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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบด้านภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยี และตรวจสอบความสอดคล้องของ
องค์ประกอบทางทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะแรกใช้การสังเคราะห์หลักการทฤษฎี
และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ระยะที่สองใช้เทคนิคเดลฟาย เพื่อศึกษาภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 21 คน
ระยะที่สาม เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้บริหารโรงเรียน จ�ำนวน 1,350 คน แล้วใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบจากข้อมูลเชิงประจักษ์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
แบบสอบถามที่ใช้ในเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ และแบบสอบถามที่ใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ใช้เก็บข้อมูลเชิงประจักษ์
จากผู้บริหารโรงเรียน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ และการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยใช้โปรแกรม AMOS ผลการวิจัยพบว่า
1. ภาวะผูน้ ำ� เชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานกระทรวง
ศึกษาธิการ มี 7 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) มีความรูท้ างเทคโนโลยี (2) มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน (3) มีการใช้เทคโนโลยี
ในการบริหาร (4) มีการสนับสนุน การจัดการ และการด�ำเนินการ (5) มีการใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและการประเมินผล (6) มีจริยธรรม
ในการใช้เทคโนโลยี (7) มีการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยี
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2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า องค์ประกอบที่ได้จากเทคนิคเดลฟายมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยมีค่าไคสแควร์ เท่ากับ 272.448 ความน่าจะเป็น 0.000 ที่องศาอิสระ 92 ค่า CMIN/DF เท่ากับ 2.961 ค่าดัชนี
RMSEA เท่ากับ 0.038 ค่าดัชนี GFI เท่ากับ 0.982 ค่าดัชนี AGFI เท่ากับ 0.954 ค่าดัชนีเชิงเปรียบเทียบ NFI เท่ากับ 0.994
ค่าดัชนี CFI เท่ากับ 0.996 แสดงว่าโมเดลมีความเหมาะสม คือ โมเดลภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามทฤษฎีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความตรงเชิงโครงสร้าง
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ค�ำส�ำคัญ : ภาวะผูน้ ำ� เชิงเทคโนโลยี ผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ABSTRACT

The purposes of this study were; to find out factors of technology leadership and to confirm the
congruence of theoretical model of technology leadership with the empirical data of secondary school
principals under the Office of Basic Education Commission, Ministry of Education. The research methodology
consist of 3 phases The first phase was theoretical synthesis and 5 specialist interviewed; the second phase
was Delphi technique process with 21 specialists; and the third phase was quantitative data collection from
1,350 school principals and using Confirmatory Factors Analysis to confirm the congruence of theoretical
model of technology leadership of school principals. The statistical devices were mean, standard deviation,
median, inter quartile range and Confirmatory Factors Analysis using AMOS program. The result revealed that:
1. Technology Leadership of secondary school principals under the Office of Basic Education
Commission, Ministry of Education consisted of 7 factors (1) Having Knowledge of Information Technologies
(2) Using Information Technologies in teaching - learning activities (3) Using information technologies
in school administration (4) Encouraging and supporting information technologies in management and
operation (5) Using information technologies in evaluation and measurement (6) Commitment to
information technologies Ethics in application 7) Situational Change of Information Technologies.
2. The Confirmatory Factors Analysis indicated that the theoretical model from Delphi Technique was
congruous with empirical data with value of 272.448 with probability value of 0.000 and degrees of freedom 92,
CMIN/DF= 2.961, RMSEA = 0.038, GFI = 0.982, AGFI = 0.954, NFI = 0.994, CFI = 0.996. These kinds of standard criteria
implied that The Models of Technology Leadership of secondary school principals under the Office of Basic Education
Commission, Ministry of Education, which constructed by researcher, were structural validate with empirical data.
KEYWORDS : Technological Leadership, secondary school principal, the Office of Basic Education
			 Commission, Ministry of Education
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ศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2557-2559 ได้ก�ำหนด
ยุทธศาสตร์การใช้ ICT เพื่อการศึกษาออกเป็น 5 ยุทธศาสตร์
ได้แก่ 1) ยกระดับความสามารถของผู้สอนและบุคลากรทาง
การศึกษาในการใช้ ICT เพื่อการศึกษา 2) ส่งเสริมสนับสนุน
ระบบการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาผู้เรียน
3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ICT เพื่อขยายโอกาสการเข้าถึง
บริการทางการศึกษาและการเรียนรูต้ ลอดชีวติ 4) พัฒนาระบบ
ICT เพือ่ สนับสนุนการบริหารจัดการและการบริการ 5) ส่งเสริม
การวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
การศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557)
การยกระดับขีดความสามารถและคุณภาพของคนไทย
ให้สูงขึ้นนั้น ล้วนบ่งชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญของการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษา ซึง่ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจ�ำเป็น
ต้องตระหนักและยึดถือเป็นภารกิจส�ำคัญ เนือ่ งจากไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงกระแสอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าวได้
ผูน้ ำ� ยุคใหม่ควรจะเป็นผูม้ คี วามสามารถด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่
มีความเข้าใจและมองเห็นความส�ำคัญของเทคโนโลยีทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต เทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
สารสนเทศมีปริมาณเพิม่ มากขึน้ อัตราความเร็วในการเคลือ่ นที่
ของสารสนเทศสูงมาก ผู้น�ำต้องก้าวทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาองค์ประกอบ
ด้านภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อแก้ปัญหาสภาพการณ์ดังที่ได้กล่าวข้างต้น
ซึง่ ผลการวิจยั ทีไ่ ด้จะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาองค์ประกอบด้านภาวะผูน้ ำ� เชิงเทคโนโลยี
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบ
ทางทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยี

ของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ

สมมติฐานการวิจัย

องค์ประกอบด้านภาวะผูน้ ำ� เชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขึ้นพื้นฐานสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เป็ น แนวทางเพื่ อ ให้ ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ได้ น� ำ
ผลการวิจัยนี้ไปพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาให้มีภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยี
2. เป็นแนวทางให้ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาได้
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการโดย
ใช้เทคโนโลยี

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
ด้านภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
และเพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้องขององค์ประกอบทางทฤษฎี
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ของภาวะผูน้ ำ� เชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา และน�ำเสนอรูปแบบภาวะผูน้ ำ� เชิงเทคโนโลยี
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
การด�ำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ โดยในระยะที่ 1
มุง่ ศึกษาองค์ประกอบด้านภาวะผูน้ ำ� เชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในระยะที่ 2 พัฒนาองค์ประกอบภาวะผูน้ ำ�
เชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา และในระยะที่ 3
เป็นการก�ำหนดรูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยน�ำผลการพัฒนาองค์ประกอบในระยะ
ที่ 2 มาด�ำเนินการทั้งนี้เพื่อให้รูปแบบดังกล่าวมีความถูกต้อง
และสามารถน�ำไปใช้ได้จริง ผู้วิจัยจึงมีการทดสอบรูปแบบใน
ระยะนี้ โดยมีรายละเอียดวิธีด�ำเนินการวิจัยดังนี้
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ระยะที่ 1 การศึกษาและส�ำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อ
ก�ำหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Framework)
โดยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
องค์ประกอบของภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยีตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 วิเคราะห์องค์ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับภาวะผูน้ ำ�
เชิงเทคโนโลยีโดยศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสังเคราะห์องค์ประกอบของแต่ละแนวคิดที่สอดคล้องกัน
ขัน้ ตอนที่ 2 สังเคราะห์ จัดกลุม่ องค์ประกอบเชิงทฤษฎี
(Theoretical Framework) จากขั้นตอนที่ 1 ได้จ�ำนวน 19
องค์ประกอบ แต่ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยคัดเลือกเฉพาะองค์
ประกอบทีม่ คี า่ ความถีต่ งั้ แต่ 9 ขึน้ ไป ดังนัน้ จึงได้องค์ประกอบ
ของภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยี จ�ำนวน 6 องค์ประกอบ ได้แก่
1) มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
2) มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
3) มีการสนับสนุน การจัดการ และการด�ำเนินการ
4) มีการใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและการประเมินผล
5) มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
6) มีความรู้ทางเทคโนโลยี ดังภาพที่ 1
ขัน้ ตอนที่ 3 การสร้างแบบจ�ำลององค์ประกอบภาวะผูน้ ำ�
เชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โดยน�ำผลการสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยี
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ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จ�ำนวน 6 องค์ประกอบ
จากการด�ำเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 2 มาสัมภาษณ์ผู้ทรง
คุณวุฒิ จ�ำนวน 5 คน เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยีทั้ง 6 องค์ประกอบ
พบว่า มีองค์ประกอบใหม่เพิ่มเติมจากขั้นตอนที่ 2 อีก 1 องค์
ประกอบ คือ มีการเปลี่ยนแปลงการใช้เทคโนโลยี ดังนั้น
จึงได้แบบจ�ำลององค์ประกอบภาวะผูน้ ำ� เชิงเทคโนโลยี จ�ำนวน 7
องค์ประกอบ แล้วน�ำมาสร้างแบบจ�ำลององค์ประกอบภาวะผูน้ ำ�
เชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ด้วยการสร้าง
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญชนิดเลือกตอบ
เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย และมีแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยอิสระ
ระยะที่ 2 พัฒนาองค์ประกอบภาวะผูน้ ำ� เชิงเทคโนโลยี
ของผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาใช้ เ ทคนิ ค เดลฟายจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญ จ�ำนวน 21 คน เพือ่ ให้ได้รปู แบบทีม่ คี วามเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ และมีความสมบูรณ์ ด้วยการน�ำแบบจ�ำลอง
องค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในระยะที่ 1 ขั้นตอนที่ 3 มาศึกษา วิเคราะห์
และก�ำหนดเป็นรูปแบบด้วยเทคนิคเดลฟาย 3 รอบ
ระยะที่ 3 น�ำเสนอรูปแบบภาวะผูน้ ำ� เชิงเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตามขัน้ ตอนต่อไปนี้

