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ความคดิเห็นของครูต่อบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการน านวตักรรมและเทคโนโลยเีพือ่
การศึกษามาใช้ส าหรับการบริหารจัดการในสถานศึกษา 

บุศรา  กุลานุสนธ*์ 

 
บทคัดย่อ 
  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูต่อ
บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการน านวตักรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษามาใชส้ าหรับการ
บริหารจดัการในสถานศึกษา จ าแนกตามระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน  กลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 
จ านวน  170  คน  การ  เลือกกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 118  คน โดย
ใช้ตารางส าเร็จรูปของเคร็จซีและมอร์แกน (Krejcie&Morgan,1970  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถามท่ีผา่นการทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่   (Reliability)  ดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha coefficient)  ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม เท่ากบั  0.869  
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการน านวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษามาใชส้ าหรับการบริหารจดัการในสถานศึกษา  จ าแนกตามระดบัการศึกษาและประสบการณ์
ในการท างาน วิเคราะห์โดยค่า  t-test  แบบ Independent   ส่วนจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน
โดยใชค่้า  One - way analysis  of  variance  เม่ือพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีเชฟเฟ่  (Scheffe/ Post hoc Comparison)  

ผลการวิจยัพบวา่  
1. ครูมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษาในการน านวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ส าหรับการบริหารจัดการในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน
วิชาการ รายดา้นงบประมาณ รายดา้นงานบุคคล และรายดา้นบริหารทัว่ไป อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการน า
นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชส้ าหรับการบริหารจดัการในสถานศึกษา  จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน  สรุปไดด้งัน้ี 
 
 
* นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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  2.1 ครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4  ท่ีมีระดบั
การศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการน านวตักรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ส าหรับการบริหารจดัการในสถานศึกษา โดยภาพรวม รายด้าน
วิชาการ รายดา้นบุคคล และรายดา้นทัว่ไป ไม่มีความแตกต่างกนั แต่รายดา้นงบประมาณมีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยครูท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชด้า้นงบประมาณมากกว่า
ครูท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป 
  2.2 ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4  ท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการ
น านวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชส้ าหรับการบริหารจดัการในสถานศึกษา โดยราย
ด้านวิชาการ รายด้านงานบุคคล และรายด้านงานทั่วไปไม่มีความแตกต่างกัน แต่รายด้าน
งบประมาณและในภาพรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยพบว่า 
ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 5 ปี – 10 ปี มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในการน านวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ส าหรับการบริหารจดัการใน
สถานศึกษาด้านงบประมาณมากกว่า ครูท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี ข้ึนไป และครู ที ่มี
ประสบการณ์ในการท างานมากกว่ากว่า 5 ปี-10 ปี มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในการน านวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ส าหรับการบริหารจดัการใน
สถานศึกษาดา้นงบประมาณมากกวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป 
 
ค าส าคญั 
 การใชเ้ทคโนโลยทีางการศึกษา ,  การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 
บทน า  

ในดา้นการบริหารการศึกษา สารสนเทศมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการด าเนินงานทาง
การศึกษาอยา่งมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยน ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจในการวางแผนเพื่อ
ก าหนดนโยบายใหบ้รรลุสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดบ้ญัญติัเร่ืองการนาเทคโนโลยมีา
ใชใ้นการศึกษา ในหมวด 9 เร่ืองเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา มาตรา 64 รัฐตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้มีการผลิตและพฒันาแบบเรียนต ารา หนงัสือทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น วสัดุอุปกรณ์และ
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาอ่ืนโดยเร่งรัดพฒันาขีดความสามารถในการผลิต จดัใหมี้เงินสนบัสนุนการ
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ผลิต และมีการให้แรงจูงใจแก่ผูผ้ลิตและพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา ทั้งน้ี โดยเปิดให้มีการ
แข่งขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม มาตรา 65 ใหมี้การพฒันาบุคลากรทั้งดา้นผูผ้ลิต และผูใ้ชเ้ทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา เพื่อใหมี้ความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการผลิต รวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยท่ีี
เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ (สานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557 : 53)  

