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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู โรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ทางาน และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู โรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปี
การศึกษา 2561 จานวน 350 คนกาหนดขนาด กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางสาเร็ จรู ปของ เครจซี และมอร์ แกน และนามาสุ่ มแบบ
แบ่งชั้น ตามขนาดของสถานศึ กษา แล้วสุ่ มอย่างง่ าย โดยวิธีการจับสลาก ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผูน้ าเชิ งเทคโนโลยี ใน
ภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ผลการเปรี ยบเทียบ พบว่า ครู ที่มีอายุ ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผูน้ าเชิ งเทคโนโลยีโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ส่ วนครู ที่มีเพศ ประสบการณ์ ทางาน และทางานในขนาด
สถานศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่าง รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
ABSTRACT
The purposes of this research were to study and compare administrator’s technology leadership in private school
under Office of the Private Education Songkhla Province toward teacher who differed in gender, age, education level,
work experience and the school size. The sample were 350 teachers in the private school under Office of the Private
Education Songkhla Province, academic year 2018. The sample size was determined from table of Krejcie and Morgan.
Stratified random sampling was by school size and simple random sampling by lottery method. The results found overall and
in each aspect were at a high level. The comparison results found overall and in each aspect, the teachers of differ by age and
education level showed no difference. And teachers of differ by gender, working experience and working in different of school
size showed no difference in overall but in each aspect showed statistically significant difference at .05 level.
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บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2553 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 64 รั ฐต้องส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรี ยน
ต ารา หนัง สื อ ทางวิ ช าการ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์อื่ น วัส ดุ อุ ป กรณ์ และเทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษาอื่ น โดยเร่ ง รั ด พัฒ นาขี ด
ความสามารถใน การผลิต จัดให้มีเงิ นสนับสนุ นการผลิ ตและมี การให้แรงจู งใจแก่ผูผ้ ลิต และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ทั้งนี้ โดยเปิ ดให้มีการแข่งขันโดยเสรี อย่างเป็ นธรรม มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผูผ้ ลิต และ
ผูใ้ ช้เทคโนโลยีเพื่อการศึ กษา เพื่อให้ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และทักษะในการผลิ ต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม มีคุณภาพ และ ประสิ ทธิ ภาพ มาตรา 66 ผูเ้ รี ยนมีสิทธิ ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ในโอกาสแรกที่ทาได้ เพื่อให้มีความรู ้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวงหา
ความรู ้ ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต มาตรา 67 รัฐต้องส่ งเสริ มให้มีการวิจยั และพัฒนา การผลิตและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้เกิดการ
ใช้ที่ คุ ม้ ค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรี ยนรู ้ ของคนไทย มาตรา 68 ให้มีการระดมทุ น เพื่อจัดตั้งกองทุ นพัฒนา
เทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษาจากเงิ น อุ ด หนุ น ของรั ฐ ค่ า สั ม ปทาน และผลก าไรที่ ไ ด้จ ากการด าเนิ น กิ จ การด้า น
สื่ อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุ กฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องทั้งภาครั ฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ประชาชน รวมทั้งให้มีการลดอัตรา ค่าบริ การเป็ นพิเศษในการใช้เทคโนโลยีดงั กล่าวเพื่อการพัฒนาคนและสังคม
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิต การวิจยั และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา ให้เป็ นไปตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ทาให้บทบาทการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้ น ตาม
กระแสการเปลี่ยนแปลง แผนการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2560 -2579 ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา ได้กล่าวถึง การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการศึกษาสาหรับ คนทุก
ช่วงวัย และ ระบบสารสนเทศด้านการศึกษาและด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เป็ นระบบ เดียวกันทั้งประเทศ ครอบคลุมถูกต้อง
และเป็ นปั จจุบนั สามารถอ้างอิงได้ เพื่อใช้ประโยชน์ใน การวางแผน การบริ หารจัดการศึกษา ซึ่ งหมายถึงการพัฒนา
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ไม่หยุดนิ่ ง กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560
– 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้คนไทย ทุกช่วงวัย มีทกั ษะ ความรู ้
ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560)
แผนยุทธศาสตร์ การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 –2579 ได้
กล่าวถึง ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ กลยุทธ์ที่ 3 ส่ งเสริ มและ
พัฒนา สื่ อการเรี ยนรู ้ ต่าง ๆ แหล่งเรี ยนรู ้ ให้มีมาตรฐานเปิ ดโอกาสให้ประชากรทุ กช่ วงวัย ได้เข้าถึ งแหล่งเรี ยนรู ้ ที่
สอดคล้องกับบริ บทของพื้นที่1)จัดทาจัดหาพัฒนา สื่ อ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการจาเป็ นและบริ บทของพื้นที่โดยจัดตั้ง “ศูนย์ผลิต พัฒนาสื่ อและเทคโนโลยีการศึกษา” ที่เหมาะกับสภาพสังคม
โดยความร่ วมมือของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชนและองค์กรเอกชน เพื่อสาธารณประโยชน์ (NGO) 2) สร้างและพัฒนา
แหล่งเรี ยนรู ้ที่ทนั สมัย ได้แก่ อุทยานการเรี ยนรู ้ แหล่งเรี ยนรู ้ทางประวัติศาสตร์ ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน ห้องสมุดชุมชน
3) ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้มีการรวบรวม อนุ รักษ์ และใช้ ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่ น ที่ สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของพื้นที่ 4)ส่ งเสริ มสนับสนุนการเรี ยนรู ้ผา่ นเทคโนโลยีดิจิทลั และเครื อข่ายสังคมรู ปแบบต่าง ๆเพื่อสร้างสังคม
แห่งการเรี ยนรู ้และการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ (ศูนย์ประสานงานและบริ หารการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้, 2560)
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เมื่อเข้าสู่ สังคมยุคความรู ้ ในศตวรรษที่21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วเนื่องมาจากการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เชื่ อมโยง ข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภู มิภาคของโลกเข้าด้วยกัน พลังขับเคลื่อนเทคโนโลยียุค ดิ จิตอลส่ งผลทาให้เกิ ด การ
เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ในศตวรรษที่ 2 1 ทักษะการเรี ยนรู ้ และนวัตกรรม ทักษะชี วิต และอาชี พและทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่ อและเทคโนโลยีจึงเป็ น ภาระที่สาคัญของผูบ้ ริ หารที่ตอ้ งรับผิดชอบจัดการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ ง
ผูบ้ ริ หารจะต้องรู ้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเอง คิดหายุทธศาสตร์ ในการบริ หารจัดการใหม่ๆ ปรับเปลี่ยน
รู ปแบบการทางานให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ ของผูป้ ฏิ บตั ิ งานในองค์กร และนอกองค์กร ให้ความสนใจต่อ
วัฒนธรรมองค์กรที่ มุ่งผลลัพธ์ ใส่ ใจในเรื่ องของศาสตร์ ทาง การสอนที่ เหมาะสม และต้องเข้ามารับบทบาทในการเร่ ง
ปรับ เปลี่ ยนรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนของครู ปรั บเปลี่ ยนเนื้ อหา ตามหลักสู ตรควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะ
ใหม่ๆ ให้กบั ครู ผูส้ อน ส่ งเสริ มให้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพทาง การศึกษาให้สูงขึ้น รวมทั้งปรับ
บทบาทในการสร้างเครื อข่าย การเรี ยนรู ้ท้ งั ภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนา ผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ (สมหมาย,
2556)
เพื่อให้การพัฒนาประเทศในทุกระบบ มีความสอดคล้องกัน และนาไปสู่ การบรรลุเป้ าหมายของการพัฒนา
ประเทศให้ “มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” เป็ นยุค ไทยแลนด์ 4.0 ที่ ประเทศเข้าสู่ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์วา่ “ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการศึกษาและเรี ยนรู ้ตลอด
ชีวติ อย่างมีคุณภาพ ดารงชีวติ อย่างเป็ นสุ ขในสังคมพหุวฒั นธรรม สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21” โดยกาหนดเป้ าประสงค์หลัก ดังนี้ มัน่ คง 1)ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ยดึ มัน่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ มี จิตสานึกในความเป็ นพลเมือง มีคุณธรรม จริ ยธรรม อยูร่ ่ วมกัน
อย่างมีความสุ ข ในสังคมพหุวฒั นธรรม มัง่ คัง่ 2)ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทกั ษะการดารงชีวิตในศตวรรษที่
21 โดยเน้นทักษะ การเรี ยนรู ้ ทกั ษะชี วิต ทักษะการทางาน รวมทั้งทักษะการสื่ อสาร และเทคโนโลยี สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 3) กาลังคนมีคุณภาพ มีทกั ษะที่สาคัญและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานเป็ น ฐานรองรับ
การขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ยัง่ ยืน 4) หน่ วยงานการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ทันสมัย โปร่ งใส มีการบูรณาการการทางานทุกระดับในพื้นที่และมีส่วนร่ วมจากประชาชน 5) ผูเ้ รี ยนทุกกลุ่มเป้ าหมาย
ได้รับบริ การทางการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 6) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ ดี เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม พึ่งพา
ตนเองได้ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา, 2561)
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้จดั ทาแผนพัฒนาการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา พ.ศ.2560 2563 ขึ้นเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาเอกชน จังหวัดสงขลา ภายใต้บริ บท
ของสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สานักงานการศึกษาเอกชนอาเภอ ตลอดจนสถานศึกษาเอกชนในสังกัดทั้ง
ระบบ ทั้งนี้ ด้วยหลักการดังกล่าว สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด สงขลาจึงได้นากรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษา
เอกชนตามแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยมีจุดยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) เพื่อยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การขยายโอกาสการเข้าถึงบริ การทางการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ต้องการพัฒนาระบบบริ หาร
จัดการ และส่ งเสริ มการจัดการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการ จัดการศึกษา
รวมถึงกลยุทธ์ (Strategies) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่ อ และนวัตกรรม เพื่อการบริ หารจัดการและการจัดการ
เรี ยน การสอน (สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา, 2561)
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาจะต้องทาความเข้าใจเกี่ ย วกับ การปฏิ รูปโรงเรี ยนและศึ กษาให้เข้าใจว่าผูเ้ รี ยนในยุค
ปั จจุบนั ต้องการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบใด และจะทาอย่างไรให้ครู ผสู ้ อนสามารถนาข้อมูลสารสนเทศให้กบั ผูเ้ รี ยนเข้าใจได้
อย่างรวดเร็ ว ดังนั้นจึงต้องหาแนวทางใหม่ที่จะเชื่อมโยง ความรู ้และการใช้เทคโนโลยีเป็ นตัวสื่ อกลางไปยังผูเ้ รี ยนที่อยู่
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ั ญา, 2558 ) ภาวะผูน้ าทางเทคโนโลยี เป็ นทักษะที่จาเป็ น
ในยุคของการใช้เทคโนโลโลยีเพื่อการติดต่อสื่ อสาร (สุ กญ
สาหรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ซึ่ งมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลของ สถานศึกษา รวมถึงการส่ งเสริ มให้ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่ วมในการพัฒนาวิสัยทัศน์การใช้เทคโนโลยีและ เผยแพร่ วสิ ัยทัศน์อย่างกว้างขวาง และมีการส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยี
ในการเรี ยนการสอน มี ความรู ้ ในการใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการยกระดับการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานหลักสู ตร เพื่อนาไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ สู งสุ ดของนักเรี ยน (สุ นนั ทา และคณะ, 2561)
เนื่ องจากโรงเรี ยนเอกชนอยู่ภายใต้การกากับดู แลของสานักงานการศึ กษาเอกชน ที่ ได้วางกลยุทธ์ ในการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่ อ และนวัตกรรม เพื่อการบริ หารจัดการและการจัดการเรี ยน การสอน ดังนั้น
ปั ญหาความสาคัญของภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้นตลอดจนการปรับเปลี่ยนท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทาให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจศึกษาภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู โรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนเอกชน สังกัด
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
2. เพื่อเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนเอกชน
สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน และขนาด
สถานศึกษา
วิธีการวิจัย
การศึกษาภาวะผูน้ าเชิ งเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนเอกชน สังกัด
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีวธิ ี การวิจยั ดังนี้
ประชากร
ประชากร ได้แก่ ครู โรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปี การศึกษา 2561 จานวน
3,900 คน จานวน 157 โรงเรี ยน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู โรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงานการศึ กษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปี การศึ กษา 2561
จานวน 350 คน กาหนดกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตารางสาเร็ จรู ปของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan, 1970)
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จาแนกตามตัวแปรของสถานศึ กษา แล้วทาการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random
Sampling) โดยวิธีการจับสลาก
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้ น (Independent Variables) ได้แก่
เพศ ได้แก่ ชาย และ หญิง
อายุ ได้แก่ อายุกว่า 30 ปี และอายุระหว่าง 30 ถึง 60 ปี
ประสบการณ์ทางาน ได้แก่ ประสบการณ์ทางาน น้อยกว่า 5 ปี ประสบการณ์ทางาน ระหว่าง 5 – 10 ปี และ
ประสบการณ์ทางาน มากกว่า 10 ปี
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ระดับการศึกษา ได้แก่ ปริ ญญาตรี และสู งกว่าปริ ญญาตรี
ขนาดสถานศึกษา ได้แก่ ขนาดเล็ก (จานวนนักเรี ยน น้อยกว่า 120 คน) ขนาดกลาง (จานวนนักเรี ยน น้อยกว่า
500 คน) ขนาดใหญ่ (จานวนนักเรี ยน มากกว่า 500 คน)
ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู โรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยศึกษาตามแนวคิดของ นิ คม (2549) และ
สุ นนั ทา และคณะ (2561) ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ ด้านความเป็ นผูน้ าและวิสัยทัศน์ ด้านการเรี ยนรู ้และการสอน ด้าน
ความสามารถเชิงผลิตภาพและความชานาญเชิงวิชาชีพ ด้านการสนับสนุน ส่ งเสริ ม การจัดการและการปฏิบตั ิ ด้านการ
วัดและประเมินผล และสังคม กฎหมาย และจริ ยธรรม
เครื่ องมือการวิจัย
เครื่ องมือวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) พัฒนามาจากแบบสอบถามของ ชวลิต (2550) บรรจบ (2554)
