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับนอยที่สุด ทั้งๆที่การบริการขอมูลมีความสําคัญและจําเปนตอสถานศึกษาใน
ปจจุบันเปนอยางมาก ไมวาจะเปนการบริการขอมูลดานการจัดการเรียนการสอนโดยมีแหลงสืบคน
ขอมูลสําหรับครูและนักเรียนอยางเพียงพอ การบริการขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสถานศึกษาเพื่อเผย
แพรใหบุคลากรภายในสถานศึกษาและบุคคลภายนอกไดรับทราบอยางทั่วถึงและการใหบริการ  
ขอมูลในการบริหารสถานศึกษา เชน  การรับ สง ขอมูลผานอินเตอรเน็ตดวยระบบ e-office ระหวาง
สถานศึกษากับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือการรับ สงขอมูลของสถานศึกษาทางอินเตอรเน็ต
กับหนวยงานอื่นๆ  ดังนั้น  เพื่อใหการบริหารงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ผูบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี จึงควรใหความสําคัญ สงเสริมและสนับสนุนฝายหรือ
งานตางๆในสถานศึกษาที่ทําหนาที่ในการบริการขอมูลนําเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเขา
มาใชในการปฏิบัติงานดานการบริการขอมูลใหมากขึ้นกวาเดิม  มีปริมาณเพียงพอ และมีรูปแบบที่
หลากหลาย  เพื่อใหผูรับบริการไดรับขอมูลอยางทั่วถึง  รวดเร็ว  สะดวก  ทันสมัยและทันตอ
เหตุการณปจจุบัน

3. จากผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสงผลตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดกาญจนบุรี  ดังนั้น  หากจะพัฒนาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรีใหมีประสิทธิภาพยิ่ง
ขึ้น  ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร โดย
เฉพาะดานภาวะผูนํา  ผูบริหารจะตองเปนแบบอยางในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
เขามาใชในการบริหารหรือการปฏิบัติงานในสถานศึกษาใหแพรหลายมากขึ้น  สงเสริมใหบุคลากร
มีความรูและใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทั้งในดานการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานโดย
การสงบุคลากรเขารับการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาทั้งในและนอกสถาน
ศึกษา  ในสวนของฝายหรืองานตางๆที่ยังขาดเทคโนโลยี  ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อ
เทคโนโลยีตางๆเพื่อฝายหรืองานตางๆจะไดมีเทคโนโลยีใชอยางทั่วถึง  และผูบริหารสถานศึกษาจะ
ตองพิจารณาและสนับสนุนความคิดริเร่ิมของบุคลากรในสถานศึกษาที่ตองการพัฒนาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาใหเกิดเปนรูปธรรมมากขึ้น
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป

  เพื่อใหงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดกาญจนบุรี  แพรหลายออกไป และเพื่อเปน
ประโยชนในการศึกษาคนควาของผูบริหาร นักวิชาการ และผูที่สนใจทั่วไปจึงมีขอเสนอแนะเพื่อ
การวิจัยดังนี้

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในจังหวัดกาญจนบุรีตามขนาดของสถานศึกษา

2. ควรมีการศึกษาถึงความคุมคาของการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาไปใชใน
ดานตางๆ ในสถานศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

3. ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกมากกวาเดิม 
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ภาคผนวก  ก
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัยและขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
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(สําเนา)

ที่ศธ 0520.203.2/825                                      ภาควิชาการบริหารการศึกษา
                        คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
                        นครปฐม  7300

30  กรกฎาคม  2547

เร่ือง   ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย

เรียน   นายอรรณพ   ตั้งทีฆกูล

ส่ิงที่สงมาดวย   แบบสอบถาม  จํานวน    1    ฉบับ

ดวย  นางศิริวรรณ  พูลสมบัติ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา   ภาควิชาการบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง     
“พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดกาญจนบุรี”

ดังนั้น  จึงขอความอนุเคราะหจากทาน  ไดโปรดตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ 
เพื่อการวิจัยที่แนบมาพรอมนี้  และขอขอบพระคุณเปนอยางสูง  มา  ณ  โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห

            ขอแสดงความนับถือ

             ชวนชม  ชินะตังกูร

        (ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ชวนชม  ชินะตังกูร)
               หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา

ฝายธุรการ
โทร.   0 3421 9136
FAX. 0 3421 9136
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(สําเนา)

ที่ศธ 0520.203.2/899                                      ภาควิชาการบริหารการศึกษา
                        คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร
                        นครปฐม  7300

18 สิงหาคม  2547

เร่ือง   ขอทดลองเครื่องมือ

เรียน   ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนคงทองวิทยา

ส่ิงที่สงมาดวย   แบบสอบถาม  จํานวน    1    ฉบับ

ดวย  นางศิริวรรณ  พูลสมบัติ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธเร่ือง
“พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดกาญจนบุรี”

ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความอนุเคราะหใหนางศิริวรรณ  พูลสมบัติ 
ทําการทดลองความเชื่อมั่นของเครื่องมือในสถานศึกษาของทาน  เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขกอนนํา
ไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง  หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห

            ขอแสดงความนับถือ

             ชวนชม  ชินะตังกูร

        (ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ชวนชม  ชินะตังกูร)
               หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา

ฝายธุรการ
โทร.   0 3421 9136
FAX. 0 3421 9136
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(สําเนา)
ที่ ศธ 0520.170 (นฐ)/3632           บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิยาลัยศิลปากร

                        พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม 73000

28 กันยายน  2547

เร่ือง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1

ส่ิงที่สงมาดวย   รายช่ือโรงเรียนที่จะเก็บรวบรวมขอมูล    จํานวน  1   ชุด

ดวย นางศิริวรรณ  พูลสมบัติ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ เร่ือง “พฤติ
กรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี”   มีความประสงคขอเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร  ผูชวยผูบริหาร
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดหนวยงานของทาน  เพื่อประกอบการ
ทําวิทยานิพนธ  ในการนี้  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทาน
โปรดแจงโรงเรียนทราบ  เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง

     ขอแสดงความนับถือ

      ศิริชัย    ชินะตังกูร

   (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย   ชินะตังกูร)
           รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏิบัติราชการแทน

    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0 3424 3435 , 0 3421 8788

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคุณภาพ”
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(สําเนา)
ที่ ศธ 0520.170 (นฐ)/3633           บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิยาลัยศิลปากร

                        พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม 73000

28 กันยายน  2547

เร่ือง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 2

ส่ิงที่สงมาดวย   รายช่ือโรงเรียนที่จะเก็บรวบรวมขอมูล    จํานวน  1   ชุด

ดวย นางศิริวรรณ  พูลสมบัติ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ เร่ือง “พฤติ
กรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี”   มีความประสงคขอเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร  ผูชวยผูบริหาร
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดหนวยงานของทาน  เพื่อประกอบการ
ทําวิทยานิพนธ  ในการนี้  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทาน
โปรดแจงโรงเรียนทราบ  เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง

     ขอแสดงความนับถือ

      ศิริชัย    ชินะตังกูร

   (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย   ชินะตังกูร)
           รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏิบัติราชการแทน

    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0 3424 3435 , 0 3421 8788

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคุณภาพ”
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(สําเนา)
ที่ ศธ 0520.170 (นฐ)/3634           บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิยาลัยศิลปากร

                        พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม 73000

28 กันยายน  2547

เร่ือง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 3

ส่ิงที่สงมาดวย   รายช่ือโรงเรียนที่จะเก็บรวบรวมขอมูล    จํานวน  1   ชุด

ดวย นางศิริวรรณ  พูลสมบัติ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ เร่ือง “พฤติ
กรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี”   มีความประสงคขอเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร  ผูชวยผูบริหาร
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดหนวยงานของทาน  เพื่อประกอบการ
ทําวิทยานิพนธ  ในการนี้  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทาน
โปรดแจงโรงเรียนทราบ  เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง

     ขอแสดงความนับถือ

      ศิริชัย    ชินะตังกูร

   (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย   ชินะตังกูร)
           รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏิบัติราชการแทน

    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0 3424 3435 , 0 3421 8788

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคุณภาพ”
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(สําเนา)
ที่ ศธ 0520.107 (นฐ)/พิเศษ           บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิยาลัยศิลปากร

                        พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม 73000

28 กันยายน  2547

เร่ือง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

เรียน    ผูบริหารโรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง

ส่ิงที่สงมาดวย   แบบสอบถาม    จํานวน  1   ชุด

ดวย นางศิริวรรณ  พูลสมบัติ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ เร่ือง “พฤติ
กรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี”   มีความประสงคขอเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหาร  ผูชวยผูบริหาร
หัวหนากลุมสาระการเรียนรูและครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดหนวยงานของทาน  เพื่อประกอบการ
ทําวิทยานิพนธ  ในการนี้  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทาน
โปรดแจงบุคลากรทราบ  เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง

     ขอแสดงความนับถือ

      ศิริชัย   ชินะตังกูร

   (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย   ชินะตังกูร)
           รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ปฏิบัติราชการแทน

    คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 0 3424 3435 , 0 3421 8788

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงมั่นใหบริการ พัฒนางานใหมีคุณภาพ”
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รายชื่อโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง

1. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห
2. โรงเรียนเทพมงคลรังษี
3. โรงเรียนลาดหญาพิทยาคม
4. โรงเรียนบานเกาวิทยา
5. โรงเรียนวิสุทธรังษี
6. โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง
7. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร กาญจนบุรี
8. โรงเรียนพังตรุราษฎรรังสรรค
9. โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม
10. โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎรบํารุง
11. โรงเรียนดานมะขามเตี้ยวิทยาคม
12. โรงเรียนทาเรือพิทยา
13. โรงเรียนทามะกาวิทยาคม
14. โรงเรียนพระแทนดงรังวิทยาคาร
15. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ
16. โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม “สวางเคลิ้มสุคนธ”
17. โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
18. โรงเรียนศึกษาสงเคราะหพนมทวน
19. โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม
20. โรงเรียนบอพลอยรัชดาภิเษก
21. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
22. โรงเรียนประชามงคล
23. โรงเรียนเลาขวัญราษฎรบํารุง
24. โรงเรียนรมเกลากาญจนบุรี
25. โรงเรียนสมเด็จพระปยมหาราชรมณียเขต
26. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวิทยา
27. โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา
28. โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม
29. โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
30. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
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ภาคผนวก  ข
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เร่ือง

พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สงผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี

คําชี้แจง
1. ผูตอบแบบสอบถามนี้  ประกอบดวย

1.1 ผูอํานวยการโรงเรียน
1.2 รองผูอํานวยการโรงเรียน
1.3 หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
1.4 ครูผูสอน

2. แบบสอบถามเพื่อการวิจัยนี้ มี  3  ตอน คือ
ตอนที่ 1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียน
ตอนที่ 3  สอบถามเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้น

  พื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี
3. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ “ทราบการใชพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่สง

ผลตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดกาญจนบุรี” จึงใคร
ของความอนุเคราะหจากทานไดโปรดใหความรวมมือโดยตอบแบบสอบถามตามสภาพที่เปนจริง
เพราะคําตอบของทานมีคุณคาตอวิทยานิพนธนี้อยางยิ่ง  และจะไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
ของทานแตประการใด  เนื่องจากใชผลการวิเคราะหในภาพรวม ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานเปนอยาง
สูงที่ใหความรวมมือเปนอยางดี

       นางศิริวรรณ   พูลสมบัติ
นักศึกษาปริญญาโท   ภาควิชาการบริหารการศึกษา
           บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง   โปรดขีดเครื่องหมาย / ลงใน [    ]  หนาขอความที่ตรงกับสภาพทั่วไปกับตัวทาน

ขอท่ี
สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

สําหรับผูวิจัย
1. ตําแหนงหนาที่ในการปฏิบัติงานของทาน

     [   ]  ผูอํานวยการโรงเรียน
     [   ]  รองผูอํานวยการโรงเรียน
     [   ]  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู
     [   ]  ครูผูสอน

[   ]  1

2. เพศ
     [   ]  ชาย
     [   ]  หญิง

[   ]  2

3. อายุ
     [   ]  30  ป และต่ํากวา
     [   ]  31 – 40 ป
     [   ]  41 – 50 ป
     [   ]  51 ปขึ้นไป

[   ]  3

4. วุฒิทางการศึกษา
     [   ]  ต่ํากวาปริญญาตรี
     [   ]  ปริญญาตรี
     [   ]  สูงกวาปริญญาตรี

[   ]  4

5. ประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ในขอ 1.
     [   ]  5  ป และต่ํากวา
     [   ]  6 – 10 ป
     [   ]  มากกวา  10 ปขึ้นไป

[   ]  5

6. อายุราชการ
     [   ]  10 ป และต่ํากวา
     [   ]  11 – 20 ป
     [   ]  21 ปขึ้นไป

[   ]  6

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



145

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา
คําชี้แจง  แบบสอบถามตอนนี้เปนคําถามความคิดเห็นในเรื่องพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร

 สถานศึกษา ขอใหทานประเมินขอความเหลานี้จากสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นมากที่สุด
 เพียงคําตอบเดียว  โดยทําเครื่องหมาย / ลงชองระดับการปฏิบัติวามีระดับการปฏิบัติในสิ่ง
 นั้นปรากฎมากนอยเพียงใดในโรงเรียนของทาน

ระดับการปฏิบัติ
มี/ปฏิบัติ

พฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษา มาก

ที่สุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

สําหรับ
ผูวิจัย

ภาวะผูนํา
1) ผูบริหารเปนผูนําในการกําหนด

นโยบายเปาหมายและวัตถุประสงค
ของงาน

[   ]  7

2) ผูบริหารใหอิสระผูใตบังคับบัญชา
ในการแสดงความคิดเห็นตอการ

       ปฏิบัติงาน
[   ]  8

3) ผูบริหาร  สนับสนุน  สงเสริม      ผู
ใตบังคับบัญชา ใหกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่การงาน

