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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ี
และทดสอบความสอดคล้องของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งช้ี
ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ การด าเนินการวิจัย มี 3 ระยะ ประกอบด้วยระยะ
ที ่1 การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยการสังเคราะห์
เอกสารงานวิจัย และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 9 คน 
ระยะที่ 2 การพัฒนาตัวบ่งช้ี โดยการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 
19 คน ด้วยเทคนิคเดลฟาย และระยะที่ 3 การตรวจสอบเพื่อ
ยืนยันตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษา กับข้อมูล เชิงประจกัษ ์โดยผู้บรหิารสถานศกึษา 
สังกัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 
520 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บรหิารสถานศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก  
17 องค์ประกอบย่อย 104 ตัวบ่งช้ี  2) โมเดลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บรหิารสถานศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
(chi-square = 83.12, df =70, P = 0.135, GFI = 0.98, AGFI = 
0.99, RMSEA = 0.019, CN = 589.91) เมือ่พิจารณาค่าน้ าหนกั
ขององค์ประกอบเรยีงล าดับจากมากไปหาน้อยเป็นดังนี้ การมี
สมรรถนะการปฏิบัติงานทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (0.99) การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา (0.96) การมี
จริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎหมายในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (0.93) การมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(0.93) และการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรยีน
การสอน (0.89) ตามล าดบั 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT  
 The purposes of this study were to develop 
the indicators and to test the theoretical model of 
the Information technology leadership indicators 
with the empirical data of school administrators under 
the Basic Education Commission. Four phases of study 
were : Phase1–formulating a conceptual framework 
through synthesis of documents, research, and interviews 
with 9 experts; Phase 2–developing indicators using 
Modified Delphi Technique with 19 experts; Phase 3 –
confirmatory test of Information technology leadership 
indicators of 520 school administrators under  the Basic 
Education Commission against the empirical data.  
The findings were as follows: 1) information 
technology leadership indicators of school 
administrators under the Basic Education Commission 
consisted of 5 primary factors, 17 secondary  
factors, and 104 indicators. 2)  Confirmatory factors  
analysis model of information technology leadership 
indicators of school administrators under the Basic 
Education Commission had goodness-of fit with the 
 empirical data (chi-square = 83.12, df =70, P = 0.135,  
GFI = 0.98, AGFI = 0.99, RMSEA = 0.019, CN = 589.91).  
The factor loadings ranking from the highest to the lowest 
were : operational performance of information technology 
(0.99), the use of information technology in school 
administration (0.96), the ethical and legal practice in 
the use of information technology (0.93), the vision 
of information technology (0.93), and information 
technology usage to support teaching and learning 
(0.89). 
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บทน า 

การเรยีนรู้ยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้มีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญ        
ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
ช่วยให้ครูสามารถถ่ายทอดความรู ้และประสบการณผ์่านสื่อ
ไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการพัฒนาความรู้
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแกผู่้สอนและผู้เรียน จึงเป็นสิ่งส าคัญ
มากขึ้น และในการเรียนการสอนยุคใหม่ บทบาท หน้าที่ของ
ครู และกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้มีการเปลีย่นแปลง
ไปจากเดิม จากห้องเรยีนสูโ่ลกกว้าง การเรียนยคุใหม่จะมี
กิจกรรมเชิงแลกเปลีย่นเรยีนรู้ และการสร้างองค์ความรู ้
ด้วยตัวผูเ้รียน ตลอดจนใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้มากข้ึน 
(ไพฑูรย์  ศรีฟ้า.  2556 : 52)  

การน าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้ในสถานศึกษา 
ให้บรรลเุป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั้น สิ่งที่เป็นปัจจัย
ส าคัญอย่างยิ่งคือ ผูบ้ริหารสถานศกึษา ซึ่งเป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญในการเป็นผู้น าที่จะสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
ให้ประสบความส าเรจ็ ผู้บรหิารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจ และทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนในการก้าวสู่ยุคแห่งข้อมูล 
ข่าวสาร Fullan, M.  (2002 : 16) กล่าวว่า ผู้น าโรงเรียนที่มี
ประสิทธิภาพเป็นกุญแจส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา 
อย่างยั่งยืน ชวลิต  เกิดทิพย์ (2553 : 179) ระบุว่า ผู้บริหาร
ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาสิง่ต่าง ๆ ที่เอื้อต่อ 
การเรยีนรู้ตลอดชีวิตของคนไทย จ าเป็นต้องตื่นตัว 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ มคีวามสามารถด้านเทคโนโลยี 
และเป็นผู้อ านวยประโยชน์ดา้นเทคโนโลยีแก่ผู้อื่น ผู้บริหาร
ที่มีลักษณะข้างต้นนั้น จ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
การศึกษาท่ีสามารถใช้ และเรียนรูเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้อย่างต่อเนื่อง และรู้จักน าความรู้เหลา่นั้นไปบรูณาการ
ร่วมกับการจดัการศึกษาใหเ้ป็นหนึ่งเดียวอย่างมีความหมาย 
ตลอดจนใช้อิทธิพลอ านาจ และจูงใจครู นักเรียน และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักเห็นประโยชน์ของการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใช้ในการจัดการศึกษา มุ่งให้เกิดความคุ้มค่า 
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น Anderson & Dexter 
(2005 : 49-82) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าทางด้านเทคโนโลยีมี
ความส าคญัต่อการใช้เทคโนโลยีทีม่ีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 