และ ภาคภูมิ (2556) แบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จานวน
5 ข้อ จาแนกเป็ น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางาน และขนาดสถานศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผูน้ าเชิ งเทคโนโลยี ใน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็ นผูน้ าและวิสัยทัศน์ ด้านการ
เรี ยนรู ้และการสอน ด้านความสามารถเชิงผลิตภาพและความชานาญเชิง วิชาชีพ ด้านการสนับสนุนส่ งเสริ มการจัดการและ
การปฏิบตั ิ ด้านการวัดและประเมินผล และด้านสังคม กฎหมายและจริ ยธรรม มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likerts Rating Scale)
การสร้ างเครื่ องมือการวิจัย
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยี
2. พัฒนาแบบสอบถามภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู โรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
3. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยี
4. ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมในการใช้ภาษา นาเครื่ องมือที่สร้างขึ้น
เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุ ง
5. นาแบบสอบถามเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เลือก
ข้อคาถามที่มี IOC ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป ถ้าข้อคาถามมีค่าดัชนี ความสอดคล้องต่ากว่า 0.67 นาไปปรับปรุ งหรื อตัดทิ้งตามความ
เหมาะสม แล้วนาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไขให้สมบูรณ์อีกครั้ง
6. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับครู โรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงานการศึกษา
เอกชนจังหวัดสงขลา ซึ่ งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ จานวน 30 คน ได้แก่ นาผลมาวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ (Reliability)
ของเครื่ องมื อโดยวิธีหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficients) (พิสณุ . 2549 ; อ้างอิงจาก
Cronbach. 1990 ) โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ .910
7. นาแบบสอบถามที่ผา่ นการทดลองใช้และหาความเชื่อมัน่ แล้ว นาไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ขอหนังสื อรับรองและแนะนาตัวจากบัณฑิ ตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ถึงผูอ้ านวยการสถานศึกษา สังกัด
สานักการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เพื่อขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
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2. นาหนังสื อแนะนาตัวผูว้ ิจยั ถึงผูอ้ านวยการสถานศึกษา โรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
สงขลา เพื่อขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทั้งนัดหมายเวลาและสถานที่ขอรับแบบสอบถามคืน
3. ดาเนิ นการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม จานวนแบบสอบถามที่จดั ส่ งไป จานวน 350 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา 334
ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 95.43
4. เมื่อได้รับแบบสอบถามคืน ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามเพื่อนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
แบบสอบถามตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต้ อบ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
การทางาน และขนาดสถานศึกษา วิเคราะห์โดยการคานวณหาค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และหาค่าร้อยละ
แบบสอบถามตอนที่ 2 วิเคราะห์ ภาวะผูน้ าเชิ งเทคโนโลยี ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโรงเรี ยนเอกชน
สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็ นแบบสอบถามมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) วิเคราะห์โดย
การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปลความหมายค่าเฉลี่ยในส่ วนที่เป็ นมาตรา
ส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ต่อภาวะผูน้ าเชิ งเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จาแนกตามเพศ ระดับการศึกษาโดยใช้สถิติทดสอบทีแบบเป็ นอิสระต่อกัน
(Independent – samples t-test) เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของครู ต่อภาวะผูน้ าเชิ งเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสาถานศึกษา
สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จาแนกตาม อายุ ประสบการณ์ทางาน และขนาดสถานศึกษา โดยใช้
สถิติทดสอบเอฟ (F-test) แบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการวิจัย
การศึกษาภาวะผูน้ าเชิ งเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนเอกชน สังกัด
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ผูว้ จิ ยั เสนอผลการวิจยั ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลภาวะผูน้ าเชิ งเทคโนโลยีของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาตามความคิ ด เห็ นของครู
โรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในภาพรวม และรายด้าน ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ภาวะผูน้ าเชิ งเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู โรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในภาพรวม และรายด้าน
n = 334
ด้าน
ภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยี
ระดับ
S.D.