[   ]  9

4) ผูบริหารเปนผูที่ไดรับการไววางใจ
       และความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน [   ]  10
5) ผูบริหารเปนผูนําในการแสวงหา

ความรู ขอมูล ขาวสารตางๆ เพื่อนํา
มาใชในการพัฒนาตนเองและงาน
โรงเรียน

[   ]  11

6) ผูบริหารมีการประชุมชี้แจงใหผูใต
บังคับบัญชาทราบถึงการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงาน

[   ]  12
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ระดับการปฏิบัติ
มี/ปฏิบัติพฤติกรรมการบริหาร

ของผูบริหารสถานศึกษา มาก
ที่สุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

สําหรับ
ผูวิจัย

การจูงใจ
7) ผูบริหารใหความยุติธรรมแกผูใต
       บังคับบัญชาอยางเทาเทียมกัน

[   ]  13

8) ผูบริหารมีการมอบหมายให
บุคลากรในโรงเรียนปฏิบัติหนาที่
ตามความถนัดและความสามารถ

[   ]  14

9) ผูบริหารมีการใชเทคนิคการจูงใจ
ตางๆ ในการบริหารงาน  เชน  การ
เล่ือนตําแหนง    การใหสวัสดิการ

[   ]  15

10) ผูบริหารมีการกระตุนและจูงใจให
       ผูใตบังคับบัญชาศึกษาหาความรู
       เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเอง

[   ]  16

11) ผูบริหารมีการยกยอง  ชมเชยผูใต
บังคับบัญชาที่มีผลงานดีเดน

[   ]  17

12) ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นใน
ปญหาของผูใตบังคับบัญชาและให
การชวยเหลือ

[   ]  18

การติดตอส่ือสาร
13) ผูบริหารสามารถติดตอส่ือสารงาน

กับผูใตบังคับบัญชาไดโดยตรง
รวดเร็วและถูกตอง

[   ]  19

14) ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นของ
ผูใตบังคับบัญชาและนําไปใชใน

        การแกปญหาที่เกิดขึ้นในองคกร
[   ]  20
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ระดับการปฏิบัติ
มี/ปฏิบัติพฤติกรรมการบริหาร

ของผูบริหารสถานศึกษา มาก
ที่สุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

สําหรับ
ผูวิจัย

15) ผูบริหารใชการติดตอส่ือสารสอง
ทางคือจากผูบริหารลงไปสูผูปฏิบัติ
และผูปฏิบัติขึ้นไปสูผูบริหารในการ
บริหารงานโรงเรียน

[   ]  21

16) มีการสื่อสารขาวสารในโรงเรียน
อยางมีประ-สิทธิภาพ

[   ]  22

17) มีการพบปะหารือ  ติดตอส่ือสาร
ซ่ึงกันและกันเพื่อมุงใหงานบรรลุ

       เปาหมาย
[   ]  23

18) ผูบริหารมีการกลั่นกรองขอมูล
ขาวสารกอนตัดสินใจ

[   ]  24

การมีปฏิสัมพันธ
19) ผูบริหารและครูในโรงเรียนมีการ
      ปฏิสัมพันธในลักษณะแบบฉันท
      มิตร และเต็มไปดวยความมั่นใจ
      และไววางใจกัน

[   ]  25

20) ใหความสําคัญในการทํางานรวมกัน
เปนกลุม

[   ]  26

21) ผูบริหารมีความรวมมือกับชุมชน
เปนผลทําใหการดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จ

[   ]  27

22) ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรใน
โรงเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
ในการดําเนินงาน

[   ]  28
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ระดับการปฏิบัติ
มี/ปฏิบัติพฤติกรรมการบริหาร

ของผูบริหารสถานศึกษา มาก
ที่สุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

สําหรับ
ผูวิจัย

23) ผูบริหารชี้แจงและสรางความ
เขาใจรวมกันในการปฏิบัติงาน

      โรงเรียน
[   ]  29

การตัดสินใจ
24) ผูบริหารเปดโอกาสใหครูอาจารย
       มีสวนรวมในการตัดสินใจ

[   ]  30

25) ผูบริหาร ใชขอมูลสารสนเทศ
ประกอบการตัดสินใจดําเนินงาน

       ของโรงเรียน
[   ]  31

26) ผูบริหารมีทักษะในการใชความรู
       ความสามารถทางวิชาการ
       ประกอบการตัดสินใจ