จากการสังเคราะห์งานวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีความส าคญัที่สุดในการบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา (Byrom and 
Bingham.  2001 : 296) ดังนั้น การที่จะปฏริูปสถานศึกษา
ให้มีความพร้อม และมีการเปลี่ยนแปลงไปสูยุ่คดิจติอล  
ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะน าไปสู่เป้าหมาย
ของการจัดการศึกษาคือ การพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหารควรจะต้อง
เป็นผู้น าท่ีมภีาวะผู้น าทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (Ross 
and Bailey.  1996 : 298) และเป็นบุคคลที่สามารถรวบรวม
สิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดในสถานศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี (Campbell, 
T.  2003 : 94 - 107)  
 ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี ได้กลายเป็นคุณลักษณะ
ของผู้บริหารโรงเรยีนที่มปีระสิทธิภาพ Anderson and Dexter 
(2005 : 74) กล่าวว่า แม้ว่าเทคโนโลยีจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีความส าคัญ แต่ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีก็มีความจ าเป็น 
ที่จะต้องมีการยกระดับให้สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งภาวะผู้น า
ทางเทคโนโลยจีะแตกต่างจากภาวะผู้น าตามทฤษฎีผู้น า 
แบบดั้งเดิมที่มุ่งเน้นไปท่ีลักษณะหรือการกระท าของผู้น า  
แต่เน้นไปที่การพัฒนาการบริหารจัดการ การแสวงหาแนวทาง
ในการบริหารจัดการ และการใช้เทคโนโลยีขององค์กรที่
แตกต่างกัน เพื่อที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของการ
ด าเนินงาน ฉะนั้นภาวะผู้น าทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงเป็นภาวะผู้น าที่มุ่งเน้นไปสู่การปฏิบัติงาน (Chang.  2013 : 
328) ตามที่ Mehlingerand Powers (2002 : 218) กล่าวไว้
ว่า “โรงเรียนทีผู่้บริหารไม่ตระหนักในความส าคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จะไม่สามารถเป็นโรงเรียนช้ันน าได้”  

อย่างไรก็ตามผลการศึกษาในปัจจบุัน พบว่า 
ผู้บริหารในโรงเรียนตา่ง ๆ มีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีที่
แตกต่างกัน (Akbaba-Altun.  2008 : 151-173) ผู้บริหาร
โรงเรียนไมม่ั่นใจในความรูด้้านเทคโนโลยีของตนเอง จึงไม่
สามารถวางแผนด้านเทคโนโลยไีดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
Seferoglu (2009 : 228-230) ได้อธิบายเหตผุลนี้ว่าเป็น
เพราะผู้บริหารโรงเรียนไมม่ีความตระหนักในความส าคญั
ของการน าเทคโนโลยีมาใช้ จึงท าใหค้รูผูส้อนไมเ่ห็นความส าคญั
ของเทคโนโลยีทางการศึกษา  
 จากการศึกษาแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้น า 
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศจะเสรมิสร้างใหผู้้น าเป็นผู้ทีเ่ห็น
ผลกระทบของเทคโนโลยี มีความสามารถในการบริหาร
จัดการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลไดอ้ย่างถูกต้องรวดเร็ว  
มีความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีใหส้อดคล้องกับ



ภาระงานของสถานศึกษา ซึ่งพฤติกรรมของผู้น าที่มีภาวะผู้น า
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
จะแสดงออกด้วยการมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี การมีสมรรถนะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารสถานศึกษา การมีจริยธรรม และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ   

จากความส าคัญของภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะค้นหาค าตอบว่า
ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมี
คุณลักษณะเช่นไร และมตีัวบ่งช้ีใดท่ีจะบ่งบอกถึงความเป็น
ผู้มีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในลักษณะของ
พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา และมีความสนใจที่จะ
พัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ท้ังนี้ ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางใน 
การส่งเสริม และพัฒนาภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดความมุ่งหมายของ 
การวิจัย ไว้ดังนี้ 
 1.  เพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.  เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ของตัวบ่งช้ีภาวะผู้น า
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศของผู้บรหิารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ ์
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

 การวิจัยด าเนินการ 3 ระยะ ดังนี้  
 ระยะที่ 1  การก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 

ประกอบด้วย 1) วิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
(Documentary Analysis) และ 2) สัมภาษณผ์ู้ทรงคณุวุฒิ 
จ านวน 9 คน (Expert Interview) 