การศึกษา (Education) หมายถึง กระบวนวิธีการใดๆ ท่ีท าให้บุคคลเปล่ียนไปในทางท่ีดี 
เพื่อจะได้ปรับตวัเองให้เขา้กับส่ิงแวดลอ้มได้เป็นอย่างดี เพื่อความผาสุกของตนเองและสังคม 
การศึกษาคือกระบวนการวิธีการแห่งความเจริญงอกงาม (Education is Growth) ทางร่างกาย 
อารมณ์ สังคม จิตใจ และทางศีลธรรมจรรยา (วรวิทย ์ นิเทศศิลป์, 2551: 39) 

เรามกัไดย้ินค ากล่าวท่ีว่า สังคมปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ยุคโลกไร้พรมแดน การ
จดัการเรียนรู้ยุคใหม่จึงตอ้งเน้นให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี และยงัตอ้งจัด
การศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต อีกทั้งหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 ยงัมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคท่ี์ส าคญั คือ รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์ซ่ือสัตย์
สุจริต มีวินยั ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมัน่ในการท างาน รักความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ 
เพื่อให้ทุกคนสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก ปัจจุบนัความก้าวหน้าทางดา้นการส่ือสารและเทคโนโลยีมีความสะดวกรวดเร็วมาก การ
จดัการเรียนรู้จะใชเ้พียงแค่หนงัสือเรียนอยา่งเช่นในอดีตคงไม่ได ้เทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้นการศึกษา 
เช่น เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม คือ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารทางไกล เช่น โทรศพัท ์
การส่ือสารผ่านดาวเทียม ท าให้เกิดเครือข่ายคอมพิวเตอร์เช่ือมโยงกนัเกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูล
รวมทั้งการส่งขอ้มูลจากท่ีหน่ึงไปสู่ท่ีหน่ึงอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ี
สร้างข้ึนให้ท าหน้าท่ีรับขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูลและน าเสนอขอ้มูลตามท่ีผูใ้ช้ตอ้งการ เขา้มามี
บทบาทในการสร้างส่ือต่างๆ เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ระบบมลัติมีเดีย เป็น
เทคโนโลยีการใช้ภาพน่ิงผสมภาพเคล่ือนไหว เสียง และข้อความเข้าด้วยกัน โดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยในการแสดงผลน าไปประยกุตใ์ชใ้นการสอน (ทิศนา  แขมณี 2552 : 101-104) 

ประเทศไทยตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายท่ีเป็นพลวตัของโลกศตวรรษท่ี 21 ทั้งในส่วนท่ีเป็น
แรงกดดนัภายนอก จากกระแสโลกาภิวตัน์และความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีและ
แรงกดดนัจากภายใน จากสภาวการณ์และการเปล่ียนแปลงดา้นโครงสร้างประชากร ส่ิงแวดลอ้ม 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซ่ึงลว้นส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ซ่ึงเป็นกลไกหลกัในการ
พฒันาทรัพยากรมนุษยอ์นัเป็นรากฐานของการพฒันาประเทศ ระบบการศึกษาจึงตอ้งปรับเปล่ียน
ใหส้นองและรองรับความทา้ทายดงักล่าว  
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          ในยุคปัจจุบนัเราก าลงัอยู่ในคล่ืนลูกท่ีสามซ่ึงเป็นคล่ืนท่ีเกิดจากการพฒันาการของ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีประกอบดว้ยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม 
คอมพิวเตอร์ช่วยให้มนุษยมี์ศกัยภาพและความสามารถมากข้ึนทุกๆด้าน ท าให้มนุษยส์ามารถ
บนัทึกขอ้มูลท่ีเป็นบนัทึกของเหตุการณ์ต่างๆ เอาไวไ้ดเ้ป็นจ านวนมาก สามารถน าขอ้มูลเหล่านั้นมา
จดัประมวลให้เป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เพื่อท าความเขา้ใจเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนหรือท่ีจะ
เกิดข้ึนต่อไปไดอ้ยา่งถ่องแท ้ส่ิงท่ีเห็นไดง่้ายกคื็อ สารสนเทศช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถบริหารจดัการ
องคก์รและเขา้ใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากข้ึน มีความเขา้ใจว่าผูใ้ตบ้งัคบับญัชาส่วนใหญ่ตอ้งการการ
บริหารงานแบบไหนมีคุณภาพระดบัใด ผูบ้ริหารท่ีรู้จกัใชข้อ้มูลสารสนเทศในการประกอบการ
ด าเนินงานก็มีความเขา้ใจผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและส่ิงแวดลอ้มรอบขา้งมากข้ึน ผลของความรู้ความ
เขา้ใจเหล่าน้ี ท าใหผู้บ้ริหารสามารถพฒันาองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