x
1
ความเป็ นผูน้ าและวิสัยทัศน์
3.9578 0.4933
มาก
2

การเรี ยนรู ้และการสอน

3.8370

0.5706

มาก

3

ความสามารถเชิงผลิตภาพและความชานาญวิชาชีพ

3.8454

0.5973

มาก

4
5
6

การสนับสนุนส่ งเสริ มการจัดการและการปฏิบตั ิ
การวัดและประเมินผล
สังคม กฎหมายและจริ ยธรรม
รวม

3.7777
3.7869
3.9239
3.8580

0.6260
0.6367
0.5615
0.5064

มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 1 พบว่า ภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนเอกชน
สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ในภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.8580) เมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ด้านความเป็ นผูน้ าและวิสัยทัศน์ อยู่ในระดับสู งที่ สุด ( x = 3.9578) รองลงมาคือด้านสังคม กฎหมายและ
จริ ยธรรม ( x = 3.9239) และต่าที่สุด คือด้านการสนับสนุนส่ งเสริ มการจัดการและการปฏิบตั ิ ( x = 3.7777)
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยน
เอกชน สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จาแนกตาม ตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน
และขนาดสถานศึกษา
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนเอกชน
สังกัดสานักงานการศึ กษาเอกชนจังหวัดสงขลา จาแนกตามเพศ พบว่า ครู ที่มีเพศต่างกันมี ความคิ ดเห็ นในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความสามารถเชิงผลิตภาพและความชานาญวิชาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05โดยค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของเพศหญิง ( x = 3.8802) สู งกว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของเพศชาย ( x = 3.7864)
2.2 ผลการเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็ นของครู โรงเรี ยนเอกชน
สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จาแนกตามตัวแปรอายุ พบว่า ครู ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกัน โดยครู ที่มีอายุ 46 - 60 ปี มี ค่าเฉลี่ยสู งสุ ด (x̅ =3.8992) รองลงมาคือ ครู ที่มีอายุ 30- 45 ปี (x̅ =
3.8883) และครู ที่มีอายุนอ้ ยกว่า 30 ปี มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด (x̅ = 3.8231)
2.3 ผลการเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนเอกชน
สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จาแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา พบว่า ครู ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
ความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน โดยครู ที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ( x = 3.8621) มีค่าเฉลี่ยสู งกว่าครู
ที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี ( x = 3.8198)
2.4 ผลการเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนเอกชน
สังกัดสานักงานการศึ กษาเอกชนจังหวัดสงขลา จาแนกตามประสบการณ์ ทางาน พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่ อ
พิจารณารายด้าน พบว่า ความเป็ นผูน้ าและวิสัยทัศน์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.5 ผลการเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนเอกชน
สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จาแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ครู ที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาขนาด
ต่างกัน มีความคิดเห็น ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสนับสนุนส่ งเสริ มการจัดการและการ
ปฏิบตั ิ ด้านการวัดและประเมินผล และด้านสังคม กฎหมายและจริ ยธรรม แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั ภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนเอกชน สังกัด
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา อภิปรายผลได้ดงั นี้
1. การศึกษาภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนเอกชน สังกัด
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยภาพรวมและรายด้าน อยูใ่ น ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
ความเป็ นผูน้ าและวิสัยทัศน์ อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านสังคม กฎหมายและจริ ยธรรม และด้านการสนับสนุ น
ส่ งเสริ มการจัดการและการปฏิ บ ัติ มี ค่ าเฉลี่ ยน้อยที่ สุ ด ซึ่ งสอดคล้อ งกับ บรรจบ (2554) ได้พ บว่า ระดับ ภาวะผู เ้ ชิ ง
เทคโนโลยีและระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อภาวะผูเ้ ชิ งเทคโนโลยีมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยูใ่ น ระดับมาก และสอดคล้องกับ
ภัทรา และคณะ (2557) ได้ศึกษา การศึกษาภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชน ระดับประถมศึกษาใน
