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การวิจัยในครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อ  1) ศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 

ระดบัการบูรณาการเทคโนโลยี และระดบัเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู 2) ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้  าเชิง
เทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศกึษากบัการบูรณาการเทคโนโลยี และเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู และ 3) เพื่อสรา้ง
สมการพยากรณข์องภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อ
การใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครัง้นี  ้คือ ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 ปีการศกึษา 2563 จ านวน 317 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบ่งชัน้ตามขนาดของ
สถานศึกษา จากนั้นท าการสุ่มอย่างง่ายโดยจับฉลากเพื่อใหไ้ดจ้ านวนครบตามกลุ่มตัวอย่าง  เครื่องมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวม
ขอ้มลูในครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม อยู่ระหว่าง 
0.80 - 1.00 ไดค้่าความเชื่อมั่นของภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีเท่ากับ .98 ค่าความเชื่อมั่นของการบูรณาการเทคโนโลยีของ
ครูเท่ากบั .98 และค่าความเชื่อมั่นของเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูเท่ากบั .96 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามพหุนาม  และการวิเคราะหก์ารถดถอย
พหุคูณแบบตัวแปรเอกนาม ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา  ระดับการ 
บรูณาการเทคโนโลยีของครู และระดบัเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู อยู่ในระดบัมากทกุดา้น 2) ตวัแปรพยากรณ ์คือ 
ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษากับตวัแปรเกณฑ ์ไดแ้ก่ การบูรณาการเทคโนโลยี และเจตคติต่อการใช้
เทคโนโลยีของครู มีความสมัพนัธอ์ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธพ์หุคูณระหว่างตวั
แปรพยากรณก์ับการบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู มีค่าเท่ากบั .66 และ .62 ตามล าดบั ซึ่ง
ทุกดา้นมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 3) ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบูรณาการ
เทคโนโลยีและเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้รอ้ยละ 44.00 และ 39.00 
ตามล าดบั 
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The purposes of this study are as follows: (1) To study the level of technological leadership 

among principals, the level of technology integration among teachers, and the attitudes of teachers towards 
the use of technology; (2) to study the relationship between the technological leadership of principals and 
the technology integration and attitudes of teachers regarding technology; (3) to create a predictive equation 
of technological leadership and technology integration and attitudes toward technology usage  in schools. 
The samples of this study were 317 teachers in the schools under the authority of the Suphanburi Primary 
Educational Service Area Office One, in the 2020 academic year. The stratified random sampling was 
performed using school size, after sampling by a simple random draw to get the total number of the sample 
group. The instrument used for data collection was five-point rating scale questionnaires. IOC (Index of Item 
- Objective Congruence) was valued at 0.80-1.00 and reliability of technological leadership was .98, the 
reliability of technology integration was .98, and attitude to technology was .96. The data were analyzed 
using mean, standard deviation, Multivariate Multiple Regression (MMR), and Univariate Multiple Regression. 
The findings revealed the following: (1) the level of technological leadership among principals, the level of 
technology integration among teachers, and the attitudes of teachers toward the use of technologies were at 
a high level in all aspects; (2) the prediction variable is the technological leadership of principals and the 
dependent variables are technology integration and the attitudes of teachers on the use of technologies in 
schools, at a statistically significant level of .05. The multiple correlation coefficient between the prediction 
variable and technology integration and attitudes to technology were .66 and .62, respectively, and all 
aspects were statistically significant at a level of .05.; (3) the technological leadership of principals affected 
technology integration and attitudes of towards technology was at 44.00% and 39.00%, respectively, with a 
statistically significant level of .05. 
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ผูวิ้จยัขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โยธิน ศรีโสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศิลป์             
กุลนภาดล  อาจารย์ ดร.สมบูรณ์  บูรศิริรักษ์  อาจารย์ เรือเอก  ดร.อภิ ธีร ์ ทรงบัณฑิตย์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภาพ เพชรมาลัยกุล คณะกรรมการพิจารณาและสอบเคา้โครงปริญญานิพนธ์ ที่ได้
กรุณาใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมในการจดัท าปริญญานิพนธใ์หถู้กตอ้งและมีคุณภาพตามหลกัสตูรปริญญา
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ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัสงัฆจายเถร ดร.ณฐัญา พลเสน ผูอ้  านวยการกองการศกึษา เทศบาลต าบลวงัน า้ซบั 
ที่ใหค้วามกรุณามาเป็นผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั และขอขอบพระคณุ
ครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 1 ที่ใหค้วาม
รว่มมือในการตอบแบบสอบถามและการเก็บรวบรวมขอ้มลูในการท าวิจยัครัง้นีใ้หเ้ป็นที่เรียบรอ้ย 

