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Abstract 
 The purposes of this research were to analyze the factors of an of 
Technology Leadership of school administrators and to examine the goodness of fit 
of hypothesis model with the empirical data. The study was divided into 2 stages as 
follows. The first stage was to develop model, done through an analysis of relevant 
papers and researches, experts’ interview. The second stage was to verify of model 
concordance.  The data was gathered by using questionnaire rating scales.  Its 
discrimination value was between 0.38 to 0.66 and its entire reliability coefficient of 
.89.  The samples were 400 directors and teachers in office of the basic education 
commission School, during academic year 2018, which were selected by multi-stage 
random sampling.  Statistics used in the data analysis were confirmatory factors 
analysis.  
 The results of this presented revealed that:  the factors of Technology 
Leadership of school administrators is 1. Use technology in teaching and learning 2. 
Use technology in administration 3.  Use technology to measure and evaluate  and   
4. Use technology with morality. The developed model has goodness-of-fit with the 
empirical data with the statistics as follows: (X2= 52.01, p-value = 0.92, df = 68, X2/df 
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= 0.76, RMSEA =  0.00, GFI = 0.98, AGFI =  0.97) When considered the coefficient of 
factor loadings ranking from the highest to the lowest were the Use technology to 
measure and evaluate, Use technology in administration, Use technology in teaching 
and learning, and Use technology with morality. 
 
Keywords: confirmatory factors analysis, technology leadership of school     
                administrators 

  

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบและตรวจสอบความสอดคล้อง

ระหว่างโมเดลภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็นสองระยะ คือ ระยะแรก
เป็นการพัฒนาโมเดล โดยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ระยะที่สอง
เป็นการตรวจสอบสมมติฐานการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2561 จ านวน 400 คน ได้มาโดยใช้วิธีสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าอ านาจจ าแนก
ระหว่าง 0.38 ถึง 0.66 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .89 และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน 
ประกอบด้วย 1. ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 2. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 3. ใช้เทคโนโลยี
ในการวัดผลประเมินผลและ 4. มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี โมเดลองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิง
เทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี
ค่าสถิติวัดความกลมกลืนของโมเดล (X2= 52.01, p-value = 0.92, df = 68, X2/df = 0.76, 
RMSEA = 0.00, GFI = 0.98, AGFI = 0.97) และเมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบ พบว่า ใช้
เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล มีค่าน้ าหนักมากที่สุด รองลงมา คือ ใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารงาน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีตามล าดับ 
 
ค ำส ำคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน,  ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน 
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บทน า 
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์กรต่าง  ๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชน องค์การต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการท างานเกือบทุกระบบ จึงจะท าให้
หน่วยงานหรือองค์การมีความก้าวหน้าสามารถพ่ึงพาตนเองได้ เทคโนโลยีเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วย
จัดการสารสนเทศต่าง ๆ พัฒนาระบบงานและเสริมสร้างประสิทธิภาพของงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นแหล่งการศึกษาขนาดใหญ่ซึ่งมีผู้ใช้เพ่ือการศึกษาข้อมูลต่าง  ๆ โดยเมื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2015 เว็บไซต์คู่มือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Business Guide : eBizMBA 
(2015) ได้จัดอันดับการใช้งานระบบเครือข่ายสังคมยอดนิยมจากทั่วโลกพบว่ามีผู้ใช้  Facebook 
1,100 ล้านคน, Twitter 310 ล้านคน, LinkedIn 255 ล้านคน, Pinterest 250 ล้านคน, Google+ 
120 ล้านคน จากข้อมูลแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่ารูปแบบหรือพฤติกรรมในการท างาน การศึกษาข้อมูล
ของคนในสังคมยุคใหม่ได้อาศัยเทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้และการติดต่อสื่อสารมาอย่าง
ต่อเนื่องผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ และ สุริยานนท์ พลสิม (2556) กล่าวว่า
เทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่ส าคัญซึ่งสนับสนุนให้คนในสังคมสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
สอดคล้องกับ เพ็ญวรา ชูประวัติ(2553: 118 -120) กล่าวว่า ประเทศที่พัฒนาแล้วได้มีการลงทุน
ทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาอย่างมาก เช่นสหรัฐอเมริกาได้มีการจัดตั้ ง 
สถาบันการศึกษาแห่งชาติ (National Institute of Education) เพ่ือฝึกอบรมนักศึกษาครูเกี่ยวกับ
ทักษะการใช้ข้อมูลจากแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเทศจีนได้มีการก าหนดว่า ครูคอมพิวเตอร์
โรงเรียนจะต้องมีคุณภาพและฝึกอบรมผู้บริหารให้มีความรู้ เรื่องคอมพิวเตอร์ ฝึกครูที่ ไม่ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ให้ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือการสอน ประเทศสิงคโปร์และประเทศญี่ปุ่นก าหนดว่าครูทุกคน
ต้องได้รับการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์  

การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนพบว่ายังมีปัญหาหลายด้าน 
โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาดอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขาดปัจจัยพ้ืนฐานด้านการใช้อินเทอร์เน็ต
และการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งบุคลากรขาดทักษะและความช านาญในการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในด้านการใช้อินเทอร์เน็ตและการติดต่อสื่อสาร ยังขาดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง(อุทัย แดนพันธ์ , 2557: 148-150)  ซึ่งสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2557: 1-3) 
ได้จัดท ารายงานผลการศึกษาตัวชี้วัดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการศึกษาในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการปีการศึกษา 2557 พบว่าจ านวนสถานศึกษาที่มีการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย ในภาพรวมมีสูงถึงร้อยละ 81.11 
แต่คุณภาพของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตยังไม่เป็นที่พอใจของสถานศึกษา อันเนื่องมาจากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตที่กระทรวงศึกษาธิการจัดให้ค่อนข้างช้ามากไม่มีความเสถียร ด้านผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษาพบว่าจ านวนครูผู้สอนที่มีวุฒิด้าน ICT นั้นมีน้อยมากซ่ึงมีเพียงร้อยละ 10.79 ด้านบริการ
และทรัพยากรการศึกษาพบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีความขาดแคลนคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพ่ือบริการทาง
การศึกษาและขาดสื่อ ICT เพ่ือการเรียนการสอน ส าหรับแหล่งเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ของสถานศึกษา 
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ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของพิชิต โคตรมา (2551: 78-80) พบว่าปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยด้านที่มากที่สุด
คือ สถานศึกษาจัดท าข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-
Government Procurement (e-GP) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูผู้สอนยังขาดความรู้ในเรื่องการใช้
คอมพิวเตอร์ และโรงเรียนยังขาดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ อีกทั้ง รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ (2556) 
กล่าวว่า ครูและผู้บริหารจ านวนมาก ยังขาดทักษะและความเข้าใจด้านเทคโนโลยีจึงท าให้รับรู้แหล่ง
เรียนรู้ข้อมูลหรือมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลน้อยกว่านักเรียน นอกจากนี้สื่อการสอน ที่มีแค่หนังสือหรือต ารา
อาจตอบสนองการรับรู้และความต้องการของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ได้ไม่เต็มที ่
 การใช้เทคโนโลยีในการบริหารเป็นกระบวนการด าเนินงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้มีการ
น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อประสิทธิผลของ
องค์การ ดังที่ พวงรัตน์ เกษรแพทย์ (2545: 34) ได้กล่าวไว้ว่าการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีใน
กระบวนการบริหารมีความส าคัญที่จะช่วยให้องค์การบรรลุความมีประสิทธิผล สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Silver (2000:  28-33) ที่กล่าวว่าการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยไม่ได้หมายความว่ามีประสิทธิผลที่ดี
แต่เป็นการยอมรับขององค์กรส่วนใหญ่ว่าเทคโนโลยีเป็นทางออกในการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคที่เห็น
ผลอย่างรวดเร็ว ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ของบุคลากรเป็นส าคัญ อีกทั้ง เสาวณี  ตรีพุทธรัตน์ (2547: 
159) ให้ข้อเสนอแนะว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กควรเร่งพัฒนาปัจจัยองค์การด้านเทคโนโลยี
เนื่องจากปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์สูงกับความมีประสิทธิผลในการน าหลักสูตรไปใช้ในการ
เรียนรู้ของนักเรียน อีกทั้ง Southwest Educational Development Laboratory (SEDL: 2009) 
กล่าวว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ที่มีการใช้เทคโนโลยีจนเกิดประสิทธิผล  ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีภาวะ
ผู้น าที่เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์ เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท าตาม
ค าสั่ง ผู้บริหารควรจะใช้เวลาน้อยลงในการท ากิจวัตรประจ าวันของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ใช้เวลา
ให้มากขึ้นในการด าเนินการในส่วนของการจัดการศึกษาและการท างานโดยเน้นที่ตัวนักเรียน 
นอกจากนี้สมาชิกในโรงเรียนยังควรสามารถมีส่วนร่วมในการสื่อสารกับคนอื่นและรักษาความสัมพันธ์
ได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง บรรจบ บุญจันทร์(2554: 220) กล่าวว่าการที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่
ความส าเร็จ ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนนั้น ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมีภาวะผู้น า
เชิงเทคโนโลยี เป็นทั้งผู้ใช้เทคโนโลยี ผู้จัดสรรทรัพยากรต่างๆ ผู้น าของประชาชนและเป็นผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลงการศึกษา 
 จากปัญหาและความจ าเป็นดังที่กล่าวมาแล้วจะเห็นว่า ผู้บริหารโรงเรียนจ าเป็นต้องมีภาวะ
ผู้น าเชิงเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา เพ่ือแสวงหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการกระตุ้นและ
อ านวยความสะดวกแก่ครูให้มีทักษะและความสามารถที่จ าเป็นในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการเน้นย้ าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารโรงเรียน  จัดการ 
สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีของครูและผู้เรียนให้เกิดประสิทธิผลต่อโรงเรียน ดังนั้น
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ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู
และบุคลาการทางการศึกษาในการแสวงหาแนวทางในการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมประสิทธิผลโรงเรียน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
สมมติฐานการวิจัย 

โมเดลภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด เอกสารและงานวิจัยต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องจากนักวิชาการหลายท่าน ได้แก่ นิคม นาคอ้าย (2549, หน้า 197), บรรจบ บุญจันทร์ 
(2554, หน้า 215) , สุธาสิณี สว่างศรี (2554, หน้า 254), Kozlowski (2006, pp. 167-206), Redish, 
& Chan (2007, pp. 123-139)  สามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ได้ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
 
 
 

ใช้เทคโนโลยใีนการเรียนการสอน 

ใช้เทคโนโลยใีนการวดัผลประเมนิผล 

มจีริยธรรมในการใช้เทคโนโลย ี

ใช้เทคโนโลยใีนการบริหารงาน ภาวะผู้น าเชิง
เทคโนโลยขีอง
ผู้บริหารโรงเรียน 
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ค าจ ากัดความตัวแปรการวิจัย 
1.  ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
สามารถวัดได้จากองค์ประกอบที่ 4 ด้าน คือ 1) ด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  2) ด้าน
การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 3) ด้านการใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล 4) ด้านการ
มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี โดยแต่ละองค์ประกอบมีความหมายดังนี้ 

  1.1 การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่แสดงออกถึงความสามารถในการผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้และการสอน ไม่ว่าจะเป็นการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการ 
ICT การจัดให้มีอุปกรณ์ด้าน ICT การพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ ICT เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการ
เรียนรู้พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ ICT 

  1.2 การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานมีความสามารถประยุกต์เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานในสถานศึกษา 

  1.3 การใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในเก็บรวบรวม วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลเพื่อใช้
การวัดผลและการประเมินผลทั้งในแง่ของการเรียนการสอนหรือใช้เทคโนโลยีในการประเมินระบบ
การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

  1.4 การมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างในการใช้เทคโนโลยีด้วยความระมัดระวังและมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและก าหนดมาตรการด้าน
จริยธรรมและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้ ICT 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
          ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2561 รวมประชากรทั้งสิ้น 402,412 คน  

กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 400 คน โดยใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-stage Random Sampling) โดยมีขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 1 ผู้วิจัยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณ ร้อยละ 30 ของจ านวนจังหวัดในแต่
ละภาคของประเทศไทย ได้จังหวัดในภาคเหนือ 3 จังหวัดจากท้ังหมด 9 จังหวัด ภาคใต้ 4 จังหวัดจาก 
14 จังหวัด ภาคกลางรวมกรุงเทพมหานคร 7 จังหวัดจาก 22 จังหวัด ภาคตะวันออก 2 จังหวัด จาก 
7 จังหวัด ภาคตะวันตก 2 จังหวัด จาก 5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด จาก 20 
จังหวัด รวมทั้งสิ้น 24 จังหวัด จาก 77 จังหวัด 
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 2 สุ่มอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน (without replacement) ด้วยวิธีจับสลากเพ่ือให้ได้จังหวัดใน
แต่ละภาคตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 ซึ่งจะได้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตาม
จังหวัดที่สุ่มได้และสุ่มอย่างง่ายส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามาจังหวัดละ 1 เขต 
 3 ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม ใช้การสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับฉลากโรงเรียนในแต่ละ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้ในข้อ 2 ในสัดส่วนร้อยละ 3 ของจ านวนโรงเรียนในแต่ละส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่าง  
  3.1 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง โดยก าหนดให้
ผู้บริหารสถานศึกษาในทุกโรงเรียนในข้อ 3 เป็นกลุ่มตัวอย่าง  
               3.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นครู ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง จากโรงเรียนในข้อ 3 โรงเรียนละ 2 
คน แบ่งเป็น ครูที่เป็นหัวหน้างานวิชาการ และครูที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์หรือรับผิดชอบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบของภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี  ด้วยการวิเคราะห์เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาสังเคราะห์เพ่ือก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี 
จากนั้น น าไปออกแบบหัวข้อรายละเอียดสร้างเป็นโมเดลต้นแบบเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ
ผู้เชี่ยวชาญซึ่งจะได้เป็นเป็นแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารและครูในโรงเรียนดีเด่นด้าน ICT 
เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกมีโครงสร้างของเนื้อหาที่จะสัมภาษณ์เกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิง
เทคโนโลยี 

 ระยะที่ 2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัย  ซึ่งแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ 
5 คน แล้วน าไปทดลอง (Tryout) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554: 92-93)  ซึ่งพบว่า มีค่าอ านาจจ าแนก
ระหว่าง .38 - .66 และมีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.89 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระยะที่ 1 ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 9 คน และผู้บริหารและครูโรงเรียน

ดีเด่นด้าน ICT จ านวน 2 โรงเรียน 
 ระยะที่ 2 การส่งแบบสอบถาม เก็บข้อมูลโดยการน าส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งแบบสอบถามได้รับ
กลับคืนจ านวน  400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
แล้วจึงวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ระยะที่ 1 ใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและสรุปประเด็นส าคัญที่ได้จากการศึกษา 

ระยะที่ 2 ศึกษาคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างโดยการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA)  และตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดล  
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ผลการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้ สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ใช้เทคโนโลยี

ในการเรียนการสอน ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน ใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล และมี
จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี 

โมเดลภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยมีค่าสถิติวัดความกลมกลืนของโมเดล คือ ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) เท่ากับ 52.01 ที่องศา
อิสระ (df) เท่ากับ 68 ค่าความน่าจะเป็น (p-value) เท่ากับ 0.92 ซึ่งมากพอที่จะไม่ปฏิเสธสมมติฐาน 
ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (X2/df) เท่ากับ 0.76 ค่า RMSEA เท่ากับ 0.00 ค่า GFI เท่ากับ  0.98 และค่า 
AGFI เท่ากับ 0.97 และองค์ประกอบ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารงาน ใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล และมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี  สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีได้ร้อยละ 86, 89, 100, และ 61 ตามล าดับ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งแสดงว่าโมเดลองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
นอกจากนี้ค่าน าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ผลการวิเคราะห์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตัวแปรสังเกตได้เป็นตัวแปรที่
สามารถวัดภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนได้เป็นอย่างดี  

เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน เรียงล าดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมาก
ไปหาน้อย โดยแต่ละด้านจะมีตัวแปรที่ศึกษาดังนี้  

องค์ประกอบด้านใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล (TEA) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 1.05 ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว เรียงล าดับจากมีค่ามากไปหาน้อย ได้แก่ ใช้เทคโนโลยีในการ
เก็บรวบรวม วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล (TEAY10) ใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนการสอน(TEAY11) และใช้เทคโนโลยีในการประเมินระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 
(TEAY12) โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .43, .41 และ .38 ตามล าดับ 

องค์ประกอบด้านใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน(TEM) มีค่าน าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .94 
ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว เรียงล าดับจากมีค่ามากไปหาน้อย ได้แก่ ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน
บุคค(TEMY6) ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานการเงินและพัสดุ (TEMY7) ใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารงานวิชาการ (TEMY8) และ ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานทั่วไป (TEMY9)โดยมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .48, .48, .36, .44 และ .31 ตามล าดับ 

องค์ประกอบด้านใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน (TEL) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
.93 ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ 5 เรียงล าดับจากมีค่ามากไปหาน้อย ได้แก่ สนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาทักษะการใช้ ICT (TELY5) ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้ ICT ในการเรียนการสอน (TELY2) 
พัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ ICT เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ (TELY4) ผลักดันให้ครูท า
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่น า ICT เข้ามาบูรณาการ (TELY1) และจัดให้มีอุปกรณ์ด้าน ICT ที่เหมาะสม
และเพียงพอในห้องเรียน(TELY3) โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .52, .46, .46, .43 และ .39 
ตามล าดับ  

องค์ประกอบด้านมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี (TEE) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .78 
ซึ่งมีตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัว เรียงล าดับจากมีค่ามากไปหาน้อย ได้แก่ เป็นตัวอย่างและส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจด้านกฏหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยี (TEEY13) ก าหนดมาตรการการใช้ ICT ที่
ชัดเจน เช่น การออกกฎ ระเบียบ ข้อระมัดระวังในการใช้ ICT (TEEY15) และผลกพัฒนาบุคลากรใน
โรงเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ ICT (TEEY14) โดยมีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .47, .47  และ .39 ตามล าดับ ดังภาพที ่2 และตารางที ่1 

 
 

ภาพที่ 2 โมเดลสมมติฐานการวิจัยท่ีสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
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ตารางที ่1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน 

ตัวแปร 
ค่าน้ าหนัก
องค์ประ 
กอบ (b) 

ค่าความคลาด
เคลื่อนของตัวบ่งชี้ 

(SE) 

t-value 
 

 (R2)  (FS) 

ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน (TEL) 
TELY1 
TELY2 
TELY3 
TELY4 
TELY5 

 
.43 
.46 
.39 
.46 
.52 

 
(---) 
.03 
.04 
.04 
.04 

 
(---) 

14.06** 
9.53** 
11.87** 
13.12** 

 
.47 
.52 
.31 
.46 
.65 

 
.10 
.28 
.23 
.23 
.62 

ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน (TEM) 
TEMY6 
TEMY7 
TEMY8 
TEMY9 

 
.48 
.48 
.44 
.31 

 
(---) 
.04 
.04 
.04 

 
(---) 

13.82** 
11.21** 
8.15** 

 
.55 
.55 
.40 
.19 

 
.37 
.32 
.22 
.10 

ใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล (TEA) 
TEAY10 
TEAY11 
TEAY12 

 
.43 
.41 
.38 

 
(---) 
.04 
.04 

 
(---) 

11.32** 
10.22** 

 
.37 
.40 
.35 

 
.00 
.09 
.11 

มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี (TEE) 
TEEY13 
TEEY14 
TEEY15 

 
.47 
.39 
.47 

 
(---) 
.05 
.05 

 
(---) 

8.11** 
10.04** 

 
.47 
.25 
.44 

 
.45 
.22 
.39 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 
   ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน (TEL) 
   ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน (TEM) 
   ใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล 
(TEA) 
   มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี (TEE) 

 
.93 
.94 
1.05 
.78 

 
.07 
.06 
.08 
.07 

 
13.45** 
15.19** 
13.46** 
11.20** 

 
.86 
.89 
1.1 
.61 

 