  1.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
   ได้แก่ แบบสมัภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง  

 
 

  2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   โดยการสัมภาษณผ์ู้ทรงคณุวุฒิ น าข้อมูล 

ที่รวบรวมมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา แล้วน าผลที่ได้ไปประกอบ 
การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย   

 ระยะที่ 2  การพัฒนาตัวบ่งช้ี เพื่อตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ประกอบด้วย เทคนิคเดลฟาย 
แบบปรับปรุง (Modified Delphi Technique) จ านวน  
3 รอบ โดยสอบถามผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 19 คน 

  1.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   
   แบบสอบถามรอบที่ 1 เป็นแบบสอบถาม 
ชนิดเลือกตอบเห็นด้วย – ไม่เห็นด้วยพร้อมค าถามแบบ
ปลายเปิด แบบสอบถามในรอบที่ 2 และ 3 เป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีในแบบสอบ 
ถามรอบที่ 3 ได้ระบุต าแหน่งความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 
ที่ได้จากรอบท่ี 2 ไว้ด้วย 

  2.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   ส่งแบบสอบถามใหผู้้เชี่ยวชาญ จ านวน 19 คน 

โดยสอบถามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระดับ 
ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีเพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีโดยเทคนิค 
เดลฟายปรับปรุง 3 รอบ ด้วยวิธีการน าส่งด้วยตนเองและ
ทางไปรษณีย์  

  3.  การวิเคราะห์ข้อมูล  
   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

รอบที ่1 วิเคราะห์ข้อมลูหาค่าร้อยละ เลือกข้อค าถาม 
ทีผู่้เช่ียวชาญเห็นด้วยร้อยละ 80  ขึ้นไป มาสร้างแบบสอบถาม 
ในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 วิเคราะห์ความสอดคล้องของ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของผู้บริหารสถานศึกษาคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่ามัธยฐาน 
(Median) ตั้งแต ่3.50 ขึ้นไป และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Inter–Quartile Range) ตั้งแต่ 1.50 ลงมา เป็นตัวบ่งช้ีที่มี
ความเหมาะสมแล้วน าไปสร้างเปน็แบบสอบถามชนิด 
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้เก็บรวบรวมข้อมลู 
ในระยะที่ 3  

 ระยะที่ 3  ทดสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งช้ีภาวะผู้น า
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศของผู้บรหิารสถานศึกษา 
ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ ์
 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2559 จ านวน 520 คน 
โดยใช้อัตราส่วนระหว่างขนาดกลุ่มตัวอย่างกับพารามิเตอร์
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ที่ต้องประมาณค่าในโมเดลประมาณ 20 : 1 และก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุม่แบบหลายขั้นตอน  

   2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

สอบถามความคดิเห็นของกลุม่ตัวอย่าง 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบ

แบบสอบถาม พร้อมแบบสอบถามถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทางไปรษณยี์ และขอความอนุเคราะห์ให้ตอบกลบั
ภายใน 2 สัปดาหโ์ดยทางไปรษณยี์  

 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล   
  ผู้วิจัยน าข้อมลูที่ไดจ้ากแบบสอบถามของกลุ่ม

ตัวอย่างมาค านวณหาค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ยืนยันตัวบ่งช้ีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมลสิเรล (LISREL) 
 
สรุปผล 

 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวจิัย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 การก าหนดกรอบแนวคดิในการวิจัย ระยะที่ 2 
การพัฒนาตัวบ่งช้ีเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
ประกอบด้วย เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง จ านวน 3 รอบ 
และระยะที่ 3 การทดสอบเพื่อยืนยันตัวบ่งช้ีภาวะผู้น า 
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศของผู้บรหิารสถานศึกษากับข้อมูล
เชิงประจักษ์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 ระยะที่ 1 การก าหนดองค์ประกอบหลัก 
องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บรหิารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยการสังเคราะห์
เอกสาร งานวิจัย และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน  
9 คน พบว่า ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก  
5 องค์ประกอบ องค์ประกอบย่อย 17 องค์ประกอบ  
และตัวบ่งช้ี 104 ตัวบ่งช้ี ดังต่อไปนี้ 

 1.  องค์ประกอบด้านการมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ มีการสร้างวสิัยทศัน์ มีการเผยแพร่วิสยัทัศน์ มีการปฏิบตัิ
ตามวิสยัทัศน์ รวมจ านวน 19 ตัวบ่งช้ี 
 2.  องค์ประกอบการมีสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย  
3 องค์ประกอบ ได้แก่ มีทัศนคตติอ่เทคโนโลยีสารสนเทศ    

มีความรูด้้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมจ านวน 20 ตัวบ่งช้ี 

 3.  องค์ประกอบการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ย่อย 3 องค์ประกอบ มีการจัดหลักสตูรทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  
มีการจัดกระบวนการเรียน การสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีการวัดผล และประเมินผลทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  
รวมจ านวน 13 ตัวบ่งช้ี 