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เขตธนบุรี พบว่า ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมี ความเห็ นเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าเชิ งเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนระดับ
ประถมศึ กษาในเขตธนบุ รี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่ วนครู มีความเห็ นเกี่ ยวกับภาวะผูน้ าเชิ งเทคโนโลยีของ
ผูบ้ ริ หาร โรงเรี ยนเอกชนระดับประถมศึกษาในเขตธนบุรี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเช่นกัน
การที่ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเนื่ องมาจาก ภาวะผูน้ าเชิ งเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู โรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ปั จจุบนั การเข้าถึงระบบเทคโนโลยีมี
ความสะดวกมากกขึ้ น หน่ ว ยงานต้น สั ง กัด มี น โยบายในการส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารใช้เ ทคโนโลยีเ พื่ อ การศึ ก ษาให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพในการทางานและการเรี ยนการสอน ดังนั้นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาซึ่ งเป็ นผูท้ ี่มีหน้าที่ขบั เคลื่อนนโยบายและ
บริ ห ารการศึ ก ษาจึ ง ต้อ งพัฒ นาตนเองเพื่ อ ให้ เ ป็ นผู น้ าเชิ ง เทคโนโลยี ซ่ ึ งจะช่ ว ยท าให้ ก ารบริ ห ารสถานศึ ก ษามี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น รวมผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความสามารถชักนา โน้มน้าว ส่ งเสริ มให้บุคคลากรทางการศึกษาบูรณา
การเทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอน ดังนั้นผูบ้ ริ หารสถานศึกษาจึ งต้องพัฒนาบุคคลกรทางการศึกษาเพื่อการ
ดาเนินงานเกิดประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
2. ผลการเปรี ยบเที ยบภาวะผูน
้ าเชิ งเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิ ดเห็ นของครู โรงเรี ยน
เอกชน สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน และ
ขนาดสถานศึกษา อภิปรายผลได้ดงั นี้
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าเชิ งเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็ นของครู โรงเรี ยน
เอกชน สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จาแนกตามตัวแปรเพศ พบว่า ครู ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมไม่ แตกต่างกัน โดยภาพรวมครู เพศหญิ งและเพศชายมี ความคิ ดเห็ นไม่แตกต่างกันเนื่ องจากปั จจุ บนั ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษามีความจาเป็ นในการใช้เทคโนโลยีในการบริ หารสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านความเป็ นผูน้ าและวิสัยทัศน์
ด้านสังคม กฎหมายและจริ ยธรรมทางเทคโนโลยี
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ความสามารถเชิ งผลิตภาพและความชานาญวิชาชี พ แตกต่างกันโดยค่าเฉลี่ยเพศ
หญิงสู งกว่าเพศชาย สอดคล้องกับชวลิต (2550) ได้กล่าว ผลิตภาพและการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ นั้น ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถเชิงวิชาชีพของบุคลากรในโรงเรี ยน ส่ งเสริ มสนับสนุ นการ
พัฒนาและฝึ กปฏิ บตั ิทางวิชาชี พอย่างต่อเนื่ อง อันนาไปสู่ การเพิ่มผลิตภาพ สอดคล้องกับนิ คม (2549) แสดงทัศนะว่า
ภาวะผูน้ าเชิงอิเล็กทรอนิ กส์ดา้ นผลิตภาพและการปฏิบตั ิทางวิชาชีพมุ่งเน้นความสามารถของผูบ้ ริ หารในการประยุกต์
เทคโนโลยีในการเพิ่มขยายขีดความสามารถเชิงวิชาชีพของทีมงานและกลุ่มการเรี ยนในสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอเป็ น
กิจวัตรปกติมีส่วนร่ วมในการสร้างโอกาสการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ อันนาไปสู่ การเพิ่มผลิตภาพ ซึ่ งหมายถึง
ความเป็ นองค์กรวิชาชีพต้นแบบในการนาเทคโนโลยีมาใช้และผลการเรี ยนรู ้ที่เกิดขึ้นในตัวผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
การที่ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ทัศนะคติของครู เพศหญิงต่อผลิตภาพและการปฏิบตั ิทางวิชาชีพนั้น
ผูบ้ ริ หารสถานศึ กษามี การส่ งเสริ มให้บุคลากร และครู ปรั บปรุ งสื่ อการเรี ยนการสอนที่ เป็ นผลผลิ ตทางเทคโนโลยี
เนื่ องจากผูเ้ พศหญิงมีทกั ษะด้านการใช้เทคโนโลยีนอ้ ยกว่าเพศชาย ซึ่ งมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่ องทันต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบนั
2.2 ผลการเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าเชิ งเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็ นของครู โรงเรี ยน
เอกชน สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จาแนกตามตัวแปรอายุ พบว่า ครู ที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน สอดคล้องกับดวงเดือน (2557) ได้ศึกษา การศึกษา
ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อภาวะผูน้ าเชิ งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
มัธยมศึกษา ในจังหวัดนครราชสี มา พบว่า ด้านสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ไม่มีนยั สาคัญทาง
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สถิติจึงไม่มีอิทธิ พลต่อภาวะผูน้ าเชิ งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ
มัธยมศึกษา ในจังหวัดนครราชสี มา ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาส่ วนใหญ่มีช่วงอายุอยูใ่ นยุคเบบี้บูมเมอร์
หรื อช่วงอายุระหว่าง 48 – 67 ปี ซึ่ งลักษณะนิ สัยมักยึดมัน่ ไม่เปลี่ยนแปลงความคิดง่ายๆ ทั้งนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารในปั จจุบนั นั้นค่อนข้างซับซ้อนซึ่ งอาจทาให้ยากต่อการทาความเข้าใจและเรี ยนรู ้ รวมถึงการนามาประยุกต์ใช้
ด้วยเหตุน้ ีอาจจะส่ งผลให้ผบู ้ ริ หารสถานศึกษามีสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารอยูใ่ นระดับต่า
การที่ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเปิ ดโอกาสให้ครู ทุกคนได้ใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่ องโดยไม่ได้คานึ งถึงช่วงอายุในการปฏิบตั ิงานสอดคล้องกับรายงานผลการดาเนิ นงาน
สานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา (2561) การพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศในปั จจุบนั ที่ไม่หยุดนิ่ ง ซึ่ ง
กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้คนไทย ทุกช่วงวัย มีทกั ษะ ความรู ้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้
อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต เพื่อให้การพัฒนาประเทศในทุกระบบ มีความสอดคล้องกัน และนาไปสู่ การบรรลุเป้ าหมาย
ของการพัฒนาประเทศให้ “มัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” เป็ นยุค ไทยแลนด์ 4.0 ที่ประเทศเข้าสู่ การพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครอบคลุมทุกพื้นที่
2.3 ผลการเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าเชิ งเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยน
เอกชน สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จาแนกตามตัวแปรระดับการศึกษา พบว่า ครู ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มี ความคิดเห็ นในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมุติฐาน สอดคล้องกับ สานักงาน
การศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ( 2561) ที่ตอ้ งการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การขยายโอกาสการเข้าถึง
บริ การทางการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ต้องการพัฒนาระบบบริ หารจัดการ และส่ งเสริ มการจัดการศึกษาเอกชน
จังหวัดสงขลาและส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนมี ส่วนร่ วมในการ จัดการศึ กษา รวมถึ งกลยุทธ์ ด้านประสิ ทธิ ภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยน โดยโรงเรี ยนเอกชนมี การบริ หารจัดการศึกษา ที่ มีประสิ ทธิ ภาพ อยู่บนหลักความรั บผิดชอบ
สามารถปรับตัวเพื่อแข่งขันได้ จัดการศึกษาที่แตกต่างเพื่อตอบ โจทย์ความต้องการของผูเ้ รี ยนและการพัฒนาประเทศ
การที่ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาส่ งเสริ มให้ครู ที่มีระดับการศึกษาทุกระดับได้รับ
การส่ งเสริ มด้านเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงกระบวนการเข้าถึงเทคโนโลยีในปั จจุบนั ต้องมีการพัฒนาเรี ยนรู ้อย่าง
ต่อเนื่ องเพื่อนามาบูรณาการใช้ในการทางานและการจัดการเรี ยนการสอนที่เหมือนกัน ซึ่ งระดับการศึกษาไม่มีผลต่อความ
คิดเห็นของครู
2.4 ผลการเปรี ยบเทียบภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู โรงเรี ยนเอกชน
สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จาแนกตามตัวแปรประสบการณ์ทางาน พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ทางาน
ต่างกัน มีความ คิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
เมื่ อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความเป็ นผูน้ าและวิสัยทัศน์ ครู ที่ประสบการณ์ทางานต่ากว่า 5 ปี กับครู ที่มี
ประสบการณ์ทางานมากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกัน สอดคล้องกับภาคภูมิ (2556) ศึกษาคุณลักษณะภาวะผูน้ าเชิง
อิเล็กทรอนิ กส์ของผูบ้ ริ หารระดับกลางโรงเรี ยนในฝันจังหวัดอ่างทอง พบว่า เมื่อจาแนกตามตัวแปรด้านประสบการณ์
ทางาน รายด้านแตกต่ างกันอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ .01 ผูบ้ ริ ห ารระดับกลางที่ มีป ระการณ์ ต่ ากว่า 5 ปี มี
คุณลักษณะภาวะผูน้ าเชิงอิเล็กทรอนิ กส์มากกว่าประสบการณ์ 5 – 10 ปี และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี สอดคล้องกับ