𝑥2= 52.01, p-value = 0.92, df = 68, 𝑥2/df = 0.76, RMSEA = 0.00, GFI = 0.98, AGFI = 0.97 
 
หมายเหตุ : ** p< .01, (---) ไม่รายงานค่า SE และ t เนื่องจากเป็นพารามิเตอร์บังคับ 
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การอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย มีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้ 
 โมเดลประสิทธิผลการบริหาร ICT ของโรงเรียนที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่าสถิติวัดความกลมกลืนของรูปแบบ คือ X2= 52.01, p-value = 0.92, df = 68, 
X2/df = 0.76, RMSEA = 0.00, GFI = 0.98, AGFI = 0.97 ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน 
เรียงล าดับค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและ
ประเมินผล ด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน ด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนและ
ด้านการมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีและทั้ง 4 องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวน
ประสิทธิผลการบริหาร ICT ของโรงเรียน ได้ร้อยละ 100, 94, 93 และ 78 ตามล าดับ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับ นิคม นาคอ้าย (2549: 197)กล่าวว่าคุณลักษณะผู้น าเชิง
อิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะด้านความเป็นผู้น าและวิสัยทัศน์  คุณลักษณะด้านการเรียนรู้และการสอน  
คุณลักษณะด้านความสามารถเชิงผลิตภาพและความช านาญเชิงวิชาชีพ คุณลักษณะด้านการ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการและการปฏิบัติ  คุณลักษณะด้านการวัดและประเมินผล คุณลักษณะด้าน
สังคม กฎหมายและจริยธรรม และ บรรจบ บุญจันทร์ (2554: 215) พบว่าภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วย  มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  มีการใช้
เทคโนโลยีในการบริหารงาน  มีการใช้เทคโนโลยีในการวัดและการประเมินผล และ  มีจริยธรรมใน
การใช้เทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับ สุธาสิณี สว่างศรี (2554: 254) พบว่าองค์ประกอบของภาวะผู้น า
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นต้องพัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม
กรอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาส าหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ 6 ด้านได้แก่ 1) การบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 2) โครงสร้างพ้ืนฐาน 3) 
กระบวนการเรียนรู้ 4) ทรัพยากรการเรียนรู้ 5) การเรียนการสอน 6) ความร่วมมือภาครัฐ เอกชนและ
ชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า โมเดลภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน มีความสอดคล้อง
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเดลมีความเหมาะสม และผลการวิเคราะห์
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าตัวแปรสังเกตได้เป็นตัวแปรที่สามารถวัดภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้บริหารควร
ส่งเสริม สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการจัดการศึกษา  
 ส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน 
เช่น คุณลักษณะบุคคล เจตคติ บรรยากาศองค์การ สภาพแวดล้อม คุณลักษณะงาน ปัจจัยเกื้อหนุน 
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แรงจูงใจ โครงสร้างองค์การ เป็นต้น เพ่ือทราบถึงปัจจัยเชิงสาเหตุที่ท าให้เกิดประสิทธิผลการบริหาร
เทคโนโลยีของโรงเรียน 
 2. ควรศึกษาประเด็นเดียวกันนี้ ด้วยวิธีวิจัยแบบมีส่วนร่วม หรือการวิจัยและพัฒนา หรือ
ทฤษฎีฐานราก เนื่องจากบริบทของแต่ละโรงเรียนอาจมีความแตกต่างกันมาก เพ่ือน าข้อค้นพบที่ได้มา
เปรียบเทียบยืนยันถึงข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้ 
 
สรุป 
 การวิจัยครั้งนี้พบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน 
ประกอบด้วย 1. ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 2. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 3. ใช้เทคโนโลยี
ในการวัดผลและประเมินผล 4. มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี โดยที่ ใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและ
ประเมินผลมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงที่สุดเท่ากับ 1.00 รองลงมา ได้แก่ ใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารงาน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .94 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ .93 และมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ .78 
ตามล าดับ นอกจากนี้ องค์ประกอบใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 
ใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล มีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนได้ร้อยละ 86, 89, 100 และ 61 
ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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