 4.  องค์ประกอบการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 
4 องค์ประกอบ ได้แก่ การบรหิารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป รวมจ านวน 
37 ตัวบ่งช้ี 

 5.  องค์ประกอบด้านการมีจริยธรรม และ 
การปฏิบัติตามกฎหมายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ ได้แก ่ 
ความเป็นส่วนตัว ความถูกต้อง ความเป็นเจ้าของ การเข้ามา
ใช้ข้อมูล รวมจ านวน 15 ตัวบ่งช้ี 

ระยะที่ 2  การพัฒนาองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบ
ย่อยและตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยสีารสนเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย เทคนิคเดลฟาย
แบบปรับปรุง (Modified Delphi Technique) จ านวน 3 รอบ 
โดยสอบถามผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 19 คน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้เทคนิคเดลฟาย 
แบบปรับปรุง จ านวน 3 รอบ พบว่า ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น า 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาพรวม
มีค่าเฉลีย่ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (X = 4.47,  
S.D = .56) เมื่อพิจารณารายองคป์ระกอบ พบว่ามี  
2 องค์ประกอบ ท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ คือ การมี
วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (X = 4.57, S.D = .31) 
รองลงมาคือ การมจีริยธรรมและการปฏิบัตติามกฎหมาย 
ในการใช้เทคโนโลยีสาสรเทศ (X = 4.51, S.D = .60)  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา  
(X = 4.45, S.D = .60)  การมีสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (X = 4.44, S.D = .73)  
การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียน 
การสอน (X = 4.36, S.D = .58) ตามล าดับ 

ระยะที่ 3 การตรวจสอบความสอดคล้องของ
โมเดลโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ



การศึกษาขั้นพื้นฐาน กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการสอบถาม
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 จ านวน 520 คน โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage Random 
Sampling) โดยใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบความกลมกลืน 
ดังนี ้
 
ตาราง 1  เกณฑ์ในการตรวจสอบความกลมกลืน 
 

สถิติที่ใช้ ระดับการยอมรับ 
    3.51 ข้ึนไป 
GFI มากกว่าหรือเท่ากับ 0.30 
AGFI 0.90 ข้ึนไป 
RMSEA ต่ ากว่า 0.05 
CN 0.90 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมลู พบว่า  
1.  ผลการทดสอบเพื่อยืนยันโมเดลที่พัฒนาขึ้น 

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง
ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษา ที่พัฒนาขึ้นท้ัง 5 โมเดล มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมลูเชิงประจักษ์ เมือ่พิจารณาน้ าหนัก
องค์ประกอบ พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ท้ัง 5 ด้าน 
จ านวน 104 ตัวบ่งช้ี เป็นตัวบ่งช้ีที่มีความส าคัญของ
องค์ประกอบย่อยท้ัง 17 องค์ประกอบ ผลการวเิคราะห์
ข้อมูลแตล่ะโมเดล ปรากฏดังต่อไปนี้ 

1.1  โมเดลการมีวิสยัทัศน์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า 
เมื่อปรับโมเดลแล้วมีค่าสถิติไค-สแควร์ เท่ากับ 84.10  
ที่ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) เท่ากับ 
118 มีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 1 (p = 0.9922) ไม่มี
นัยส าคญั เมื่อพิจารณาตามเกณฑค์ือ ค่าไค-สแควร์/df    
มีค่า 0.712  ซึ่งต่ ากว่า 2 นอกจากน้ี ยังพบว่า ค่าดัชนี 
วัดระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.97 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.96 และ 
ค่าดัชนีแสดงขนาดของกลุม่ตัวอยา่งที่จะยอมรับดัชนี 
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (CN) เท่ากับ 918.25 
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานท่ีว่าโมเดลการวจิัยสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมลูเชิงประจักษ์ แสดงว่าตัวบ่งช้ีทุกตัวเป็นตัว
บ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อยทั้ง 3 องค์ประกอบ 
  1.2  โมเดลการมสีมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยัน พบว่า เมื่อปรับโมเดลแล้วมีค่าสถิติไค-สแควร์ 