[   ]  32

27) มีการสั่งการอยางมีขั้นตอนและ
      ชัดเจน

[   ]  33

28) ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากร มี
ความคิดริเร่ิม และมีสวนรวมใน
การทํางานรวมกับผูอ่ืน

[   ]  34

การกําหนดเปาหมาย
29) ผูบริหารและครู – อาจารยมีการ

รวมกันกําหนดเปาหมายและ
       นโยบายของโรงเรียน

[   ]  35

30) ผูบริหารไดรับการยอมรับจาก
ผูใตบังคับบัญชาในการกําหนด

       เปาหมายของโรงเรียน
[   ]  36
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ระดับการปฏิบัติ
มี/ปฏิบัติพฤติกรรมการบริหาร

ของผูบริหารสถานศึกษา มาก
ที่สุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

สําหรับ
ผูวิจัย

31) ผูบริหารกําหนดเปาหมายของ
       โรงเรียนไดชัดเจน และวางแนว
       ทางการปฏิบัติที่เปนไปไดเพื่อนํา
       ไปสูความสําเร็จ

[   ]  37

32) ผูบริหารมีการนิเทศ  ติดตาม
ประเมินผล อยาง  ตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ

[   ]  38

33) ผูบริหารมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร อยาง
สม่ําเสมอ

[   ]  39

34) มีการกําหนดสายงานการบังคับ
บัญชาในการบริหารโรงเรียน

[   ]  40

การควบคุมการปฏิบัติงาน
35) ผูบริหารนําขอมูลจากการประเมิน

ผลครู อาจารยมาเปนแนวทางใน
การนิเทศ กํากับ และติดตามการ
ปฏิบัติงาน

[   ]  41

36) เมื่อประสบปญหาระหวางการ
ปฏิบัติงานผูบริหารแกไขปญหา
โดยการใหขอเสนอแนะ มากกวา
การตําหนิหรือลงโทษ

[   ]  42

37) ในการควบคุมการปฏิบัติงานผู
บริหารไดกําหนดสายงานการ
บังคับบัญชาไวและใชในการ
บริหารงานโรงเรียน

[   ]  43
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ระดับการปฏิบัติ
มี/ปฏิบัติพฤติกรรมการบริหาร

ของผูบริหารสถานศึกษา มาก
ที่สุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

สําหรับ
ผูวิจัย

เปาหมายของการปฏิบัติงานและ
ฝกอบรม
38) ครู-อาจารย ไดรับการฝกฝนและ

อบรมดานการใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศตามที่ตองการ

[   ]  44

39) มีความเหมาะสมของทรัพยากรที่
ไดรับมาเพื่อชวยสนับสนุนใน
การปฏิบัติงาน เชน วัสดุอุปกรณ
งบประมาณ ฯลฯ

[   ]  45

40) ผูบริหารจัดใหมีการฝกอบรมโดย
      จัดหาวิทยากร ที่มีความรู ความ
      สามารถเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
      ในปจจุบันและการดําเนินงานใน
      อนาคต

[   ]  46

41) ผูบริหารกําหนดมาตรฐานงาน
       (PSO)และแนวการปฏิบัติงานให
       กับคณะทํางานไดอยางถูกตอง
       และมีประสิทธิภาพ

[   ]  47

42) ผูบริหารมีสวนชวยผูปฏิบัติงาน
พัฒนาความสามารถของตนเอง

      ใหสูงขึ้น
[   ]  48
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ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  จังหวัดกาญจนบุรี

คําชี้แจง  แบบสอบถามตอนนี้เปนคําถามความคิดเห็นในเรื่องการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขอใหทานประเมินขอความเหลานี้จากสภาพความเปนจริง
ที่เกิดขึ้นมากที่สุด เพียงคําตอบเดียว  โดยทําเครื่องหมาย / ลงชองระดับการปฏิบัติวามี
ระดับการปฏิบัติในสิ่งนั้นปรากฎมากนอยเพียงใดในโรงเรียนของทาน

ระดับการปฏิบัติ
มี/ปฏิบัติ

การนําเทคโนโลยีไปใช มาก
ที่สุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

สําหรับ
ผูวิจัย

การจัดการเรียนการสอน
1) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการ

ศึกษามาใชในการเรียนการสอน
[   ]  49

2) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการ
       ศึกษามาใชในการสืบคนดานขอมูล
       เพื่อประกอบการเรียนรูในรายวิชา

ตางๆ

[   ]  50

3) จัดใหนักเรียนทุกคนมีความรูเกี่ยว
กับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ศึกษาอยางทั่วถึง

[   ]  51

4) มีการสนับสนุนใหมีการนําเทคโน
      โลยีสารสนเทศการศึกษาไปใชใน
       การศึกษาใหสอดคลองกับเนื้อหาใน
       บทเรียน

