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บทคัดย่อ 
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยขีองผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ครู โรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์
ท างาน และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา ปี
การศึกษา 2561 จ านวน 350 คนก าหนดขนาด กลุ่มตวัอยา่ง โดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ เครจซีและมอร์แกน และน ามาสุ่มแบบ
แบ่งชั้น ตามขนาดของสถานศึกษา แลว้สุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจบัสลาก ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยี ใน
ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบ พบวา่ ครูท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อภาวะ
ผูน้ าเชิงเทคโนโลยีโดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ส่วนครูท่ีมีเพศ ประสบการณ์ท างาน และท างานในขนาด
สถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นโดยภาพรวมไม่แตกต่าง รายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .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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บทน า 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 

2553 หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 64 รัฐตอ้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพฒันาแบบเรียน 
ต ารา หนังสือ ทางวิชาการ ส่ือส่ิงพิมพ์อ่ืน วสัดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอ่ืน โดยเร่งรัดพฒันาขีด
ความสามารถใน การผลิต จดัให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผูผ้ลิต และพฒันาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ทั้งน้ี โดยเปิดให้มีการแข่งขนัโดยเสรีอยา่งเป็นธรรม มาตรา 65 ให้มีการพฒันาบุคลากรทั้งดา้นผูผ้ลิต และ
ผูใ้ช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้  มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้ งการใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม มีคุณภาพ และ ประสิทธิภาพ มาตรา 66 ผูเ้รียนมีสิทธิไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ในโอกาสแรกท่ีท าได ้เพื่อใหมี้ความรู้และทกัษะเพียงพอท่ีจะใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในการแสวงหา
ความรู้ ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต มาตรา 67 รัฐตอ้งส่งเสริมใหมี้การวิจยัและพฒันา การผลิตและการพฒันา
เทคโนโลยเีพื่อ การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษา เพื่อใหเ้กิดการ
ใชท่ี้ คุม้ค่าและเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้ของคนไทย มาตรา 68 ให้มีการระดมทุน เพื่อจดัตั้งกองทุนพฒันา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงิน  อุดหนุนของรัฐ ค่าสัมปทาน และผลก าไรท่ีได้จากการด า เนินกิจการด้าน
ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร
ประชาชน รวมทั้ งให้มีการลดอตัรา ค่าบริการเป็นพิเศษในการใช้เทคโนโลยีดงักล่าวเพื่อการพฒันาคนและสังคม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิต การวิจยัและการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อ การศึกษา ใหเ้ป็นไปตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

 การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้บทบาทการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยีท่ีมีความทนัสมยัมากข้ึน ตาม
กระแสการเปล่ียนแปลง แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 -2579 ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทางการศึกษา ไดก้ล่าวถึง การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผา่นเทคโนโลยดิีจิทลัเพื่อการศึกษาส าหรับ คนทุก
ช่วงวยั และ ระบบสารสนเทศดา้นการศึกษาและดา้นอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีเป็นระบบ เดียวกนัทั้งประเทศ ครอบคลุมถูกตอ้ง 
และเป็นปัจจุบนัสามารถอา้งอิงได้ เพื่อใชป้ระโยชน์ใน การวางแผน  การบริหารจดัการศึกษา ซ่ึงหมายถึงการพฒันา
ระบบ เทคโนโลยสีารสนเทศ ท่ีไม่หยดุน่ิง กรอบทิศทางการพฒันาประเทศตามยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 
– 2579) และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหค้นไทย ทุกช่วงวยั มีทกัษะ ความรู้
ความสามารถ และพฒันาตนเองไดอ้ยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) 

 แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560 –2579 ได้
กล่าวถึง ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาศกัยภาพคนทุกช่วงวยัและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ กลยทุธ์ท่ี 3 ส่งเสริมและ
พฒันา ส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ แหล่งเรียนรู้ให้มีมาตรฐานเปิดโอกาสให้ประชากรทุกช่วงวยัไดเ้ขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ ท่ี
สอดคลอ้งกบับริบทของพื้นท่ี1)จดัท าจดัหาพฒันา ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการจ าเป็นและบริบทของพื้นท่ีโดยจดัตั้ง “ศูนยผ์ลิต พฒันาส่ือและเทคโนโลยีการศึกษา” ท่ีเหมาะกบัสภาพสังคม
โดยความร่วมมือของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชนและองคก์รเอกชน เพื่อสาธารณประโยชน์ (NGO)  2) สร้างและพฒันา
แหล่งเรียนรู้ท่ีทนัสมยั ไดแ้ก่ อุทยานการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์ ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน ห้องสมุดชุมชน 
3) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการรวบรวม อนุรักษ์ และใช ้ปราชญ์ชาวบา้นและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีสอดคลอ้งกบัอตั
ลกัษณ์ของพื้นท่ี 4)ส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้ผา่นเทคโนโลยดิีจิทลัและเครือข่ายสังคมรูปแบบต่าง ๆเพื่อสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวติ (ศูนยป์ระสานงานและบริหารการศึกษาจงัหวดัชายแดนใต,้ 2560) 
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เม่ือเขา้สู่สังคมยคุความรู้ ในศตวรรษท่ี21  ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วเน่ืองมาจากการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อ
เช่ือมโยง ขอ้มูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเขา้ดว้ยกนั พลงัขบัเคล่ือนเทคโนโลยียุคดิจิตอลส่งผลท าให้เกิด การ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ในศตวรรษท่ี21 ทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม ทกัษะชีวิต และอาชีพและทักษะด้าน
สารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลยีจึงเป็น ภาระท่ีส าคญัของผูบ้ริหารท่ีตอ้งรับผิดชอบจดัการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ซ่ึง
ผูบ้ริหารจะตอ้งรู้เท่าทนัความเปล่ียนแปลง  พฒันาตนเอง คิดหายุทธศาสตร์ในการบริหารจดัการใหม่ๆ  ปรับเปล่ียน
รูปแบบการท างานให้ความส าคญักบัความสัมพนัธ์ ของผูป้ฏิบติังานในองค์กร และนอกองค์กร ให้ความสนใจต่อ 
วฒันธรรมองคก์รท่ีมุ่งผลลพัธ์ ใส่ใจในเร่ืองของศาสตร์ทาง การสอนท่ีเหมาะสม และตอ้งเขา้มารับบทบาทในการเร่ง
ปรับ เปล่ียนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของครูปรับเปล่ียนเน้ือหา ตามหลกัสูตรควบคู่ไปกบัการพฒันาทกัษะ
ใหม่ๆ ให้กบัครูผูส้อน ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช ้เพื่อพฒันาคุณภาพทาง การศึกษาให้สูงข้ึน รวมทั้งปรับ
บทบาทในการสร้างเครือข่าย การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพฒันา ผูเ้รียนให้มีความรู้ (สมหมาย, 
2556) 

เพื่อให้การพฒันาประเทศในทุกระบบ มีความสอดคลอ้งกนั และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการพฒันา
ประเทศให้ “มัน่คง มัง่คัง่  และย ัง่ยืน” เป็นยุค ไทยแลนด์ 4.0 ท่ีประเทศเขา้สู่การพฒันาดา้นเทคโนโลยี สารสนเทศ 
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี  ไดมี้การก าหนดวิสัยทศัน์วา่ “ประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดรั้บการศึกษาและเรียนรู้ตลอด
ชีวติ อยา่งมีคุณภาพ ด ารงชีวติอยา่งเป็นสุขในสังคมพหุวฒันธรรม สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
การเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21” โดยก าหนดเป้าประสงค์หลกั ดงัน้ี มัน่คง 1)ประชาชนในจงัหวดัชายแดน
ภาคใตย้ดึมัน่สถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์มี จิตส านึกในความเป็นพลเมือง มีคุณธรรม จริยธรรม อยูร่่วมกนั
อยา่งมีความสุข ในสังคมพหุวฒันธรรม มัง่คัง่ 2)ประชาชนในจงัหวดัชายแดนภาคใตมี้ทกัษะการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 
21 โดยเน้นทกัษะ การเรียนรู้ทกัษะชีวิต ทกัษะการท างาน รวมทั้งทกัษะการส่ือสาร และเทคโนโลยี สามารถพึ่งพา
ตนเองได ้3) ก าลงัคนมีคุณภาพ มีทกัษะท่ีส าคญัและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานเป็น ฐานรองรับ
การขบัเคล่ือนประเทศไทย 4.0 ย ัง่ยืน 4) หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
ทนัสมยั โปร่งใส มีการบูรณาการการท างานทุกระดบัในพื้นท่ีและมีส่วนร่วมจากประชาชน 5) ผูเ้รียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
ไดรั้บบริการทางการศึกษาอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม 6) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม พึ่งพา
ตนเองไดต้ามหลกัปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง (ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา, 2561) 