ขัน้ ตอนที่ 1 ยืนยันองค์ประกอบภาวะผูน้ ำ� เชิงเทคโนโลยี
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยน�ำแบบจ�ำลองที่ได้จาก
ระยะที่ 2 มาด�ำเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
(Confirmatory Factor Analysis) เพือ่ ตรวจสอบความสอดคล้อง
ขององค์ประกอบทางทฤษฎีกบั ข้อมูลเชิงประจักษ์ของภาวะผูน้ ำ�
เชิงเทคโนโลยี จากกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จ�ำนวน 1,350 คน ซึง่ ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริง
ขั้นตอนที่ 2 การสรุปและน�ำเสนอรูปแบบภาวะผู้น�ำ
เชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โดยจัดท�ำเป็นรายงานผลการวิจัยต่อไป

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ทีเ่ ป็นผูเ้ ชีย่ วชาญทีใ่ ช้กบั เทคนิคเดลฟาย
มีจ�ำนวน 21 คน ประกอบด้วย (1) ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลุ่มผู้น�ำ
ในด้านการบริหารการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่ง
หรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการหรือรองผู้อ�ำนวยการด้าน
การพัฒนาบุคลากร การบริหารงานบุคคล ส�ำนักนโยบายและ
แผนและการพัฒนาระบบราชการระดับกระทรวงหรือกรม
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารสถานศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา
(2) ผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็นกลุม่ ผูน้ ำ� ระดับส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (3) ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลุ่มผู้น�ำ
ทางวิชาการ ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งหรือเคยด�ำรงต�ำแหน่งตั้งแต่
หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นไป คณาจารย์ที่สอน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสบการณ์ในการสอน
ไม่ต�่ำกว่า 5 ปี หรือคณาจารย์ที่เขียนต�ำราเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทัง้ มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทีเ่ ปิดสอนสาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับบัณฑิตศึกษา
กลุ่มที่ 2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประเมินรูป
แบบภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยี ดังนี้
(1) ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เป็ น
โรงเรียนมัธยมศึกษา มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 2,372 โรงเรียน ประกอบด้วย

ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รวมทัง้ สิน้ 5,634 คน
(2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ประเมินรูปแบบ ภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยี
ได้ แ ก่ ผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา สั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พิจารณาขนาดกลุม่ ตัวอย่างตามที่ Hair, Tatham, Anderson
& Black (2009) เสนอวิธี การก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยอาจพิจารณาจากจ�ำนวนตัวแปร
ในการวิจัย โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 5 หรือ 10 เท่าของ จ�ำนวน
ตัวแปร ดังนัน้ ในการวิจยั นีผ้ วู้ จิ ยั จึงได้กำ� หนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
เป็น 10 เท่าของจ�ำนวน ตัวแปร ซึง่ ตัวแปรในการวิจยั นีม้ จี ำ� นวน
134 ตัวแปร ขนาดกลุ่มตัวอย่างจึงมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,340 คน
(10 x 134) โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป (AMOS) ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ผูว้ จิ ยั จึงท�ำการเก็บข้อมูล 1,350 คนโดยวิธกี ารสุม่ แบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) กล่าวคือ
การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และ
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่ม
(Cluster) เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาคของ
ประเทศไทย มีขนั้ ตอนดังนี้ ขัน้ ที่ 1 แบ่งกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้เขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยม ศึกษา เป็นกลุม่ (Cluster) ได้จำ� นวน 42
เขตพื้นที่การศึกษาจากทั่วประเทศ ขั้นที่ 2 สุ่มกลุ่มตัวอย่าง
อย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากเขตพื้นที่
การศึกษา มาร้อยละ 64 ได้จ�ำนวน 27 เขตพื้นที่การศึกษา
ขั้นที่ 3 สุ่มโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาที่สุ่มได้ในขั้นที่ 2
โดยสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุม่ ตัวอย่าง
1,350 โรงเรียน และก�ำหนดให้ผู้บริหารโรงเรียนละ 1 คน
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้จ�ำนวน 1,350 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งหมด 3 ชุด ดังนี้คือ
เครื่องมือชุดที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา จ�ำนวน 6 องค์ประกอบ ทีส่ ร้างขึน้ จากผลการสังเคราะห์
องค์ ค วามรู ้ ภ าวะผู ้ น� ำ เชิ ง เทคโนโลยี ข องผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย น
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560