[   ]  52

5)    มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ศึกษามาใชในการจัดกิจกรรม
สงเสริมในดานตางๆ เชน การจัด
นิทรรศการ  การนําเสนอผลงาน
การแขงขันทักษะสื่อคอมพิวเตอร

[   ]  53
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ระดับการปฏิบัติ
มี/ปฏิบัติ

การนําเทคโนโลยีไปใช มาก
ที่สุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

สําหรับ
ผูวิจัย

6) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ศึกษาเปนสื่อประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน

[   ]  54

7) มีโครงการเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยี
       สารสนเทศการศึกษา [   ]  55
การบริหารจัดการ
8) มีการกําหนดนโยบายดานการใช
       เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

[   ]  56

9) มีการจัดทําแผนงานดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา [   ]  57

10) มีการสนับสนุนใหนําเทคโนโลยี
สารสนเทศ   การศึกษามาใชในการ
บริหารจัดการ

[   ]  58

11) มีการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณมาใช
      ในการบริหารจัดการ [   ]  59
12)  มีการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ [   ]  60
13) มีการกระตุนใหนําเทคโนโลยีสาร

สนเทศการศึกษามาใชในการบริหาร
จัดการ

[   ]  61

14) มีการกํากับ ติดตามและประเมินผล
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ศึกษา

[   ]  62
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ระดับการปฏิบัติ
มี/ปฏิบัติ

การนําเทคโนโลยีไปใช มาก
ที่สุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

สําหรับ
ผูวิจัย

15) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ศึกษามาใชในการจัดทําโปรแกรม
ทางการเงิน

[   ]  63

16) สงเสริม  สนับสนุน และจัดสรร
งบประมาณเพื่อการพัฒนา

       เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
       อยางตอเนื่อง

[   ]  64

17) สงเสริมสวนตางๆในองคกรใหมี
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการ

     ศึกษาควบคูไปกับการบริหารจัดการ
[   ]  65

การบริการขอมูล
18) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการ

ศึกษามาใชเปนดัชนีหองสมุด
โรงเรียน

[   ]  66

19) มีการนําอินเทอรเน็ตหรือ CD-
Rom  มาใชบริการสืบคนขอมูล [   ]  67

20) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชเปนเครื่องมือรับ-สงขาวสาร
และความรูดวยวิธีการเรียนดวย
ตนเอง

[   ]  68

21) มีการจัดใหมีเครือขายขอมูลดาน
การบริหารสามารถเชื่อมโยงติดตอ
ส่ือสารกันไดทั้งองคกร

[   ]  69

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



154

ระดับการปฏิบัติ
มี/ปฏิบัติ

การนําเทคโนโลยีไปใช มาก
ที่สุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

สําหรับ
ผูวิจัย

22) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการ
       ศึกษา มาใชในการรวบรวมขอมูล
       ของโรงเรียน

[   ]  70

23) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ศึกษามาใชในการเผยแพรขาวสาร
และประชาสัมพันธ

[   ]  71

24) มีการใหบริการยืมและสําเนา ส่ือ
       เทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา [   ]  72
การพัฒนาสื่อ-อุปกรณ
25) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการ

ศึกษามาใชเปนไปอยางประหยัด
และมีประสิทธิภาพ

[   ]  73

26) มีการปรับปรุงและพัฒนาการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

       อยางตอเนื่อง
[   ]  74

27) สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมี
ความสามารถในการใช

       คอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จ
       รูปตางๆในการจัดระบบสาร-
       สนเทศ

[   ]  75

28) มีการพัฒนาความรู ทักษะในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอรให

       กับครูทุกคนจัดใหมีส่ือแตละ
       ประเภทใหใชไดอยางเพียงพอและ
       ทั่วถึง

[   ]  76
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ระดับการปฏิบัติ
มี/ปฏิบัติ

การนําเทคโนโลยีไปใช มาก
ที่สุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

สําหรับ
ผูวิจัย

29) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ศึกษามาใชในการพัฒนาสื่อ-
อุปกรณใหมีประสิทธิภาพตอการ
ใชงาน

[   ]  77

30) มีการกําหนดนโยบายดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา

       เพื่อพัฒนาสื่อ-อุปกรณ
[   ]  78

31) มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการใชส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา [   ]  79

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
32) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใชในการจัดทําระบบฐานขอมูล
ของโรงเรียน

[   ]  80

33) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศการ
ศึกษามาจัดทําโปรแกรมการวัด
และประเมินผล

[   ]  81

34) มีการกําหนดนโยบายดานการ
       พัฒนาระบบสารสนเทศ [   ]  82
35) มีการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร

โดยอบรมใหความรู ประชุม
สัมมนา  ประชุมปฏิบัติการ และให
ไปศึกษาดูงาน

[   ]  83
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ระดับการปฏิบัติ
มี/ปฏิบัติ

การนําเทคโนโลยีไปใช มาก
ที่สุด
(5)

มาก

(4)

ปาน
กลาง
(3)

นอย

(2)

นอย
ที่สุด
(1)

สําหรับ
ผูวิจัย

36) มีการใชงบประมาณเพื่อสงเสริม/
พัฒนาการใชเทคโนโลยีสาร
สนเทศการศึกษา

[   ]  84

37) มีการปรับปรุง และพัฒนาระบบ
สารสนเทศใหเปนปจจุบันอยาง

       สม่ําเสมอ
[   ]  85

38) มีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศในสถาน
ศึกษาอยางตอเนื่อง

[   ]  86

39) มีมาตรการในการปองกันการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
ในทางที่ไมเหมาะสม

[   ]  87

40) จัดใหมีวิทยากรที่มีความรูความ
สามารถมาใหความรูแกครูในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศใน
โรงเรียน

[   ]  88
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ภาคผนวก  ค
รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย

ผูวิจัยไดเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญประเมินคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  validity) จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของทางการศึกษา จํานวน  5  คน ดังนี้

1. รศ.ศิริพงศ   พยอมแยม  วุฒิการศึกษา กศ.ม. สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารยประจําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
อําเภอเมืองฯ
จังหวัดนครปฐม

2. นายอรรณพ  ตั้งทีฆกูล วุฒิการศึกษา  กศ.ม. สาขาการบริหารการศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1
อําเภอเมืองฯ
จังหวัดกาญจนบุรี

3. นายนพดล  ดุลยสุวรรณ วุฒิการศึกษา  กศ.ม.  สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
ศึกษานิเทศก   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1
อําเภอเมืองฯ
จังหวัดกาญจนบุรี

4. นางสาวพรรณรัตน  สงเคราะห       วุฒิการศึกษา กศ.ม. สาขาวัดผลและประเมินผล
ศึกษานิเทศก   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1
อําเภอเมืองฯ
จังหวัดกาญจนบุรี

5. นางสาวจันทรัตน  พลอยแกว       วุฒิการศึกษา กศ.ม. สาขาวิชาภาษาไทย
ครู คศ.2    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



159

ภาคผนวก  ง
คาความเชื่อม่ันของเครื่องมือวิจัย
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)

Item-total Statistics
               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted
V001         341.1000      1658.3000        .2604         .               .9864
V002         341.0667      1634.5471        .6889         .               .9859
V003         340.8333      1639.3161        .7175         .               .9859
V004         341.1000      1648.7828        .5335         .               .9860
V005         340.8333      1628.0747        .8083         .               .9858
V006         340.8667      1635.3609        .7344         .               .9859
V007         341.1667      1628.4885        .7841         .               .9858
V008         341.0333      1634.3092        .7309         .               .9859
V009         341.0667      1633.5816        .7557         .               .9858
V010         341.0333      1626.4471        .8151         .               .9858
V011         340.9667      1618.3782        .8361         .               .9857
V012         341.0333      1633.7575        .7407         .               .9859
V013         341.0333      1628.5161        .6643         .               .9859
V014         341.0333      1637.9644        .6658         .               .9859
V015         340.9667      1638.9299        .7429         .               .9859
V016         341.1333      1633.1540        .7384         .               .9859
V017         341.0000      1640.5517        .6595         .               .9859
V018         341.0000      1630.9655        .7804         .               .9858
V019         341.1667      1646.0057        .5255         .               .9860
V020         341.1333      1653.7747        .4087         .               .9861
V021         340.5667      1656.1851        .5692         .               .9860
V022         340.7667      1640.4609        .7714         .               .9859
V023         340.9667      1644.5851        .4735         .               .9861
V024         341.1000      1638.7138        .5302         .               .9861
V025         341.1667      1639.6609        .5322         .               .9861
V026         341.0000      1638.0000        .5798         .               .9860
V027         340.9333      1651.4437        .4450         .               .9861
V028         341.1000      1639.2655        .5495         .               .9860
V029         340.9667      1646.3092        .4470         .               .9862
V030         341.1333      1642.5333        .5379         .               .9860
V031         340.8333      1641.5230        .6737         .               .9859
V032         341.1333      1636.1195        .6431         .               .9859
V033         341.1333      1638.7402        .6001         .               .9860
V034         340.6667      1646.5747        .6632         .               .9859
V035         341.2000      1637.1310        .6141         .               .9860
V036         341.2000      1631.2690        .6703         .               .9859
V037         341.0333      1632.9989        .7053         .               .9859
V038         340.9667      1638.7920        .6845         .               .9859
V039         341.0333      1638.1713        .7152         .               .9859
V040         341.1333      1620.0506        .8145         .               .9858
V041         341.1667      1631.7989        .7794         .               .9858
V042         341.0000      1627.0345        .7961         .               .9858
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)
Item-total Statistics