              การบริหารงานในยุคปัจจุบนั  ท่ีจะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ  
ตอ้งอาศยั การพิจาณาตดัสินใจสั่งการอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม (อุทยั  บุญประเสริฐ,2543) กล่าว
ว่า หลกัการพื้นฐานแบบง่ายๆ ท่ีน่าจะช่วยให้เขา้ใจเก่ียวกบัระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารนั้น
พฒันามาจากการท่ีผูบ้ริหารตอ้งตดัสินใจในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด โดยมีการคิดพิจารณาอยา่งเป็นระบบ
รอบคอบ ซ่ึงใชแ้ต่ระเบียบกฎเกณฑแ์ละประสบการณ์ท่ีเคยใชใ้นอดีตอีกต่อไปไม่ได ้ตอ้งใชข้อ้มูล
และสารสนเทศเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานของการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่ือกนัว่าการ
ตดัสินใจโดยใชร้ะบบขอ้มูลและสารสนเทศเป็นฐาน น่าจะเป็นการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพสูงใน
โลกปัจจุบนัท่ีมีการแข่งขนักนัค่อนขา้งสูง งานตามภาระหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร มีความจ าเป็นตอ้งใช้
ขอ้มูลและสารสนเทศทุกเวลาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในการบริหารดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ ดา้น
วสัดุ ครุภณัฑ์ และดา้นการจดัการ ซ่ึงตอ้งกระท าอย่างรอบคอบ เพื่อการใชท้รัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากดัใหเ้กิดผลทางดา้นประสิทธิภาพสูงสุดโดยเฉพาะในปัจจุบนัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็น
ส่ิงจ าเป็นสูงสุดของผูบ้ริหารทุกระดบั จึงจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศซ่ึงเก่ียวกบั
การวางแผนและการตดัสินใจโดยขอ้มูลและสารสนเทศตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
(Requirement) มีความถูกตอ้ง (Accuracy) และมีความทนัต่อเหตุการณ์ (Timeliness) ในยคุขอ้มูล
ข่าวสารเทคโนโลยสีารสนเทศ(IT-Information Technology) มีบทบาทในการจดัการศึกษามากข้ึน 
เน่ืองจากความเจริญทางดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไดรั้บการพฒันาข้ึน สภาพสังคมในยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกบันโยบาย ทางการการศึกษาได้
พฒันาให้สอดคลอ้งกบัความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงทางสังคม ดงันั้น
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาจึงต้องจัดให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาความ
เจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมอยา่งเหมาะสมและมีคุณภาพดงันั้น 
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ในการท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งตดัสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง จึงตอ้งได้รับขอ้มูลข่าวสาร
สารสนเทศเก่ียวกบัทรัพยากร ดา้นนั้นมาใชป้ระกอบการตดัสินใจ การท่ีจะรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชใ้น
การตดัสินใจให้ครบถว้นไดน้ั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาย่อมมีเวลาไม่เพียงพอจึงตอ้งมอบหมายให้มี
บุคลากรจดัเตรียมแหล่งขอ้มูลต่างๆ ตามความตอ้งการทนัต่อเวลาในการใชป้ระกอบการตดัสินใจ
ตลอดจนการจดักระท าขอ้มูลดงักล่าวมาแลว้เรียกว่าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(Management 
Information System หรือ MIS) 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าใหผู้ว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในการน านวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ส าหรับการบริหาร
จดัการในสถานศึกษา เพื่อท่ีจะไดข้อ้มูลตรงตามความคิดเห็นของครูอยา่งแทจ้ริง ในการบริหารงาน
ทั้ง 4 ดา้น คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  การบริหาร
ทั่วไป ซ่ึงเป็นภารกิจท่ีส าคัญของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะต้องรับผิดชอบจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ทราบถึงองคป์ระกอบท่ีมีความส าคญัต่อบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
การน านวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษามาใชส้ าหรับการบริหารจดัการในสถานศึกษา เพื่อน า
ผลท่ีไดไ้ปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในการพฒันาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการน านวตักรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ส าหรับการบริหารจดัการในสถานศึกษาให้บรรลุตามวุตถุ
ประสงค์ของการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาให้ก้าวทันต่อ
สภาวการณ์ในปัจจุบนั 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ในการน านวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษามาใชส้ าหรับการบริหารจดัการในสถานศึกษา 
 