ส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา ได้จดัท าแผนพฒันาการศึกษาเอกชน จงัหวดัสงขลา พ.ศ.2560 - 
2563 ข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานตามยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษาเอกชน จงัหวดัสงขลา ภายใตบ้ริบท
ของส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา ส านกังานการศึกษาเอกชนอ าเภอ ตลอดจนสถานศึกษาเอกชนในสงักดัทั้ง
ระบบ ทั้งน้ี ดว้ยหลกัการดงักล่าว ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดั สงขลาจึงได้น ากรอบทิศทางการพฒันาการศึกษา
เอกชนตามแผนพฒันาการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา  โดยมีจุดยทุธศาสตร์ (Strategic Issue) เพื่อยกระดบัคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา การขยายโอกาสการเขา้ถึงบริการทางการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา ตอ้งการพฒันาระบบบริหาร
จดัการ และส่งเสริมการจดัการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลาและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ จดัการศึกษา 
รวมถึงกลยทุธ์ (Strategies) พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ส่ือ และนวตักรรม เพื่อการบริหารจดัการและการจดัการ
เรียน  การสอน (ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา, 2561) 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการปฏิรูปโรงเรียนและศึกษาให้เขา้ใจว่าผูเ้รียนในยุค
ปัจจุบนัตอ้งการเรียนรู้ในรูปแบบใด และจะท าอยา่งไรให้ครูผูส้อนสามารถน าขอ้มูลสารสนเทศให้กบัผูเ้รียนเขา้ใจได้
อยา่งรวดเร็ว ดงันั้นจึงตอ้งหาแนวทางใหม่ท่ีจะเช่ือมโยง ความรู้และการใชเ้ทคโนโลยเีป็นตวัส่ือกลางไปยงัผูเ้รียนท่ีอยู่
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ในยุคของการใชเ้ทคโนโลโลยีเพื่อการติดต่อส่ือสาร (สุกญัญา, 2558 ) ภาวะผูน้ าทางเทคโนโลยี เป็นทกัษะท่ีจ าเป็น
ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ สถานศึกษา รวมถึงการส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วน
ร่วมในการพฒันาวสิัยทศัน์การใชเ้ทคโนโลยแีละ เผยแพร่วสิัยทศัน์อยา่งกวา้งขวาง และมีการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี
ในการเรียนการสอน มีความรู้ในการใช้ เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการยกระดับการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานหลกัสูตร เพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ สูงสุดของนกัเรียน (สุนนัทา และคณะ, 2561) 

เน่ืองจากโรงเรียนเอกชนอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของส านักงานการศึกษาเอกชน ท่ีไดว้างกลยุทธ์ ในการ
พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ือ และนวตักรรม เพื่อการบริหารจดัการและการจดัการเรียน  การสอน ดงันั้น
ปัญหาความส าคญัของภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยขีองผูบ้ริหารท่ีไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ตลอดจนการปรับเปล่ียนท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย ีท าใหผู้ว้ิจยัมีความสนใจศึกษาภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยขีอง ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา  
 
วตัถุประสงค์การวจิัย 

1.  เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยขีองผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน สังกดั
ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา  

2.  เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยขีองผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน 
สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และขนาด
สถานศึกษา 
 
วธีิการวจิัย 

การศึกษาภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน สังกดั
ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา มีวธีิการวจิยั ดงัน้ี 

ประชากร 
ประชากร ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 

3,900 คน จ านวน 157 โรงเรียน 
กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนเอกชน สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา ปีการศึกษา 2561 

จ านวน 350 คน ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งโดยเทียบจากตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) 
แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) จ าแนกตามตวัแปรของสถานศึกษา แลว้ท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยวธีิการจบัสลาก 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
ตัวแปรต้น (Independent Variables) ไดแ้ก่ 
เพศ ไดแ้ก่ ชาย และ หญิง 