               Scale          Scale      Corrected
               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha
              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item
              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted

V043         341.3333      1645.6782        .6355         .               .9860
V044         341.3000      1647.5276        .6305         .               .9860
V045         341.1667      1626.6954        .8143         .               .9858
V046         341.2333      1645.2885        .6218         .               .9860
V047         341.3000      1634.6310        .6642         .               .9859
V048         341.5333      1629.4989        .8026         .               .9858
V049         341.2000      1629.3379        .6998         .               .9859
V050         341.2333      1623.0816        .8125         .               .9858
V051         341.3333      1620.6437        .8221         .               .9858
V052         341.3000      1629.1828        .8035         .               .9858
V053         341.0667      1633.7885        .7519         .               .9858
V054         341.1333      1632.6023        .8057         .               .9858
V055         341.1333      1638.9471        .7484         .               .9859
V056         341.5000      1638.1207        .6225         .               .9860
V057         341.1333      1649.4989        .5922         .               .9860
V058         340.9333      1653.0299        .5682         .               .9860
V059         341.0667      1635.0989        .7282         .               .9859
V060         341.3000      1641.9414        .5813         .               .9860
V061         340.9667      1635.2747        .6972         .               .9859
V062         341.1333      1632.8782        .6965         .               .9859
V063         341.4667      1621.4299        .6880         .               .9859
V064         341.1333      1636.6023        .7303         .               .9859
V065         341.3000      1633.5966        .6812         .               .9859
V066         341.5000      1619.7069        .7284         .               .9859
V067         341.3333      1634.4368        .7366         .               .9859
V068         341.3333      1626.7816        .8172         .               .9858
V069         341.1000      1632.5069        .7898         .               .9858
V070         341.4000      1628.3172        .7477         .               .9858
V071         341.4667      1623.0851        .8413         .               .9857
V072         341.3000      1636.7000        .6724         .               .9859
V073         341.4333      1621.4954        .8374         .               .9857
V074         341.1667      1629.5230        .7667         .               .9858
V075         341.1667      1620.3506        .7499         .               .9858
V076         341.0000      1643.4483        .6049         .               .9860
V077         341.2333      1615.7713        .8400         .               .9857
V078         341.1000      1633.9552        .7105         .               .9859
V079         341.1333      1645.7057        .6777         .               .9859
V080         341.1000      1637.7483        .7530         .               .9859
V081         341.1667      1654.6264        .3726         .               .9862
V082         341.1000      1642.3000        .6095         .               .9860
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A)
                       Analysis of Variance

Source of Variation     Sum of Sq.       DF       Mean Square    F         Prob.

Between People            592.8374        29          20.4427
Within People             747.2439      2430            .3075
  Between Measures           78.8146        81          .9730      3.4194  .0000
  Residual                  668.4293      2349          .2846
    Nonadditivity              4.8772         1        4.8772     17.2580  .0000
    Balance                  663.5521      2348         .2826
Total                    1340.0813      2459            .5450
     Grand Mean        4.2114

Tukey estimate of power to which observations
must be raised to achieve additivity         =      3.1341

          Not enough cases to compute Hotelling's T-Squared.

Reliability Coefficients    82 items

Alpha =   .9861           Standardized item alpha =   .9864
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ประวัติผูวิจัย

ช่ือ-สกุล      นางศิริวรรณ  พูลสมบัติ
ที่อยู      88  ซอยแสงชูโต 36  ถนนแสงชูโต

     ตําบลปากแพรก   อําเภอเมืองกาญจนบุรี
     จังหวัดกาญจนบุรี  71000

ที่ทํางาน      สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  ถนนแมน้ําแมกลอง
     ตําบลปากแพรก   อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  71000

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2539      สําเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  วิชาเอกบริหารทั่วไป

     จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2545      ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาชาวิชาการบริหารการศึกษา

     บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติการทํางาน

พ.ศ. 2541-2542      นักวิชาการศึกษา 3  สํานักงานศึกษาธิการกิ่งอําเภอเฝาไร
          จังหวัดหนองคาย

พ.ศ. 2542-2544      นักวิชาการศึกษา 4  สํานักงานศึกษาธิการอําเภอทองผาภูมิ
          จังหวัดกาญจนบุรี

พ.ศ.2544-2545      นักวิชาการศึกษา 4  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ.2545-2546      นักวิชาการศึกษา 5  สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
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