ขอบเขตของการวจิัย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
              ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่  ครูโรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา จ านวน  170  คน  การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 118  คน ใช้
วิธีสุ่มอยา่งง่าย ตามตารางส าเร็จรูปของเคร็จซีและมอร์แกน (Krejcie&Morgan,1970, อา้งใน ศิริ
พงศ ์ เศาภายน และคณะ, 2555 หนา้ 132 

 ตวัแปรท่ีศึกษา 
     ตวัแปรตน้  ไดแ้ก่  ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน 
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ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความคิดเห็นของครูเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ในการน านวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษามาใช ้ส าหรับการบริหารจดัการในสถานศึกษา 
จ าแนกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่  การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล 
และ การบริหารทัว่ไป 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item objective Congruence : IOC) และหาค่าความเช่ือมัน่โดยใชสู้ตรสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า
ของครอนบาค(Cronbach’s Alpha coefficient) ไดค่้าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.869 โดยแบบสอบถาม
แบ่งออกเป็น  3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 สถานภาพส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน มี
ลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  List) 

ตอนท่ี 2  เป็นความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาลกัษณะ
แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัของลิเคอร์ท  (Likert Scale)  ซ่ึง
ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 5,4,3,2,1  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด ,ระดบัมาก,ระดบัปานกลาง, 
ระดบันอ้ย,ระดบันอ้ยท่ีสุด  

ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน 

โดยใชค้วามถ่ีและร้อยละ 
2. วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยหา

ค่าเฉล่ีย ( X ) และ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายขอ้ รายดา้น  และโดยรวมแลว้น าเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ าแนก
ตามระดบัการศึกษา วเิคราะห์โดยค่า (t-test)  

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา จ าแนก
ตามประสบการณ์ในการท างาน วิเคราะห์โดยค่า One Way Analysis of Variance ถา้พบความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึงน าค่าคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ ใชก้ารทดสอบโดยวธีิ
เชฟเฟ่ (Scheffe’s  Post  hot  Comparison) 
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ผลการวจิัย 
 1. ครูมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษาในการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ส าหรับการบริหารจัดการในสถานศึกษา โดยรวมและรายด้าน
วิชาการ รายดา้นงบประมาณ รายดา้นงานบุคคล และรายดา้นบริหารทัว่ไป อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการน า
นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชส้ าหรับการบริหารจดัการในสถานศึกษา  จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน  สรุปไดด้งัน้ี 
  2.1 ครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4  ท่ีมีระดบั
การศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการน านวตักรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ส าหรับการบริหารจดัการในสถานศึกษา โดยภาพรวม รายด้าน
วิชาการ รายดา้นบุคคล และรายดา้นทัว่ไป ไม่มีความแตกต่างกนั แต่รายดา้นงบประมาณมีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยครูท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีความ
คิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารในการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชด้า้นงบประมาณมากกว่า
ครูท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป 
  2.2 ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4  ท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการ
น านวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชส้ าหรับการบริหารจดัการในสถานศึกษา โดยราย
ด้านวิชาการ รายด้านงานบุคคล และรายด้านงานทั่วไปไม่มีความแตกต่างกัน แต่รายด้าน
งบประมาณและในภาพรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  โดยพบว่า 
ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 5 ปี – 10 ปี มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในการน านวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ส าหรับการบริหารจดัการใน
สถานศึกษาด้านงบประมาณมากกว่า ครูท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี ข้ึนไป และครู ที ่มี
ประสบการณ์ในการท างานมากกว่ากว่า 5 ปี-10 ปี มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในการน านวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ส าหรับการบริหารจดัการใน
สถานศึกษาดา้นงบประมาณมากกวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป 
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อภิปรายผล   

 จากการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของครู ต่อบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการน า
นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ส าหรับการบริหารจดัการในสถานศึกษา  พบว่ามี
ประเดน็ควรน ามา   อภิปราย  ดงัน้ี     
 1. ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการน านวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษามาใชส้ าหรับการบริหารจดัการในสถานศึกษา  โดยภาพรวมพบว่ามีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด อาจเน่ืองมาจาก ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา    
มธัยมศึกษา เขต 4  มีความพร้อมในการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีส าหรับการศึกษา มีความรู้ 
ความสามารถ และตอ้งการพฒันาในวิชาชีพของตน จึงมี   ความมุ่งมนั ตั้งใจ และพฒันาตนเองและ
ส่วนรวมอีกทั้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร  เป็นอย่างดี จึงส่งผลให้การปฏิบติังานดา้นต่างๆ
บรรลุเป้าหมายขององคก์รเป็นไปดว้ยดี  และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ   รัชพล  
เต๋จ๊ะยา (2558) ศึกษา เร่ืองบทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ ครูมีการรับรู้เก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียน อยู่ในระดับมากทุกด้าน และ สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของรุจิรา  บุรี (2557) ศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของครูท่ีมีต่อการใชเ้ทคโนโลยีการศึกษา
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนสันติสุข อ าเภอสันติสุข จงัหวดัน่าน ผลการวิจยัพบว่า ครู
มีความพึงพอใจต่อการใชเ้ทคโนโลยีการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนสันติสุข 
อ าเภอสันติสุข จงัหวดัน่าน  ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  และเม่ือ พิจารณาเป็นรายดา้น สามารถ
น ามาอภิปรายไดด้งัน้ี  

 ดา้นท่ี 1 ดา้นวิชาการ พบว่าบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการน านวตักรรม

และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชส้ าหรับการบริหารจดัการในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสุด อาจเน่ืองมาจาก ครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต  4  

มีความรู้ มีความเขา้ใจในยทุธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน องคก์รและหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชนเป็น เร่ืองของการ

มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ และการมีส่วนร่วม ควบคุมตรวจสอบการด าเนินงานของ

สถานศึกษา และสามารถน ามาประยุกตใ์ช ้ในโรงเรียนในการจดัหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งกบับริบท

ของโรงเรียน เพื่อพฒันาการศึกษาใหมี้ความประสิทธิผลของการจดัการศึกษาโดยรวม 
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 ให้ความส าคญัและมุ่งเน้นการปฏิบติังานในการสอนให้บรรลุตามเป้าหมาย  จดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั และ ยงัมีการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพของตนเองโดยการอบรม สัมมนา 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ สร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อช่วยกนัคิด สร้างสรรคต่์อยอด
ผลงานและตอบสนองไดต้รงความตอ้งการของผูเ้รียนให้มากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
สุรสิงห์  สุดเฉลียว (2560) ได้ศึกษา ความคิดเห็นของครูต่อการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในด้านวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายท่ี 46 สังกัด
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กิตติศกัด์ิ บุญศรัทธา 
(2560) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลยั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 2 พบว่าอยูใ่นระดบัมาก 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนัช พธันภาคินทร์ (2557) ไดศึ้กษาเก่ียวกบั แนวทางการพฒันา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา ส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พบวา่ ดา้นวิชาการ อยูใ่นระดบัมาก 