47

มัธยมศึกษา จ�ำนวน 7 องค์ประกอบ เพือ่ สอบถามความคิดเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ เครื่องมือชุดที่ 2 ฉบับที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบจ�ำลององค์ประกอบ ภาวะผู้น�ำเชิง
เทคโนโลยีของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จ�ำนวน 7 องค์ประกอบ
ที่ ส ร้ า งขึ้ น จากผลการสั ง เคราะห์ อ งค์ ค วามรู ้ ภ าวะผู ้ น� ำ เชิ ง
เทคโนโลยีของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จ�ำนวน 6 องค์ประกอบ
และองค์ประกอบภาวะผูน้ ำ� เชิงเทคโนโลยีทไี่ ด้ จากการสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 1 องค์ประกอบ เพื่อ
สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้เทคนิคเดลฟาย
เครื่องมือชุดที่ 2 ฉบับที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่
สร้างขึน้ จากผลการตอบความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญในฉบับที่ 1
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating
Scale) ใช้สอบถามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญว่าแบบจ�ำลอง
องค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา ที่เสนอในแบบสอบถามนั้นผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยใน
ระดับใด เครื่องมือชุดที่ 2 ฉบับที่ 3 เป็นแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นจากผลการตอบความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในฉบับที่ 2
และข้อความเหมือนฉบับที่ 2 แต่ในครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้เพิม่ ต�ำแหน่ง
ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าพิสยั ระหว่างควอไทล์ (Interquartile
Range) ของกลุ่มแล้วน�ำมาแสดงไว้ในแบบสอบถามฉบับที่ 3
ประกอบกับความคิดเห็นของกลุม่ โดยให้ผตู้ อบแบบสอบถามยืนยัน
ค�ำตอบเดิมหรือเปลีย่ นแปลงค�ำตอบของตนเอง แบบสอบถาม
ฉบับที่ 3 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) เครื่องมือชุดที่ 3 ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลส�ำหรับการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ได้จากการรวบรวม
ข้อมูลในแบบสอบถามชุดที่ 2 ทีม่ คี า่ มัธยฐานตัง้ แต่ 3.50 ขึน้ ไป
และมีคา่ พิสยั ระหว่างควอไทล์ 1.50 ลงมาโดยใช้แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เพือ่ สอบถาม
กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
2. น�ำแบบสอบถามส่งไปยังผู้เชี่ยวชาญด้วยโดยทาง
ไปรษณี ย ์ ที่ ส อดซองซึ่ ง จ่ า หน้ า และปิ ด ดวงตราไปรษณี ย ์
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็นจ�ำนวน 3 รอบ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยได้
ด�ำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
น�ำไปขอความร่วมมือและขอความอนุเคราะห์จากผูท้ รงคุณวุฒิ
ทั้ง 5 คน
2. น�ำแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างส่งไปยังผู้ทรง
คุณวุฒิ เพื่อให้ทราบหัวข้อและประเด็นที่ผู้วิจัยตั้งไว้ล่วงหน้า
จากนัน้ ผูว้ จิ ยั ไปสัมภาษณ์ดว้ ยตนเอง เพือ่ สอบถามความคิดเห็น
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการโดย
ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพาน�ำไปขอ
ความร่วมมือและขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 21 คน
การเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทีส่ มุ่
เลือกเป็นกลุม่ ตัวอย่าง รวมทัง้ หมด 1,350 คน ผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนิน
การตามขั้นตอนดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
น�ำไปขอความร่วมมือและขอความอนุเคราะห์จากผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
2. ผูว้ จิ ยั ท�ำหนังสือถึงผูต้ อบแบบสอบถามเพือ่ อธิบาย
จุดมุ่งหมายและความส�ำคัญของการวิจัย
3. ผู้วิจัยด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทางไปรษณีย์
โดยผู้วิจัยอ�ำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการส่งเอกสารกลับ โดย
แนบซองและแสตมป์ไปพร้อมกับหนังสือน�ำและแบบสอบถาม
4. การเก็บแบบสอบถามคืน โดยขอความกรุณาให้
ผู้บริหารส่งแบบสอบถามผู้วิจัยทางไปรษณีย์
5. ในกรณีที่ยังไม่ได้รับแบบสอบถามคืนตามเวลาที่
ก�ำหนด ผูว้ จิ ยั จะส่งแบบสอบถามไปยังผูบ้ ริหารโรงเรียนอีกครัง้
หนึ่ง และขอความกรุณาส่งคืนทางไปรษณีย์ หรือผู้ช่วยผู้วิจัย
และผู้วิจัยเดินทางไปรับด้วยตนเอง