เท่ากับ 118.22 ที่ช้ันแห่งความเป็นอสิระ (Degree of Freedom) 
เท่ากับ 144 มีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 1 (p = 0.94299) 
ไม่มีนัยส าคญั เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ คือ ค่าไค-สแควร/์df  
มีค่า 0.8209 ซึ่งต่ ากว่า 2 นอกจากนี้ ยังพบว่า ค่าดัชนีวดัระดับ
ความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวัดระดับ 
ความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.97 และค่าดัชนี
แสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะยอมรับดัชนีความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดล (CN) เท่ากับ 776.93 เป็นไปตามหลักการ
พิจารณาความกลมกลืน แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ว่า
โมเดลการวจิัยสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
และตัวบ่งช้ีทุกตัวเป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบย่อย
ทั้ง 3 องค์ประกอบ 
  1.3  โมเดลการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า มคีา่สถิติไค-สแควร์ เท่ากับ 
35.25 ที่ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
เท่ากับ 46 มีค่าความน่าจะเป็นเขา้ใกล้ 1 (p = 0.87510) 
ไม่มีนัยส าคญั เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์คือ ค่าไค-สแควร/์df  
มีค่า 0.7663 ซึ่งต่ ากว่า 2 นอกจากน้ี ยังพบว่า ค่าดัชนี 
วัดระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.98 และ 
ค่าดัชนีแสดงขนาดของกลุม่ตัวอยา่งที่จะยอมรับดัชนี 
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (CN) เท่ากับ 983.31 
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานท่ีว่าโมเดลการวจิัยสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมลูเชิงประจักษ์ และตัวบ่งช้ีทุกตัวเป็น 
ตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบยอ่ยท้ัง 3 องค์ประกอบ 
  1.4  โมเดลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
การบริหารสถานศึกษา ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยันของโมเดลด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
การบริหารสถานศึกษา พบว่า มคีา่สถิติไค-สแควร์ เท่ากับ 
512.80 ที่ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
เท่ากับ 564 มีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 1 (p=0.8782)  
ไม่มีนัยส าคญั เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์คือ ค่าไค-สแควร/์df  
มีค่า 0.9092 ซึ่งต่ ากว่า 2 นอกจากน้ี ยังพบว่า ค่าดัชนี 
วัดระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.95 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.93 และ 
ค่าดัชนีแสดงขนาดของกลุม่ตัวอยา่งที่จะยอมรับดัชนี 
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (CN) เท่ากับ 599.66 
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานท่ีว่าโมเดลการวจิัยสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมลูเชิงประจักษ์ และตัวบ่งช้ีทุกตัวเป็น 
ตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบยอ่ยท้ัง 4 องค์ประกอบ 
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  1.5  โมเดลการมีจริยธรรม และการปฏิบัติ
ตามกฎหมายในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้านการมี
จริยธรรมและการปฏิบัตติามกฎหมายในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า มีค่าสถิติไค-สแควร์ เท่ากับ 49.40  
ที่ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom)  
เท่ากับ 70 มีค่าความน่าจะเป็นเขา้ใกล้ 1 (p = 0.8782)  
ไม่มีนัยส าคญั เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์คือ ค่าไค-สแควร/์df  
มีค่า 0.7057 ซึ่งต่ ากว่า 2 นอกจากน้ี ยังพบว่า ค่าดัชนี 
วัดระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดัชนีวัดระดับ 
ความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.98 และ 
ค่าดัชนีแสดงขนาดของกลุม่ตัวอยา่งที่จะยอมรับดัชนี 
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (CN) เท่ากับ 998.82 
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานท่ีว่าโมเดลการวจิัยสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมลูเชิงประจักษ ์
 2.  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 
ที่สอง พบว่า เมื่อปรับโมเดลแล้วมคีวามสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ พิจารณาได้จากค่าสถิติไค-สแควร์ เท่ากับ 
83.12, df มีค่า70 มีค่าความน่าจะเป็นเข้าใกล้ 1 (p=0.1352) 
ไม่มีนัยส าคญั เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์คือ ค่าไค-สแควร/์df 
มีค่า 1.1874 ซึ่งต่ ากว่า 2 นอกจากน้ียังพบว่า ค่าดัชน ี
วัดระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.99 และ 
ค่าดัชนีแสดงขนาดของกลุม่ตัวอยา่งที่จะยอมรับดัชนี 
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (CN) เท่ากับ 589.91 
แสดงว่ายอมรับสมมติฐานท่ีว่าโมเดลการวจิัยสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมลูเชิงประจักษ ์

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบย่อย พบว่า น้ าหนัก
ขององค์ประกอบย่อยท้ัง 17 องค์ประกอบ มีค่าเป็นบวก 
และมีคา่ตั้งแต่ .45 ถึง .63 และมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
.01 (p<.01) ทุกค่า เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มากไปหาน้อย ดังนี้ การบริหารงานบุคคล (b=.63) มีการจัด
หลักสูตรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (b =.62) ความเป็นส่วนตัว 
(b=.59) ความถูกต้อง (b=.58) มีการจัดกระบวนการเรียน
การสอนด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ (b=.58) มีการวัดผล 
และประเมินผลทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (b=.57) มีความรู้
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ (b=.56) ด้านการบริหารทั่วไป 
(b=.55) มีทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (b=.54) มีการจัด
หลักสตูรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (b=.54) การบริหาร
งบประมาณ (b=.54) มีการปฏิบัตติามวิสยัทัศน์ (b=.52)  