ด้านท่ี 2 ด้านงบประมาณ บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการน านวตักรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชส้ าหรับการบริหารจดัการในสถานศึกษา  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด อาจเน่ืองมาจากครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ประเมินผลและรายงานผลการใชง้บประมาณและผลการด าาเนินงาน การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการวิเคราะห์และแปลผลดา้นงบประมาณอีกทั้งยงัมีการส ารวจความคิดเห็น ติดตาม พฒันา และ
ปรับปรุงระบบการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง หน่วยงานตน้สังกดัไดมี้นโยบายให้ทุก
โรงเรียนใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยัในการติดต่อส่ือสาร การจดัท าแผนงบประมาณ
ประจ าปี และการจัดทาบัญชีทางการเงินท่ีสามารถตรวจสอบได้รวดเร็ว ถูกต้อง มีการจัดหา
คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน จดัหางบประมาณในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศใหเ้พียงพอต่อความ
ตอ้งการ ดงัท่ี ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ,องคก์ารมหาชน (2553) 
มาตรา 68 ใหมี้การระดมทุน เพื่อจดัตั้งกองทุนพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา จากเงินอุดหนุนของ
รัฐ ค่าสัมปทานและผลก าไรท่ีไดจ้ากการด าเนินกิจการดา้นส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐภาคเอกชน และองคก์รประชาชนรวมทั้งใหมี้การ
ลดอตัราค่าบริการเป็นพิเศษในการใชเ้ทคโนโลยี ดงักล่าวเพื่อการพฒันาคนและสังคม หลกัเกณฑ์
และวิธีการจดัสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิตการวิจัยและการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้
เป็นไปตามท่ีกาหนดในกฎกระทรวง สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนตรี สังขโ์ต (2554) ไดศึ้กษา
เก่ียวกบัสภาพและปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียนมธัยมวดัหนอง
จอก สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า 1)สภาพการใช้เทคโนโลยี
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สารสนเทศเพื่อการบริหารงานโรงเรียนมธัยมวดัหนองจอก สังกดัสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 2 พิจารณารายดา้นพบว่า อยูใ่นระดบัมาก คือดา้นการบริหารวิชาการ รองลงมาคือ
ดา้นการบริหารงบประมาณ และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชุติกาญจน์ นกเด่น (2554) ไดศึ้กษา
สภาพ ปัญหา และความตอ้งการการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารส าหรับโรงเรียนขนาด
เลก็ สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 พบวา่ สภาพการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่การบริหารส าหรับโรงเรียนขนาดเลก็ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารงาน
งบประมาณ และดา้นการบริหารงานทัว่ไป อยูใ่นระดบัมาก  