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ใช้ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ (Interquartile Range) การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS และโปรแกรม AMOS
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาองค์ประกอบภาวะผูน้ ำ� เชิงเทคโนโลยี
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า มีองค์ประกอบ
หลัก 7 องค์ประกอบและองค์ประกอบย่อย 21 องค์ประกอบ ดังนี้
		 1) องค์ ป ระกอบหลั ก มี ค วามรู ้ ท างเทคโนโลยี
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย คือ 1.1) ก้าวทันเทคโนโลยี
อยูเ่ สมอ 1.2) เลือกใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม 1.3) มีความสามารถ
บูรณาการเทคโนโลยีกับการบริหารงาน
		 2) องค์ ป ระกอบหลั ก มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ใ น
การเรี ย นการสอนประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบย่ อ ย คื อ
2.1) มีนโยบายให้ครูใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน 2.2) มีความสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
การสอน 2.3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอน
		 3) องค์ประกอบหลักมีการใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย คือ 3.1) เลือกใช้
เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมมาใช้พฒ
ั นางานบริหารให้มปี ระสิทธิภาพ
3.2) เป็นต้นแบบในการน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
การท�ำงาน 3.3) ส่งเสริมและสร้างทีมเครือข่ายการน�ำเทคโนโลยี
มาใช้บริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
		 4) องค์ประกอบหลักมีการสนับสนุน การจัดการ
และการด� ำ เนิ น การประกอบด้ ว ยองค์ ป ระกอบย่ อ ย คื อ
4.1) มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4.2) จัดให้มีโครงสร้างพื้น
ฐานที่ส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีในทุกด้าน 4.3) ส่งเสริม
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ

		 5) องค์ ป ระกอบหลั ก มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ใ น
การวัดผลและการประเมินผลประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย
คือ 5.1) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการวัดผลประเมินผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอน 5.2) จัดหาหรือสร้างทีมงาน
พัฒนาเครือ่ งมือวัดผลและประเมิน ผลให้ได้มาตรฐานในรูปแบบ
ที่หลากหลาย
		 6) องค์ประกอบหลักมีจริยธรรม ในการใช้เทคโนโลยี
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย คือ 6.1) ก�ำหนดนโยบายและ
ข้อบังคับที่ชัดเจนในการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล 6.2) มีการสร้างความเท่าเทียม
และเปิ ด โอกาสให้ ค รู แ ละนั ก เรี ย นทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง
เทคโนโลยี 6.3) เป็นแบบอย่างในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
		 7) องค์ประกอบหลักมีการเปลี่ยนแปลงการใช้
เทคโนโลยีประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย คือ 7.1) ติดตาม
ข่าวสาร วิเคราะห์และคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต 7.2) ตืน่ ตัว
ในการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในโรงเรียนอย่างจริงจัง
7.3) มีการฝึกอบรมบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี 7.4) มีความพร้อมที่จะทดลองใช้และไม่ปฏิเสธ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่
สอง (Second - Order Confirmatory Factor Analysis)
ของโมเดลองค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากการทดสอบไคสแควร์ ( )
มีค่าเท่ากับ 272.448 ความน่าจะเป็น 0.000 ที่องศาอิสระ 92
แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ไคสแควร์ทดสอบในกรณีทขี่ นาดตัวอย่าง
มีขนาดใหญ่มักมีนัยส�ำคัญเสมอ (Fornell & Larcker, 1981)
ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องพิจารณาค่าดัชนีตัวอื่นประกอบด้วย เช่น
ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์ (CMIN/DF) เท่ากับ 2.961 ค่าดัชนี GFI
เท่ากับ 0.982 ค่าดัชนี AGFI เท่ากับ 0.954 ค่าดัชนี RMSEA
เท่ากับ 0.038 ค่าดัชนี NFI เท่ากับ 0.994 ค่าดัชนี CFI เท่ากับ
0.996 ดังภาพที่ 2