อาย ุไดแ้ก่ อายกุวา่ 30 ปี และอายรุะหวา่ง 30 ถึง 60 ปี 

ประสบการณ์ท างาน ไดแ้ก่ ประสบการณ์ท างาน น้อยกว่า 5 ปี ประสบการณ์ท างาน ระหว่าง  5 – 10 ปี และ
ประสบการณ์ท างาน มากกวา่ 10 ปี 
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 ระดบัการศึกษา ไดแ้ก่ ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี 

ขนาดสถานศึกษา ไดแ้ก่ ขนาดเลก็ (จ านวนนกัเรียน นอ้ยกวา่ 120 คน) ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน นอ้ยกวา่ 
500 คน)  ขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน มากกวา่ 500 คน) 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูโรงเรียนเอกชน สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา โดยศึกษาตามแนวคิดของ นิคม  (2549) และ
สุนนัทา  และคณะ (2561) ประกอบดว้ย 6 ดา้น ดงัน้ี ดา้นความเป็นผูน้ าและวสิัยทศัน์  ดา้นการเรียนรู้และการสอน ดา้น
ความสามารถเชิงผลิตภาพและความช านาญเชิงวิชาชีพ ดา้นการสนบัสนุน ส่งเสริม การจดัการและการปฏิบติั ดา้นการ
วดัและประเมินผล และสังคม กฎหมาย และจริยธรรม 

เคร่ืองมือการวจิัย 
เคร่ืองมือวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) พฒันามาจากแบบสอบถามของ ชวลิต (2550) บรรจบ (2554) 

และ ภาคภูมิ  (2556) แบ่งเป็น 2 ตอน  ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จ านวน  

5 ขอ้ จ าแนกเป็น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดสถานศึกษา 
ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยี ใน 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นผูน้ าและวิสัยทศัน์ ดา้นการ

เรียนรู้และการสอน  ดา้นความสามารถเชิงผลิตภาพและความช านาญเชิง วิชาชีพ  ดา้นการสนบัสนุนส่งเสริมการจดัการและ
การปฏิบติั  ดา้นการวดัและประเมินผล   และดา้นสังคม กฎหมายและจริยธรรม มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likerts Rating Scale) 

การสร้างเคร่ืองมือการวจิัย 
1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลย ี
2. พฒันาแบบสอบถามภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยภีาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยขีองผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น

ของครูโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา จากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. สร้างแบบสอบถามใหค้รอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลย ี
4. ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมในการใชภ้าษา น าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน

เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบและแกไ้ขปรับปรุง 
5. น าแบบสอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เลือก

ขอ้ค าถามท่ีมี IOC ตั้งแต่ 0.67 ข้ึนไป ถา้ขอ้ค าถามมีค่าดชันีความสอดคลอ้งต ่ากวา่ 0.67 น าไปปรับปรุงหรือตดัท้ิงตามความ
เหมาะสม แลว้น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์อีกคร้ัง 

6. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กบัครูโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานการศึกษา
เอกชนจงัหวดัสงขลา ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในคร้ังน้ี  จ านวน 30  คน  ไดแ้ก่  น าผลมาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่ (Reliability) 
ของเคร่ืองมือโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficients) (พิสณุ. 2549 ; อา้งอิงจาก 
Cronbach. 1990 ) โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั .910 

7. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการทดลองใชแ้ละหาความเช่ือมัน่แลว้ น าไปใชเ้กบ็ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1. ขอหนังสือรับรองและแนะน าตวัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัทกัษิณ ถึงผูอ้  านวยการสถานศึกษา สังกดั

ส านกัการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา เพื่อขอความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 
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2. น าหนงัสือแนะน าตวัผูว้ิจยัถึงผูอ้  านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดั
สงขลา เพื่อขอความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล พร้อมทั้งนดัหมายเวลาและสถานท่ีขอรับแบบสอบถามคืน 

3. ด าเนินการเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม จ านวนแบบสอบถามท่ีจดัส่งไป จ านวน 350   ฉบบั ไดรั้บกลบัคืนมา 334   
ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 95.43 

4. เม่ือไดรั้บแบบสอบถามคืน ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามเพื่อน าไปวิเคราะห์ขอ้มูล 
การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

แบบสอบถามตอนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์
การท างาน และขนาดสถานศึกษา วเิคราะห์โดยการค านวณหาค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย และหาค่าร้อยละ 

แบบสอบถามตอนท่ี 2 วิเคราะห์ภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยี ของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชน 
สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) วิเคราะห์โดย
การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปลความหมายค่าเฉล่ียในส่วนท่ีเป็นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามเพศ ระดบัการศึกษาโดยใชส้ถิติทดสอบทีแบบเป็นอิสระต่อกนั 
(Independent – samples t-test) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูต่อภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสาถานศึกษา 
สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา จ าแนกตาม อายุ ประสบการณ์ท างาน และขนาดสถานศึกษา โดยใช้
สถิติทดสอบเอฟ (F-test) แบบวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

 
ผลการวิจัย 

การศึกษาภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน สังกดั
ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา ผูว้จิยัเสนอผลการวจิยั ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
โรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา ในภาพรวม และรายดา้น ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที ่1 ค่าเฉล่ีย ( x )  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา ในภาพรวม และรายดา้น   

ดา้น ภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลย ี
n = 334 

ระดบั 
 x  S.D. 

1 ความเป็นผูน้ าและวสิัยทศัน์ 3.9578 0.4933 มาก 

2 การเรียนรู้และการสอน 3.8370 0.5706 มาก 

3 ความสามารถเชิงผลิตภาพและความช านาญวิชาชีพ 3.8454 0.5973 มาก 

4 
5 
6 

การสนบัสนุนส่งเสริมการจดัการและการปฏิบติั 
การวดัและประเมินผล 
สังคม กฎหมายและจริยธรรม 

3.7777 
3.7869 
3.9239 

0.6260 
0.6367 
0.5615 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.8580 0.5064 มาก 
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จากตารางท่ี 1  พบวา่ ภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยขีองผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน 
สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา ในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.8580)  เม่ือพิจารณาราย
ดา้น พบว่า ดา้นความเป็นผูน้ าและวิสัยทัศน์ อยู่ในระดบัสูงท่ีสุด ( x = 3.9578) รองลงมาคือดา้นสังคม กฎหมายและ
จริยธรรม ( x  = 3.9239) และต ่าท่ีสุด คือดา้นการสนบัสนุนส่งเสริมการจดัการและการปฏิบติั ( x  = 3.7777) 

ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
เอกชน สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา จ าแนกตาม ตวัแปรเพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน 
และขนาดสถานศึกษา 

2.1 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน 
สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามเพศ พบว่า ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นในภาพรวมไม่
แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ความสามารถเชิงผลิตภาพและความช านาญวิชาชีพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05โดยค่าเฉล่ียความคิดเห็นของเพศหญิง ( x = 3.8802) สูงกวา่ค่าเฉล่ียความคิดเห็นของเพศชาย ( x = 3.7864) 

2.2 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน 
สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามตวัแปรอาย ุพบวา่ ครูท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวม
และรายดา้นไม่แตกต่างกนั โดยครูท่ีมีอายุ 46 - 60 ปี มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̅ =3.8992) รองลงมาคือ ครูท่ีมีอายุ 30- 45 ปี (x̅ = 
3.8883) และครูท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ 30 ปี มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (x̅ = 3.8231) 

2.3 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน 
สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามตวัแปรระดบัการศึกษา พบว่า ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี
ความคิดเห็นในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั โดยครูท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี( x = 3.8621) มีค่าเฉล่ียสูงกวา่ครู
ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ( x = 3.8198) 

2.4 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน 
สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน พบว่า ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบวา่ ความเป็นผูน้ าและวสิัยทศัน์ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

2.5 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน 
สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาด
ต่างกนั มีความคิดเห็น ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการสนบัสนุนส่งเสริมการจดัการและการ
ปฏิบติั ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นสังคม กฎหมายและจริยธรรม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 