1.3 ดา้นการบริหารงานบุคคล ความคิดเห็นของครูต่อการใชเ้ทคโนโลยสีารสซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ทิพวลัย ์ นนทเภท (2559) ไดศึ้กษา   การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหาร
ของสถานศึกษา ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พบว่า 
 ดา้นการบริหารงบประมาณและดา้นการบริหารงานวิชาการ อยูใ่นระดบัมาก 
 ดา้นท่ี 3 ดา้นงานบุคคล พบว่า บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการน านวตักรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชส้ าหรับการบริหารจดัการในสถานศึกษา  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด เน่ืองจากงานบุคคลส าคัญต่อการสร้างและพฒันาบุคลากรเพื่อให้ก้าวทันต่อระบบ
สารสนเทศ โดยจะตอ้งสร้างเจตคติท่ีดีต่อระบบสารสนเทศ และพฒันาบุคลากรให้มีความรู้และ
ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการพฒันาตนเอง และจัดการฝึกอบรมซ่ึงสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ เอกราช เครือศรี และคณะ (2558) ได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 32 พบว่า 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น   และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชินกรณ์  แกว้รักษา (2554) ได้
ศึกษาเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดัสานกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 พบว่า สภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 เม่ือพิจารณาโดยรวมและรายดา้น
พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นท่ี 4  ดา้นงานทัว่ไป พบว่าบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการน านวตักรรมและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชส้ าหรับการบริหารจดัการในสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด  อาจเน่ืองมาจากครูมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีในงานธุรการ และงานสารบรรณ ตลอดจน
ด าเนินการเก่ียวกบังานเลขานุการของกองนโยบายและแผน รวมทั้งปฏิบติังานร่วม หรือสนบัสนุน
การปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น ประสานงานระหว่างฝ่าย
ต่างๆ  แผน   และส่วนราชการอ่ืนๆ ขององคก์รในส่วนท่ีเป็นงานในหนา้ท่ีไดถู้กตอ้ง  จดัระบบการ
ด าเนินงานดา้นงานสารบรรณและงานธุรการ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน  จดัเก็บและ
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คน้หาเอกสารตามแฟ้มต่างๆไดค้รบถว้นซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐปนรรฆ์ มาลี(2561)ได้
ศึกษา การบริหารงานทัว่ไปของโรงเรียน สังกดักรุงเทพมหานคร เขตบางพลดั การบริหารงาน
ทัว่ไปของโรงเรียน สังกดักรุงเทพมหานคร เขตบางพลดั ในภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 
และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของพิมพสุ์จี นวลขวญั(2555) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัสภาพการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนในสังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา
เขต 2 พบว่า สภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า 
ดา้นการบริหารทัว่ไป และดา้นการบริหารงานบุคคล มีสภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
บริหารอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชุติกาญจน์ นกเด่น (2554) ไดศึ้กษาสภาพ 
ปัญหา และความตอ้งการ การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกดัสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 พบว่า สภาพการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารสาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้ ง 4 ด้านอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
ค่าเฉล่ียสูงสุด ดา้นวิชาการ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารงานงบประมาณและดา้นการ
บริหารงานทัว่ไป    