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
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ภาพที่ 2
		
		
		

โมเดลองค์ประกอบภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ

เมื่อพิจารณาค่าน�้ำหนักองค์ประกอบเรียงล�ำดับจาก
ค่ามากไปหาน้อย ได้ดังนี้ .98, .97, .95, .95, .95, .93 และ .88
ซึ่ ง น�้ ำ หนั ก องค์ ป ระกอบดั ง กล่ า วแสดงให้ เ ห็ น ว่ า เกิ ด จาก
องค์ประกอบหลักมีการสนับสนุน การจัดการและการด�ำเนินการ
(SUPPT) องค์ประกอบหลักมีการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
(ADMIN) องค์ประกอบหลักมีการใช้เทคโนโลยีในการเรียน
การสอน (TEACH) องค์ประกอบหลักมีการใช้เทคโนโลยีใน
การวัดผลและการประเมินผล (MEASU) องค์ประกอบหลักมี
การเปลีย่ นแปลงการใช้เทคโนโลยี (CHANGE) องค์ประกอบหลัก
มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี (ETHIC) และองค์ประกอบ
หลักมีความรู้ทางเทคโนโลยี (KNOWN) ตามล�ำดับ

อภิปรายผล
ดังนี้

จากสรุปผลการวิจยั มีประเด็นส�ำคัญทีน่ ำ� มาอภิปรายผล

1. มีความรูท้ างเทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบของภาวะ
ผู้น�ำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
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ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ ทั้งนี้เพราะผู้บริหารโรงเรียนต้องสร้างวิสัยทัศน์
ก�ำหนดทิศทาง วางแผน ในการน�ำเทคโนโลยีมาบูรณาการ
เพื่อให้สามารถใช้พัฒนาตนเองและผู้อื่นในเรื่องของการเรียนรู้
ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดช่องว่าง
ของเทคโนโลยีได้ ผู้บริหารจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจและมี
ทักษะทางด้านเทคโนโลยี ต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอยู่เสมอรู้จักประเภทของเทคโนโลยีที่มี อ ยู ่ แ ละ
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับการใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
ทัง้ ในเรือ่ งส่วนตัวและในการท�ำงานได้สอดคล้องกับ Pawlowski,
Schrader, Khatami and Adelsberger (2008) ทีไ่ ด้เสนอว่า
ผู้น�ำเทคโนโลยีท่ีดีมีคุณลักษณะที่ส�ำคัญสามประการ ได้แก่
1) มีความตระหนักในเทคโนโลยี 2) มีความเข้าใจในศักยภาพของ
เทคโนโลยีและ 3) มีความรูด้ า้ นเทคโนโลยี เช่น รูป้ ระเภทของ
เทคโนโลยีที่มีอยู่และรู้วิธีการหาข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถเลือก
ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม ผู้น�ำจะรู้ว่ามีการใช้เทคโนโลยีอย่าง
แพร่หลายและไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากชีวิตประจ�ำวัน
และการท�ำงาน ต้องก้าวให้ทนั การเปลีย่ นแปลง มีความตระหนัก
ในศักยภาพของเทคโนโลยี มีความรูว้ ธิ กี ารใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด การจัดการเทคโนโลยีที่ดีการมีเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในสถานที่ ที่ เ หมาะสม เป็ น กุ ญ แจสู ่ ค วามส� ำ เร็ จ
2. มี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการเรี ย นการสอนเป็ น
องค์ประกอบของภาวะผูน้ ำ� เชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารต้องสร้าง
กระบวนการให้ครูและนักเรียนเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสร้างความมั่นใจว่ามีการบูรณาการเทคโนโลยีเข้าไปใน
หลักสูตร กลยุทธ์ในการสอน และในบริบทของการเรียนรู้
ที่เพิ่มพูนการเรียนรู้ของนักเรียนให้มากขึ้นผู้บริหารจึงต้อง
เป็นแบบอย่างให้กับครูในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน
ซึ่งสอดคล้องกับ American Institute for Research (2009)
เสนอว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยีด้าน
การเรี ย นรู ้ แ ละการสอนต้ อ งสามารถบู ร ณาการเทคโนโลยี
เข้าไปในหลักสูตรหรือกิจกรรมต่างๆ อ�ำนวยความสะดวกให้ครู
และนักเรียนเข้าถึงสาระความรู้ได้อย่างรวดเร็วทุกที่ ทุกเวลา
เกิดความมั่นใจในระบบการเรียนการสอน ทั้งนี้รวมถึงนักเรียน