บรรจบ (2554) ได้ศึกษา โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิ งเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
ปั จจัยด้านการบู รณาการเทคโนโลยีระหว่างกกลุ่มประสบการณ์ เป็ นผูบ้ ริ ห าร 1 – 9 ปี และกลุ่มประสบการณ์ เป็ น
ผูบ้ ริ หาร 19 – 40 ปี แตกต่างกัน
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การที่ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะว่า ประสบการณ์ทางานของครู ที่ทางานน้อยกว่า 5 ปี ถึงมากกว่า 10 ปี มี
ทัศนคติวา่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีในการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพส่ งเสริ มให้ครู ใช้เทคโนโลยี
ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ส่ วนรายด้านพบว่าครู ที่มีประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
ซึ่ งเห็นว่าผูบ้ ริ หารสถานศึกษาความเป็ นผูน้ าและเป็ นผูท้ ี่มีวิสัยทัศน์ในการทางาน มีการใช้งบประมาณ ส่ งเสริ มบรรยากาศ
สิ่ งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี เนื่ องจากครู ที่มีประสบการณ์ทางานมากกว่า 10 ปี มีทกั ษะการใช้
เทคโนโลยีนอ้ ยกว่าครู ที่มีประสบการณ์ทางานต่ากว่า 5 ปี จึงมีความเห็นที่แตกต่าง
2.5 ผลการเปรี ยบเที ยบภาวะผูน
้ าเชิ งเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามความคิ ดเห็ นของครู โรงเรี ยน
เอกชน สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จาแนกตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบว่า ครู ที่ปฏิบตั ิงานใน
สถานศึ กษาขนาดต่างกันมี ความคิ ดเห็ น ในภาพรวมไม่ แตกต่างกัน เมื่ อพิจารณารายด้านแตกต่างกัน ซึ่ งทั้ง 3 ด้าน
แตกต่ างกัน คื อ ด้านการสนับ สนุ นส่ งเสริ ม การจัดการและการปฏิ บ ัติ ด้านการวัดและประเมิ นผล และด้านสั งคม
กฎหมายและจริ ยธรรม ซึ่ งสอดคล้องกับบรรจบ (2554) ได้ศึกษา โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า เมื่อเปรี ยบเทียบระดับภาวะผูน้ าเชิ งเทคโนโลยี และระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ภาวะผูน้ าเชิ งเทคโนโลยีข องผูบ้ ริ ห ารสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดสถานศึ กษา พบว่า ทุ กกลุ่ ม ขนาด
สถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติทุกปั จจัย
การที่ผลการวิจยั เป็ นเช่นนี้ อาจเป็ นเพราะว่าโดยภาพรวมตามขนาดโรงเรี ยนทุกขนาดมีความคิดเห็นที่ไม่แตกต่าง
กัน เพราะครู มีความคิดเห็นว่าภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในทุกขนาดของสถานศึกษามีความจาเป็ น
อย่างเท่าเที ยมกัน ส่ วนรายด้านสถานศึกษาขนาดใหญ่มีความพร้ อมด้านการสนับสนุ นส่ งเสริ มการจัดและปฏิ บตั ิโดยที่
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสามารถหลอมรวมนโยบายการบริ หารเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการปฏิบตั ิจริ ง รวมถึงมี การเปิ ด
โอกาสให้ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยร่ วมแสดงวิสัยทัศน์เพื่อบรู ณาการเทคโนโลยี ด้านการวัดและประเมินผลเนื่ องจากผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาประเมินคุณภาพของระบบเทคโนโลยีที่ใช้งานในโรงเรี ยน รวมถึงผูบ้ ริ หารสถานศึกษากาหนดมาตรฐานการใช้
เทคโนโลยีในโรงเรี ยน และด้านสังคม กฎหมายและจริ ยธรรม เนื่องจากผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรครู และ
นักเรี ยนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจริ ยธรรมในการใช้เทคโนโลยี รวมถึงผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสร้างความเสมอภาคทาง
สังคม โดยเปิ ดโอกาสให้ชุมชนเข้าถึงและใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีของสถานศึกษาขนาดใหญ่ได้ มากกว่าสถานศึกษาขนาด
กลาง และขนาดเล็ก
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.สุ นทรี วรรณไพเราะ อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าอิสระ และอาจารย์ประจา
สาขาวิชาการบริ ห ารการศึ กษา มหาวิท ยาลัย ทักษิ ณทุ กท่ าน ตลอดจนผูท้ รงคุ ณวุฒิและผูเ้ ชี่ ย วชาญทุ กท่ านในการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมื อการวิจยั และผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ครู โรงเรี ยนเอกชน สังกัดสานักงานการศึ กษาเอกชน
จังหวัดสงขลา ที่ให้ความอนุ เคราะห์ในการทดลองเครื่ องมือการวิจยั และเก็บรวบรวมข้อมูล จนทาให้การดาเนิ นการ
ค้นคว้าอิสระประสบผลสาเร็ จด้วยดี
เอกสารอ้ างอิง
กระทรวงศึกษาธิ การ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553. กรุ งเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับส่ งสิ นค้าและพัสดุภณ
ั ฑ์; 2553.
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