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการน า
นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชส้ าหรับการบริหารจดัการในสถานศึกษา  จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน  อภิปรายไดด้งัน้ี  
  2.1 ครูท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในการน านวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชส้ าหรับการบริหารจดัการใน
สถานศึกษา โดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกนั แต่รายดา้นงบประมาณมีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยครูท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
ผูบ้ริหารในการน านวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชด้า้นงบประมาณมากกว่าครูท่ีมีการศึกษาระดบั
ปริญญาโทข้ึนไปอาจเน่ืองมาจากครูโรงเรียนส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4  ไดรั้บ
การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและอบรมบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานอย่างต่อเน่ือง ท าให้ครูส่วนใหญ่ไดรั้บโอกาสในการพฒันาดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเท่าเทียมกนั  จึง ส่งผลใหค้รูโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 4  ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
การน านวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใชส้ าหรับการบริหารจดัการในสถานศึกษาใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนัแตกต่างกนั   ซ่ึงสอดคลอ้ง กบังานวิจยัของ ณฐัปคลัภ ์ ไกรจนัทร์ (2559) ได้
ศึกษาความคิดเห็นของครูเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการบริหารจดัการเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา สังกดัส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร ส านักงานเขต
จอมทอง พบว่า ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการศึกษา สังกัดส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ส านกังานเขตจอมทองโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั   
  2.2 ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อบทบาทของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในการน านวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ส าหรับการบริหาร
จดัการในสถานศึกษา  โดยรายดา้นวิชาการ รายดา้นงานบุคคล และรายดา้นงานทัว่ไปไม่มีความ
แตกต่างกนั แต่รายดา้นงบประมาณและภาพรวมมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05  อาจเน่ืองมาจาก พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 
2545 ไดใ้ห้ความส าคญัต่อการพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ืองเพื่อ
ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานครูให้เหมาะสมกบัวิชาชีพชั้นสูง ดงันั้นครูทุกคนจึงควรไดรั้บการ
ส่งเสริม สนับสนุน พฒันาตนเองโดยการเขา้ร่วมประชุม อบรม การสัมมนาทางวิชาการ การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในเครือข่ายต่างๆ หรือการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนถึงแมป้ระสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานจะมีความแตกต่างกันก็ตาม  ครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
มธัยมศึกษา เขต 4  ไดรั้บการสนบัสนุนจากภาคส่วนรัฐบาล สมาคมผูป้กครองและครู ชุมชนใกล้
โรงเรียน  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเพียงพอในการจดัการเรียนการ
สอนและการจดักิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน มีการพฒันาฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพฒันาวิชาชีพครู
อย่างต่อเน่ือง ให้โอกาสในการใช้ความคิดริเ ร่ิม สร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานในหน้าท่ีให้มี
ประสิทธิภาพโดยส่งเสริมให้ครูทุกคนโดยไม่แบ่งแยกว่ามีประสบการณ์มากหรือน้อยได้ท า
โครงการหรือเขา้ร่วมโครงการต่างๆ ใหโ้อกาสไดเ้ติบโตในหนา้ท่ีการงานอยา่งต่อเน่ือง จึงส่งผลให้
ครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4  ท่ีมีประสบการณ์ต่างกนัแต่มี
ความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการน านวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
มาใช้ส าหรับการบริหารจดัการในสถานศึกษา  ไม่แตกต่างกัน    ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ      
กรีกาญจน์  ฤทธ์ิสมบูรณ์ (2560) ไดศึ้กษา ความคิดเห็นของครูต่อการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการบริหาร
จดัการศึกษาของโรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันซ่ึงม่เป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นความพร้อมของระบบเทคโนโลยมีีความ
ต่างกนัทางสถิติท่ีระดบันยัส าคญั .05  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุธิสา  มณีวงศ ์(2559) ไดศึ้กษา
ความคิดเห็นของครูต่อการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร พบวา่ โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 2 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นการบริหารงบประมาณและดา้น
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การบริหารงานทัว่ไป มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ  
 

ข้อเสนอแนะ  
1.  ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  

  จากการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามาใช้ส าหรับการบริหารจัดการในสถานศึกษา  มี
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้้ี 
  1. ดา้นวิชาการ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน ควรส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์ภารกิจงาน 
ตามแผนงานของโรงเรียนโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวางแผนการแกปั้ญหางานการเรียนการ
สอนอย่างเป็นระบบสม ่าเสมอ เป็นการพฒันาการปฏิบติังานเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียน ผูป้กครอง ชุมชนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียได้ดี รวมถึงการอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน   
 2. ดา้นงบประมาณ ควรน าขอ้มูลดา้นงบประมาณ และแผนการปฏิบติังานท่ี 
เป็นปัจจุบนัมาเป็นสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อความสะดวกในการรวบรวมขอ้มูลและส่งเสริมใหผู้ ้
ท่ีเก่ียวขอ้งมีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานการเงินและบญัชี  การค านวณตน้ทุน
ผลผลิต การเบิกจ่ายในงานงบประมาณใหม้ากข้ึน  
  3. ด้านงานบุคคล ควรมีการจัดท าขอ้มูลสารสนเทศของครูและบุคลากรในระบบดูแล
ช่วยเหลือ เพื่อความรวดเร็วในการสืบคน้ 
  4. ดา้นงานทัว่ไป สามารถส่งงานทางอินเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งถูกตอ้ง แม่นย  า  

 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  

  1. ควรศึกษารูปแบบของเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั ใชง่้าย สะดวก และความถนดัของ ผูบ้ริหาร
และผูป้ฏิบติังานในเชิงคุณภาพ 
  2. ควรศึกษาตวัแปรอ่ืนๆท่ีสามารถน าไปใชใ้นการบริหารงาน เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียน 
  3. ควรมีการจดัอบรมการใชเ้ทคโนโลยีสารเทศท่ีรองรับทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบติังาน 
เพื่อความสอดคลอ้งในการด าเนินงานร่วมกนั 
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