ที่ มี ภ าวะความบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู ้ อั น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความรับผิดชอบอย่างสูงของผู้บริหารด้วย
3. มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร เป็นองค์ประกอบ
ของภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ ทัง้ นีแ้ สดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องก�ำหนด
ให้มีการใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตรปกติ การสร้างทีมงานเพื่อน�ำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ การให้
การช่วยเหลือทีมงานโดยการสร้างโอกาสการพัฒนาความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพแก่ผู้ที่น�ำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนการสอน
และมีการพัฒนาแหล่งทรัพยากรทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
วิชาชีพอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับงานวิจัยของ โสภา ตุ้มช้าง
(2550) ได้ศกึ ษาเกีย่ วกับทักษะการบริหารของผูบ้ ริหารทีส่ ง่ ผลต่อ
คุณภาพของระบบสารสนเทศของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัย พบว่า สารสนเทศเป็นส่วนส�ำคัญในการบริหาร
หากสถานศึกษามีคุณภาพ เช่น ถูกต้อง ทันสมัย รวดเร็ว
และตรงกับความต้องการ และมีความพร้อมในการน�ำไปใช้ใน
การพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งจะท�ำให้การบริหารงาน
การตัดสินใจของผูบ้ ริหารมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เพราะมีการตัดสินใจ
อยู่บนข้อมูลของสารสนเทศทางการศึกษาที่ดีที่มีข้อมูลของ
สถานศึกษาทุกด้านที่เป็นปัจจุบัน
4. มีการสนับสนุน การจัดการ และการด�ำเนินการ เป็น
องค์ประกอบของภาวะผูน้ ำ� เชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพราะผู้บริหารต้องสร้างระบบ
สนับสนุน ส่งเสริม ที่กระตุ้นให้เกิดความต้องการผลิตชิ้นงาน
ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น และคอยใส่ใจดูแลให้
ความต้องการนัน้ ด�ำรงอยูต่ ลอด โดยการสนับสนุนให้ครูพยายาม
น�ำเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียน ต้องพยายามชักน�ำ โน้มน้าว
ผู้ที่ไม่เต็มใจ หรือลังเลในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้หันมา
ใช้เทคโนโลยีกับการปฏิบัติ งานด้านต่างๆ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ นิคม นาคอ้าย (2549) ที่พบว่า องค์ประกอบ
ที่ใช้ก�ำหนดคุณลักษณะผู้น�ำเชิงอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา ด้านการสนับสนุน การจัดการและการปฏิบตั นิ นั้ คือ
การมุ่งเน้นความสามารถในการชักน�ำ โน้มน้าว และส่งเสริม
บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้การบริหารจัดการของ