ผลการวิจยั ภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน สังกดั
ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. การศึกษาภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน สังกดั
ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่น  ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้น
ความเป็นผูน้ าและวิสัยทศัน์ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นสังคม กฎหมายและจริยธรรม และดา้นการสนบัสนุน
ส่งเสริมการจัดการและการปฏิบัติ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับบรรจบ (2554) ได้พบว่าระดับภาวะผูเ้ชิง
เทคโนโลยีและระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูเ้ชิงเทคโนโลยีมีค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่น ระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั 
ภทัรา  และคณะ (2557) ไดศึ้กษา การศึกษาภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยขีองผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน ระดบัประถมศึกษาใน
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เขตธนบุรี พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนระดบั 
ประถมศึกษาในเขตธนบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนครูมีความเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของ
ผูบ้ริหาร โรงเรียนเอกชนระดบัประถมศึกษาในเขตธนบุรี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 

การท่ีผลการวิจยัเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเน่ืองมาจาก ภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา ปัจจุบนัการเขา้ถึงระบบเทคโนโลยีมี
ความสะดวกมากกข้ึน หน่วยงานต้นสังกัดมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานและการเรียนการสอน ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาซ่ึงเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีขบัเคล่ือนนโยบายและ
บริหารการศึกษาจึงต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผูน้ าเชิงเทคโนโลยีซ่ึงจะช่วยท าให้การบริหารสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน รวมผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถชกัน า โนม้นา้ว ส่งเสริมใหบุ้คคลากรทางการศึกษาบูรณา
การเทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งพฒันาบุคคลกรทางการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินงานเกิดประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
เอกชน สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา ตามตวัแปรเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และ
ขนาดสถานศึกษา อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

2.1    ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
เอกชน สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามตวัแปรเพศ พบวา่ ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั โดยภาพรวมครูเพศหญิงและเพศชายมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนัเน่ืองจากปัจจุบนัผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความจ าเป็นในการใชเ้ทคโนโลยใีนการบริหารสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เช่น ดา้นความเป็นผูน้ าและวสิัยทศัน์ 
ดา้นสังคม กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยี 

เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ความสามารถเชิงผลิตภาพและความช านาญวิชาชีพ แตกต่างกนัโดยค่าเฉล่ียเพศ
หญิงสูงกวา่เพศชาย สอดคลอ้งกบัชวลิต (2550) ไดก้ล่าว ผลิตภาพและการปฏิบติัทางวิชาชีพนั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษา
สามารถประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการเพิ่มขีดความสามารถเชิงวิชาชีพของบุคลากรในโรงเรียน ส่งเสริมสนบัสนุนการ
พฒันาและฝึกปฏิบติัทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง อนัน าไปสู่การเพิ่มผลิตภาพ สอดคลอ้งกบันิคม (2549) แสดงทศันะว่า 
ภาวะผูน้ าเชิงอิเลก็ทรอนิกส์ดา้นผลิตภาพและการปฏิบติัทางวิชาชีพมุ่งเนน้ความสามารถของผูบ้ริหารในการประยุกต์
เทคโนโลยใีนการเพิ่มขยายขีดความสามารถเชิงวิชาชีพของทีมงานและกลุ่มการเรียนในสถานศึกษาอยา่งสม ่าเสมอเป็น
กิจวตัรปกติมีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสการพฒันาความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ อนัน าไปสู่การเพิ่มผลิตภาพ ซ่ึงหมายถึง
ความเป็นองคก์รวชิาชีพตน้แบบในการน าเทคโนโลยมีาใชแ้ละผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนในตวัผูเ้รียนเป็นส าคญั  

การท่ีผลการวิจยัเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ทศันะคติของครูเพศหญิงต่อผลิตภาพและการปฏิบติัทางวิชาชีพนั้น
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมให้บุคลากร และครูปรับปรุงส่ือการเรียนการสอนท่ีเป็นผลผลิตทางเทคโนโลยี 
เน่ืองจากผูเ้พศหญิงมีทกัษะดา้นการใชเ้ทคโนโลยีนอ้ยกว่าเพศชาย ซ่ึงมีการพฒันาดา้นเทคโนโลยีอยา่งต่อเน่ืองทนัต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบนั 