มีการสร้างวิสัยทัศน์  (b=.51) การบริหารวิชาการ (b=.50)  
ความเป็นเจ้าของ (b=.50) ความเป็นเจ้าของ (b=.49) มีการ
เผยแพร่วสิัยทัศน์ (b=.45) ดังภาพประกอบ 1  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 จากผลการวิเคราะห์ที่กล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่า 
โมเดลความสมัพันธ์โครงสรา้งภาวะผูน้ าทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย5 องค์ประกอบหลัก 
17 องค์ประกอบย่อย และตัวบ่งช้ี 104 ตัวบ่งช้ี สามารถใช้
วัดภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได ้
 
อภิปรายผล 

 1.  ผลการพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บรหิารสถานศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ตัวบ่งช้ีทีพ่ัฒนาขึ้นทุกตวัมีคา่เฉลีย่
ผา่นเกณฑ์ และตัวบ่งช้ีแต่ละตัวมีค่าความคลาดเคลื่อนรวม 
อยู่ด้วย ผู้วิจัยได้คัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์
โครงสร้างขององค์ประกอบหลักท้ัง 5 องค์ประกอบคือ  
การมีวิสยัทัศน์ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ การมสีมรรถนะ
การปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การการสนับสนุน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา การมี
จริยธรรม และการปฏิบัติตามกฎหมายในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นองค์ประกอบทีส่ าคัญของภาวะผู้น าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับกรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมตฐิานการวิจยั รวมทั้ง
แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัที่เกีย่วขอ้ง รวมถึงผู้วิจัยได้
ด าเนินการหลายขั้นตอนเพื่อให้ไดต้ัวบ่งช้ีที่เกี่ยวกับ 

ภาพ 1  น้ าหนักขององค์ประกอบย่อย ทั้ง 17 องค์ประกอบ 
 



ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศกึษา 
สังกัดส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน เช่น  
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และการเก็บข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญ
โดยใช้เทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุง จ านวน 3 รอบ แล้วน ามา
วิเคราะห์ หาระดับความเหมาะสมของการเป็นตัวบ่งช้ี  
ซึ่งปรากฏว่าตัวบ่งช้ีโดยรวมมีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากถึงมากที่สดุ จึงถือวา่ตัวบ่งช้ีทุกตัวมีความเหมาะสม
สามารถน าไปใช้ได้ และการพัฒนาตัวบ่งช้ีในครั้งนี้ ใช้วิธีการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยการอาศยั
ข้อมูลเชิงประจักษ์ น ามาวิเคราะหแ์ล้วจัดกลุ่มตัวแปร คือ  
1) การใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) มีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจ
และระบุใหม่ในรูปขององค์ประกอบย่อย 2) การใช้เทคนิค
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis) มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบทฤษฎี เพื่อส ารวจและ
ระบุองค์ประกอบ และเพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างตัวแปรใหม่ 
และการตรวจสอบคณุภาพของตัวบ่งช้ี ตรวจสอบโดยหาความ
เที่ยงตรง (Validity) ซึ่งประกอบด้วย 1) ความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ความตรงเชิงเปรียบเทียบ (Convergent Validity) 
2) ความเช่ือมั่น (Reliability) 3) ความเหมาะสมในเชิงปฏิบัติ 
(Johnstone.  1981 : 60-153) นับได้ว่าการพัฒนาองค์ประกอบ
ที่ผู้วิจัยด าเนินการนั้น มีความเที่ยงตรง และน่าเชื่อถือจึงท าให้
องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบยอ่ยและตัวบ่งช้ีที่พัฒนาขึ้น
มีความเหมาะสม 