ผูบ้ ริหาร สูร่ ะบบบริหารงานสถานศึกษา ทีเ่ ชือ่ มโยงไปสูก่ ารจัดการ
เรียนรู้ ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่ายทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง สามารถ
จัดการให้เกิดความเข้ากันได้หรือผสมกลมกลืนระหว่างเทคโนโลยี
สารสนเทศและนโยบาย ตลอดจนการกระจายงบประมาณและ
ทรัพยากรต่างๆ ในการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
5. มีการใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและการประเมินผล
เป็นองค์ประกอบของภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหาร
ต้องสามารถพัฒนาระบบการประเมินการบริหารจัดการและ
การปฏิบตั งิ านโดยอาศัยเทคโนโลยีในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์
และแปลผลการวิเคราะห์ ตลอดจนการประเมินคุณภาพของ
เทคโนโลยีทใี่ ช้ในสถานศึกษาเพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าจะน�ำไปสู่
การบริหารและจัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามที่ตั้งไว้
สอดคล้องกับ American Institute for Research: AIR (2009)
ทีไ่ ด้กำ� หนดมาตรฐานระดับชาติทางเทคโนโลยีการศึกษาส�ำหรับ
ผูบ้ ริหารด้านการวัดผลและการประเมินผลไว้ดงั นี้ 1) ใช้เทคโนโลยี
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห์ 2) ใช้
เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
3) ใช้เทคโนโลยีในการวินิจฉัยและประเมินระบบการบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษา และ 4) ประเมินคุณภาพของ
เทคโนโลยีที่ใช้ในสถานศึกษา
6. มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบ
ของภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ ทั้งนี้เพราะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างกับครูและ
นักเรียนในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
ผู้บริหารจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรับผิดชอบ
ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสร้างความเสมอภาค
ในการเข้าถึง การส่งเสริมและบังคับใช้มาตรการเกี่ ย วกั บ
ความปลอดภัย การสนับสนุนและจัดให้เกิดสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก�ำหนดนโยบายทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญา
และความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สอดคล้องกับ International Society for Technology in
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
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Education: ISTE (2009) ได้ก�ำหนดมาตรฐานทางเทคโนโลยี
การศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานที่ 6 ด้านสังคม กฎหมาย และ
ประเด็นทางจริยธรรม ซึ่งมีขอบข่ายครอบคลุมถึงเทคโนโลยี
อย่างเสมอภาค มีกฎหมาย และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
ออกข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ในการใช้ เ ทคโนโลยี
ออกข้อบังคับเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
7. มีการเปลีย่ นแปลงการใช้เทคโนโลยี เป็นองค์ประกอบ
ของภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวง
ศึกษาธิการ ทัง้ นีเ้ พราะเทคโนโลยีมกี ารเปลีย่ นแปลงรวดเร็วมาก
ผู้บริหารต้องมีความไวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว
ยืดหยุ่น ในเรื่องของการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ส�ำหรับการบริหาร
ต้องทันกระแสของการเปลีย่ นแปลงและพร้อมทีจ่ ะน�ำเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่ ดี ก ว่ า เดิ ม เข้ า มาใช้ ง าน สอดคล้ อ งกั บ สมหมาย
อ�ำ่ ดอนกรวย (2556) ทีก่ ล่าวว่า ในการจัดการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งสถานศึกษาจะต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้
สาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ซึ่งประกอบด้วยทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิต
และอาชีพและทักษะด้านสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลยี จึงเป็น
ภาระทีส่ ำ� คัญของผูบ้ ริหารทีจ่ ะต้องรับผิดชอบจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารจะต้องรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
พัฒนาตนเอง คิดหายุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการใหม่ๆ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�ำงานให้ความส�ำคัญกับความสัมพันธ์
ของผู้ปฏิบัติงานในองค์กร และนอกองค์กร ให้ความสนใจต่อ
วัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งผลลัพธ์ ใส่ใจในเรื่องของศาสตร์ทาง
การสอนที่เหมาะสม และต้องเข้ามารับบทบาทในการเร่งปรับ
เปลีย่ นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครู ปรับเปลีย่ นเนือ้ หา
ตามหลักสูตรควบคูไ่ ปกับการพัฒนาทักษะใหม่ๆ ให้กบั ครูผสู้ อน
ส่งเสริมให้มีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาให้สูงขึ้น รวมทั้งปรับบทบาทในการสร้างเครือข่าย
การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้
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ศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
1.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
		 ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ควรน�ำรูปแบบภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการไปใช้ในการก�ำหนดเป็นนโยบายในการพัฒนา
ภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
			 1) ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ควรน�ำองค์ประกอบด้านภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยี
ของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไปสร้างเป็นหลักสูตร
พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนก่อนด�ำรงต�ำแหน่งและระหว่างปฏิบัติ
หน้าที่
			 2) เนือ่ งจากผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบ
ด้านมีการสนับสนุน การจัดการ และการด�ำเนินการ มีอทิ ธิพล
ต่อภาวะผู้น�ำเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
มากทีส่ ดุ ดังนัน้ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จึงควรจัดให้โรงเรียนมัธยมศึกษาทุกโรงเรียนมีโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่ส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีในทุกด้าน มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน
และส่งเสริมการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษาสามารถ
น�ำองค์ประกอบด้านภาวะผูน้ ำ� เชิงเทคโนโลยีนไี้ ปใช้ดำ� เนินการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) หรือเป็น
วิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อสร้างภาวะผู้น�ำเชิง
เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
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