2.2    ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
เอกชน สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามตวัแปรอาย ุพบวา่ ครูท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นใน
ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน สอดคลอ้งกบัดวงเดือน (2557) ไดศึ้กษา การศึกษา
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดบั
มธัยมศึกษา ในจงัหวดันครราชสีมา พบวา่ ดา้นสมรรถนะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ไม่มีนยัส าคญัทาง
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สถิติจึงไม่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดบั
มธัยมศึกษา ในจงัหวดันครราชสีมา ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีช่วงอายอุยูใ่นยคุเบบ้ีบูมเมอร์ 
หรือช่วงอายรุะหวา่ง 48 – 67 ปี ซ่ึงลกัษณะนิสัยมกัยดึมัน่ไม่เปล่ียนแปลงความคิดง่ายๆ ทั้งน้ีเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การส่ือสารในปัจจุบนันั้นค่อนขา้งซบัซอ้นซ่ึงอาจท าใหย้ากต่อการท าความเขา้ใจและเรียนรู้ รวมถึงการน ามาประยกุตใ์ช้
ดว้ยเหตุน้ีอาจจะส่งผลใหผู้บ้ริหารสถานศึกษามีสมรรถนะทางเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารอยูใ่นระดบัต ่า  

การท่ีผลการวิจยัเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูทุกคนไดใ้ชเ้ทคโนโลยีในการ
จดัการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ืองโดยไม่ไดค้  านึงถึงช่วงอายุในการปฏิบติังานสอดคลอ้งกบัรายงานผลการด าเนินงาน
ส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา (2561) การพฒันาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบนั ท่ีไม่หยดุน่ิง ซ่ึง
กรอบทิศทางการพฒันาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้คนไทย ทุกช่วงวยั มีทกัษะ ความรู้ความสามารถ และพฒันาตนเองได้
อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต เพื่อให้การพฒันาประเทศในทุกระบบ มีความสอดคลอ้งกนั และน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ของการพฒันาประเทศให้ “มัน่คง มัง่คัง่  และย ัง่ยืน” เป็นยคุ ไทยแลนด ์4.0 ท่ีประเทศเขา้สู่การพฒันาดา้นเทคโนโลยี 
สารสนเทศ ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

2.3  ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
เอกชน สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามตวัแปรระดบัการศึกษา พบวา่ ครูท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐาน สอดคลอ้งกบั ส านักงาน
การศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา ( 2561)  ท่ีตอ้งการยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การขยายโอกาสการเขา้ถึง
บริการทางการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา ตอ้งการพฒันาระบบบริหารจดัการ และส่งเสริมการจดัการศึกษาเอกชน
จงัหวดัสงขลาและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ จดัการศึกษา รวมถึงกลยุทธ์ ดา้นประสิทธิภาพการจดั
การศึกษาของโรงเรียน โดยโรงเรียนเอกชนมีการบริหารจดัการศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพ อยู่บนหลกัความรับผิดชอบ 
สามารถปรับตวัเพื่อแข่งขนัได ้จดัการศึกษาท่ีแตกต่างเพื่อตอบ โจทยค์วามตอ้งการของผูเ้รียนและการพฒันาประเทศ  

การท่ีผลการวิจยัเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูท่ีมีระดบัการศึกษาทุกระดบัไดรั้บ
การส่งเสริมดา้นเทคโนโลยอียา่งเท่าเทียมกนั รวมถึงกระบวนการเขา้ถึงเทคโนโลยใีนปัจจุบนัตอ้งมีการพฒันาเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ืองเพื่อน ามาบูรณาการใชใ้นการท างานและการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมือนกนั ซ่ึงระดบัการศึกษาไม่มีผลต่อความ
คิดเห็นของครู 

2.4 ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยขีองผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน 
สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามตวัแปรประสบการณ์ท างาน พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ท างาน
ต่างกนั มีความ คิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  

เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นความเป็นผูน้ าและวิสัยทศัน์ ครูท่ีประสบการณ์ท างานต ่ากว่า 5 ปี กบัครูท่ีมี
ประสบการณ์ท างานมากกวา่ 10 ปี มีความคิดเห็นแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัภาคภูมิ (2556) ศึกษาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิง
อิเลก็ทรอนิกส์ของผูบ้ริหารระดบักลางโรงเรียนในฝันจงัหวดัอ่างทอง พบวา่ เม่ือจ าแนกตามตวัแปรดา้นประสบการณ์
ท างาน รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 ผูบ้ริหารระดับกลางท่ีมีประการณ์ต ่ากว่า 5 ปี มี
คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงอิเลก็ทรอนิกส์มากกวา่ประสบการณ์ 5 – 10 ปี และประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี สอดคลอ้งกบั
บรรจบ  (2554) ไดศึ้กษา โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา่ 
ปัจจัยดา้นการบูรณาการเทคโนโลยีระหว่างกกลุ่มประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร 1 – 9 ปี และกลุ่มประสบการณ์เป็น
ผูบ้ริหาร 19 – 40 ปี แตกต่างกนั 
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การท่ีผลการวิจยัเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่ ประสบการณ์ท างานของครูท่ีท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี ถึงมากกวา่ 10 ปี มี
ทศันคติวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษามีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยใีนการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพส่งเสริมใหค้รูใชเ้ทคโนโลยี
ในการพฒันางานอยา่งต่อเน่ือง ส่วนรายดา้นพบวา่ครูท่ีมีประสบการณ์ในการท างานมากกวา่ 10 ปี มีความคิดเห็นท่ีแตกต่าง
ซ่ึงเห็นวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาความเป็นผูน้ าและเป็นผูท่ี้มีวิสัยทศัน์ในการท างาน มีการใชง้บประมาณ ส่งเสริมบรรยากาศ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการสร้างนวตักรรมทางเทคโนโลยี เน่ืองจากครูท่ีมีประสบการณ์ท างานมากกวา่ 10 ปี มีทกัษะการใช้
เทคโนโลยนีอ้ยกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์ท างานต ่ากวา่ 5 ปี จึงมีความเห็นท่ีแตกต่าง  

2.5  ผลการเปรียบเทียบภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูโรงเรียน
เอกชน สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัสงขลา จ าแนกตามตวัแปรขนาดสถานศึกษา พบว่า ครูท่ีปฏิบติังานใน
สถานศึกษาขนาดต่างกนัมีความคิดเห็น ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นแตกต่างกนั ซ่ึงทั้ ง 3 ดา้น 
แตกต่างกัน คือด้านการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการและการปฏิบัติ ด้านการวดัและประเมินผล และด้านสังคม 
กฎหมายและจริยธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบับรรจบ (2554) ไดศึ้กษา โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า เม่ือเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยี และระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ทุกกลุ่มขนาด
สถานศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติทุกปัจจยั 

การท่ีผลการวิจยัเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะวา่โดยภาพรวมตามขนาดโรงเรียนทุกขนาดมีความคิดเห็นท่ีไม่แตกต่าง
กนั เพราะครูมีความคิดเห็นวา่ภาวะผูน้ าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทุกขนาดของสถานศึกษามีความจ าเป็น
อย่างเท่าเทียมกนั ส่วนรายดา้นสถานศึกษาขนาดใหญ่มีความพร้อมดา้นการสนับสนุนส่งเสริมการจดัและปฏิบติัโดยท่ี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถหลอมรวมนโยบายการบริหารเทคโนโลยีให้สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัจริง รวมถึงมีการเปิด
โอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมแสดงวิสัยทศัน์เพื่อบรูณาการเทคโนโลยี ดา้นการวดัและประเมินผลเน่ืองจากผูบ้ริหาร
สถานศึกษาประเมินคุณภาพของระบบเทคโนโลยท่ีีใชง้านในโรงเรียน รวมถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาก าหนดมาตรฐานการใช้
เทคโนโลยใีนโรงเรียน และดา้นสังคม กฎหมายและจริยธรรม เน่ืองจากผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหบุ้คลากรครู และ
นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยี รวมถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างความเสมอภาคทาง
สังคม โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้ถึงและใชอุ้ปกรณ์เทคโนโลยีของสถานศึกษาขนาดใหญ่ได ้มากกว่าสถานศึกษาขนาด
กลาง และขนาดเลก็ 
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ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.สุนทรี วรรณไพเราะ อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ และอาจารยป์ระจ า
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัทักษิณทุกท่าน ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านในการ
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยั และผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูโรงเรียนเอกชน สังกดัส านักงานการศึกษาเอกชน
จงัหวดัสงขลา ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการทดลองเคร่ืองมือการวิจยั และเก็บรวบรวมขอ้มูล จนท าให้การด าเนินการ
คน้ควา้อิสระประสบผลส าเร็จดว้ยดี 
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