2.  ผลการวิเคราะห์โมเดลตัวบ่งช้ีภาวะผู้น า 
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศของผู้บรหิารสถานศึกษา พบว่า 
โมเดลตัวบ่งช้ีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูล 
เชิงประจักษแ์ละมีนัยส าคัญทางสถิติทุกค่า แสดงให้เห็นว่า
องค์ประกอบหลักของภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 5 องคป์ระกอบ คือ การมีวสิัยทัศน์
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ การมีสมรรถนะการปฏิบตัิงาน 
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ การสนบัสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารสถานศึกษา การมีจรยิธรรมและการปฏิบตัิตาม
กฎหมายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นองค์ประกอบ 
ที่ส าคัญของภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ซึ่งสอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย และสมมติฐานการวิจัย 
เมื่อพิจารณาแตล่ะองค์ประกอบพบประเด็นส าคญั ดังนี ้
  2.1  โมเดลองค์ประกอบการมีวสิยัทัศน์ 
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยันของโมเดลด้านการมีวิสยัทัศน์ทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ พบว่า เมื่อปรบัโมเดลแล้วมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าตัวบ่งช้ีทุกตัวเป็นตัวบ่งช้ีที่ส าคัญ
ขององค์ประกอบย่อยท้ัง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ มีการสร้าง
วิสัยทัศน์ มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ และมีการน าวิสยัทัศน ์
สู่การปฏิบัติ จากผลดังกล่าว แสดงให้เห็นวา่กลุ่มตัวอยา่ง 
ซึ่งเป็นผู้บริหารให้ความส าคัญกับการมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคดิของ Kozloski (2006) 
กล่าวว่า ภาวะผู้น าและความมีวิสัยทัศน์ ของครูใหญ่ถือว่าเป็น
สิ่งที่มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการศึกษาและเศรษฐกจิในศตวรรษ
ที ่21 โดยวสิัยทศัน์นั้นจะแสดงออกถึงภาพอนาคต การวางแผน
อย่างมียุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับ Rock (2009) กล่าวว่า 
การมีวิสยัทัศน์ (visioning) จะท าให้ผู้บริหารโรงเรยีนรู้ว่าจะน าพา
โรงเรียนไปสู่จุดใดในอนาคต สามารถแยกเป็นองค์ประกอบ
ของภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ทีส่ าคญั ประกอบด้วย 1) มีการ
สร้างวิสยัทัศน์ (formulating) 2) มีการเผยแพร่วสิัยทัศน์ 
(articulating) 3) มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (implementing) 
4) การเป็นแบบอย่างที่ดี (role model) นอกจากนี้ผู้บริหารจะต้อง
มีการสื่อสารที่ขยายความคดิ ความเช่ือของตนให้บุคคล 
ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ เป็นที่ยอมรบัของทุกคน และน าไปสู่การปฏิบตัิ 
การสื่อสารอาจจะอยู่ในรูปของการพูด การเขียน การกระท า 
การใช้สัญลักษณ์  และการให้รางวัล ซึ่งต้องท าอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ ประการส าคัญคือ จะต้องมีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 
กล่าวคือ จะต้องน าวิสยัทัศน์ที่สรา้งขึ้นไปสู่การปฏิบัตโิดย
การหลอมรวมวิสัยทัศน์นั้นลงไปในปรัชญา นโยบาย เป้าหมาย 
และกิจวัตรประจ าวันของสถานศกึษาก าหนดบทบาท หน้าท่ี 
สร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิก เพือ่ใหส้มาชิกเต็มใจปฏิบัติ
ตามวิสยัทัศน์น้ัน 

   2.2  โมเดลองค์ประกอบการมสีมรรถนะ 
การปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า เมือ่ปรับโมเดลแล้วมีความ
สอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจักษ์ ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ มีทัศนคติต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความรู้
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบท่ีพัฒนาขึ้นเป็น
องค์ประกอบท่ีมีความเหมาะสม เนื่องจากความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และความส าคัญในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษามาใช้อย่างเหมาะสม 
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีทั้งแนวความคิด ความเช่ือ 
ความรูส้ึกที่ด ีและมีความโน้มเอียงในการที่จะน าเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารจ าเป็น
ที่จะต้องมีความรู้ที่น าไปสู่การปฏบิัติ อาจจะเป็นความรู้ทีไ่ด้
จากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า การเรียนรู้ร่วมกัน  
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หรือประสบการณ์ นอกจากนี้ผู้บริหารควรเป็นผู้ที่มี
ความสามารถเชิงปฏิบัติ และทักษะ แสดงออกถึง 
ความช านาญในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  
ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ เพื่อให้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ถูกน าไปใช้ตอบสนองความต้องการของสถานศกึษาเพิ่มมากขึ้น 
การมีสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ของผู้บริหาร 
จึงเป็นองค์ประกอบที่มคีวามจ าเป็นและมีความเหมาะสม 
  2.3  โมเดลองค์ประกอบการสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า เมือ่ปรับโมเดลแล้วม ี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดงว่าโมเดลการวิจัย
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมลูเชิงประจักษ์ ทั้งนี้เพราะ 
ในปัจจุบันนโยบายส าคญัของกระทรวงศึกษาธิการ คือ 
การเน้นความส าคญัของครูในการออกแบบการเรียนรู้  
การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา
โดยใช้ระบบทางไกล ซึ่งมีการบูรณาการเทคโนโลยีเข้าใน 
การเรียนการสอน Sorensen (2007) ได้ศึกษาการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในห้องเรียน ผลการศึกษา พบว่า 
การใช้เทคโนโลยีช่วยให้ครูประสบความส าเร็จในการปรับปรุง
การเรยีนการสอนสอดคล้องกับ Hughes & Norris (2004)  
ให้ทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบของการสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน คลอบคลุม  
3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักสูตร (curriculum) 2) การเรียน
การสอน (instruction)  และ 3) การประเมินผล 
(assessment) จึงนับได้วา่องค์ประกอบ และตัวบ่งช้ีที่พัฒนาขึ้น
มีความเหมาะสม 
  2.4  โมเดลองค์ประกอบการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารสถานศึกษา ผลการวเิคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลการวจิัยสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมลูเชิงประจักษ์ และตัวบ่งช้ีทุกตัวเป็น 
ตัวบ่งช้ีที่ส าคัญขององค์ประกอบยอ่ยท้ัง 4 องค์ประกอบ  
ซึ่งเป็นงานตามภารกิจของการบรหิารจัดการสถานศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญตัิการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสอง 
และกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ได้ระบุ
วิธีการพิจารณาด าเนินการกระจายอ านายและการบริหาร
การจัดการศึกษา ระดับเขตพื้นที่ และระดับสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานไว้ดังนี้  1) ด้านวิชาการ 17 ข้อ  2) ด้านงบประมาณ 
22 ข้อ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล 20 ข้อ 4) ด้านการบริหาร 
งานทั่วไป 22 ข้อ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกดั
ต้องด าเนินงานตามภารกิจตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง ก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการการกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 โดยละเอียดและรอบคอบ 
ซึ่งองค์ประกอบนี้เป็นองค์ประกอบที่ได้พัฒนาขึ้นตาม 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีมองว่า ภาวะผู้น า 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา ควรให้
ความส าคญัในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารจัดการตามภารกิจหลักของสถานศึกษา 
ตามกฎกระทรวง มากกว่าการใหค้วามส าคญักับทักษะ 
หรือเทคนิคในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในระดับ
ปฏิบัติการ จึงได้ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ 
และเป็นองค์ประกอบท่ีมีตัวบ่งช้ีตามภารกจิสถานศึกษาท่ีมี
ความเหมาะสม 
  2.5  โมเดลองค์ประกอบการมจีรยิธรรม 
และการปฏิบัตติามกฎหมายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลด้านการมี
จริยธรรมและการปฏิบัตติามกฎหมายในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ พบว่า โมเดลแล้วมีความสอดคล้องกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ ทั้งนี้เนื่องจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบัน ท าให้เกดิการเปลีย่นแปลงทางสังคม
และวัฒธรรม ซึ่งส่งผลและมีอิทธพิลอย่างมากในเรื่องของ
ความเป็นส่วนตัว การกระจายอ านาจ ทรัพย์สิน ลิขสิทธ์ิ 
สิทธิ และความรับผิดชอบ ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศท าให้เกิดผู้แพ้ ผู้ชนะ ผู้ได้ประโยชน์ จากภาวะ
เช่นนี้ท าให้เกิดการกระท าท่ีเป็นความรับผดิชอบด้าน
จริยธรรมและด้านสังคมขึ้น และจากการที่พระราชบัญญัติว่า
ด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
ได้มกีารประกาศใช้ในวันท่ี 19 กรกฎาคม 2550 ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงจ าเป็นต้องมีความรู ้และเข้าใจจริยธรรม  
และกฎหมายทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ และม ี
ความรอบคอบในการท างานและระวังให้มากข้ึน โดยเฉพาะ
ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพื่อการศึกษาถือเป็นเรื่องที่มีความส าคญัมาก จะต้อง
ค านึงถึงจริยธรรม ความถูกต้องเปน็ส าคัญ และผู้บริหาร
จ าเป็นต้องรู้กฎหมาย และมคีวามรอบคอบในการท างาน
และระวังให้มากขึ้น จึงท าให้องค์ประกอบย่อยที่ประกอบด้วย 
ความเป็นส่วนตัว (Privacy) ความถูกต้อง (Accuracy) 
ความเป็นเจา้ของ (Property) การเข้ามาใช้ข้อมูล (Access) 
มีความเหมาะสม 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาภาวะผู้น าทางเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1.1  ผู้บริหารสถานศึกษา สามารถน าผล 
การพัฒนาตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้
ในการพัฒนาตนเองตามล าดับความส าคญัของน้ าหนัก
องค์ประกอบจากมากไปหาน้อย  

1.2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถน าตัวบ่งช้ี
ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการออกแบบกิจกรรมชุดฝึกอบรม  
เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร 
และสร้างแบบประเมินภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้บริหาร สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 

2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
2.1  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการสรา้งแบบวัด

และประเมินตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของผู้บริหาร เพื่อใหผู้้บริหารโรงเรยีนใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการพัฒนาตนเอง 

2.2  ควรท าการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development) รูปแบบการส่งเสริมใหผู้้บรหิารสถานศึกษา
มีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.3  ควรมีการศึกษาปัจจัยทีส่่งผลต่อภาวะผู้น า
ทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน
ที่ร่วมอยู่ในโครงการตามนโยบายต่าง ๆ เช่น โครงการ
โรงเรียนประชารัฐ โครงการโรงเรยีนดีประจ าต าบล โรงเรียน
โรงเรียนดีใกล้บ้าน โครงการเรียนรู้ทางไกลโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เป็นต้น 

2.4  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปจัจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีขนาดสถานศึกษา และประสบการณก์ารบริหาร แตกตา่งกัน 

2.5  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปจัจัยที่มีอิทธิพล 
ต่อภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน 

2.6  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของตัวแปร
อื่น ๆ เช่น การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนา
ทีมงาน คุณภาพและปรมิาณของเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ในสถานศึกษา จริยธรรมของผู้ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
เป็นต้น 
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