สุดทา้ยขอขอบคุณเพื่อนร่วมรุ่นปริญญาโท  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อนครูที่ท  างาน
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คณุค่าและประโยชนจ์ากการท าปริญญานิพนธ์ฉบับนี ้ผูวิ้จัยขอมอบเพื่อพฒันาการศึกษา และ
นอกเหนือจากนัน้ขอมอบเป็นเครื่องบูชาคณุบิดามารดา และครูบาอาจารยท์ุกท่านผูป้ระสิทธิประสาทวิชา
ความรูใ้หก้บัผูวิ้จยัตลอดมา 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเข้าสู่การเป็นโลกในศตวรรษที่  21 

ซึ่ งยุคปัจจุบัน เป็นยุคโลกาภิ วัตน์ (Globalization) ที่ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เมื่อตอ้งเผชิญหนา้กบัปัญหาที่ทา้ทาย 
ต่าง ๆ ที่รออยู่ในอนาคต มนุษย์มองเห็นคุณค่าอเนกอนันต์ของการศึกษา  เพื่อน าไปสู่การ 
มีชีวิตที่ดีขึน้ในศตวรรษใหม่  ท าให้มนุษย์จ าเป็นต้องปรบัตัว เพื่อการด ารงอยู่อย่างมีคุณภาพ 
(ทิศนา แขมมณี, 2561) ดว้ยการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกเขา้สู่การเป็นโลกในศตวรรษ 
ที่ 21 หรือโลกยุคดิจิทัลที่มีลักษณะทวิลักษณ์ประกอบดว้ย โลกแบบดั้งเดิมที่มีการสื่อสารแบบ 
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้สื่อสารและโลกเสมือนจริงที่มีการสื่อสารกันโดยใช้สื่อสังคม  
ซึ่งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  ท าให้เกิดความท้าทายต่อการจัดการศึกษา 
ใหม้ีการเปลี่ยนแปลง จนเกิดระบบการศึกษาอัจฉริยะ ดังนั้น ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จึงตอ้งมีการปรบัเปลี่ยนกระบวนการทางการศึกษา โดยการจดัการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
หรือในยุคดิจิทัลนี ้ เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
(พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทกัษ์, 2561) เพราะเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารงาน และ
การจัดการเรียนการสอนสู่การพัฒนาการจัดการศึกษา เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา  
ที่ส  าคญัท าใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาอย่างมากมาย 

การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่  3) พ.ศ. 2553 ได้บัญญัติ 
หลักในการปฏิรูปการศึกษาของชาติในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  
ที่ปรากฏอยู่ในหมวด 9 สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560-2579 ก าหนดยุทธศาสตรท์ี่ เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างโอกาส ความ เสมอภาค และความ เท่ าเทียมทางการศึกษา  
(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ , 2560, น. 119-125) ที่มุ่ งเน้น 
ให้สถานศึกษาจัดการเรียนรูใ้หผู้เ้รียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  นอกจากนี ้  ก ระทรวงศึ กษาธิการยังได้จัดท าแผนพัฒ นาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่  12 (พ.ศ. 2560-2564) และได้ก าหนดยุทธศาสตรท์ี่ เก่ียวข้องกับ 
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การส่งเสริมการใชส้ื่อและเทคโนโลยีคือ ยุทธศาสตรท์ี่ 4 ยุทธศาสตรข์ยายโอกาสการเขา้ถึงบริการ 
ทางการศึกษาและการเรียนรูอ้ย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ที่มุ่งหวังใหก้ารบริการการศึกษาแก่ผูเ้รียน 
ทกุกลุม่ทกุวยัในระดบัที่เหมาะสมกบัสภาพบรบิท และสภาพพืน้ที่ ซึ่งตอบสนองการพฒันาในดา้น 
การเขา้ถึงการใหบ้รกิารและดา้นความเท่าเทียม และยุทธศาสตรท์ี่ 5 ยุทธศาสตรก์ารส่งเสริมและ 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ที่ มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งตอบสนองการพัฒนาในดา้นการเขา้ถึง
การใหบ้รกิาร ดา้นความเท่าเทียม และดา้นประสิทธิภาพ 

สภาพบริบททางสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจนส่งผล
กระทบต่อสถานศึกษาและการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู ้บริหาร
สถานศึกษาจ าเป็นตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจ ในการใชเ้ทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้
และการจัดการศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าในการส่งเสริมครู และบุคลากรใหส้ามารถ 
น าเทคโนโลยีบู รณาการในการจัดการศึกษา และในการท างานภายในสถานศึกษาได้ 
อย่างสอดคลอ้งกบัสภาพบริบท และความตอ้งการของผูเ้รียน ตลอดจนครูและผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง 
นอกจากนั้นยังมีการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ และรูเ้ท่าทันสื่อเทคโนโลยี โดยค านึงถึง
หลกัคุณธรรม จริยธรรม กฎระเบียบในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างถูกตอ้ง และปลอดภัย ซึ่งหมายถึง
การมีภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี (วรฏัฐา จงปัตนา, 2562, น. 3) อีกปัจจัยประการหนึ่งที่ส่งผลต่อ
คณุภาพการศกึษาที่ตกต ่าคือ สื่อการสอนที่ใชป้ระกอบในการจดัการเรียนรู ้

กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความส าคัญของการใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารเทศ  
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จึงได้จัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการศกึษา โดยมีสาระส าคญัคือการสรา้งก าลงัคนใหม้ีศกัยภาพในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์ มีธรรมาภิบาล คุณธรรม เน้นการพัฒนาผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษาใหม้ีความรูค้วามสามารถดา้นการพฒันาและการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ , 2553, น. 8-9) ดา้นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและใหบ้ริการทางการศึกษา 
สถานศึกษายงัขาดรูปแบบระบบสารสนเทศ และใหจ้ัดใหผู้บ้ริหารมีความรู ้ความเขา้ใจในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดบัเบือ้งตน้ ชีใ้หเ้ห็นว่าสถานศึกษายงัไม่มีระบบขอ้มูล
สารสนเทศที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ผูบ้ริหารตอ้งไดร้บัการพัฒนาดา้นการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อใหเ้ห็นความส าคญัของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จะน ามา
พัฒนาการบริหารจัดการ และการบริการทางการศึกษา แนวทางการแก้ไขปัญหาครูยังขาด 
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ความพรอ้มในการจัดเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยี ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนมีความรู ้ทักษะการสรา้ง 
สื่อนวัตกรรม และบทเรียนด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการขาดการจัดการหรือ
สนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง การที่จะน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน  
ในสถานศึกษา ถ้าขาดซึ่งความสนับสนุนจากผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงแล้ว ก็ถือว่า  
ไม่ประสบผลส าเร็จตัง้แต่ยังไม่ไดเ้ริ่มตน้ การไดร้บัความมั่นใจจากผูบ้ริหารสถานศึกษาระดับสูง
เป็นจุดเริ่มตน้ที่ส  าคัญ และจ าเป็นในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นสถานศึกษาใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ (สวุฒัน ์ธรรมสนุทร, 2555) 

จากการติดตามประเมินผลหลงัการประกาศใชม้าตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 
ในยุทธศาสตรช์าติดา้นการเรียนการสอน พบว่าผลลัพธ์ที่เด็กมีคุณภาพและคุณสมบัติ 3R 8C  
ซึ่งเป็นทกัษะที่พึงประสงคใ์นศตวรรษที่ 21 ปรากฏว่ายังไม่ถึงเป้าหมาย การจดัการเรียนการสอน
ยงัไม่สอดรบั ยงัไม่มุ่งเนน้สมรรถนะ ดงันัน้สาเหตหุลกัมาจากหลกัสตูร และครู ที่ตอ้งปรบัหลักสตูร
และปรบัทศันคติการจดัการเรียนการสอนใหม่ และมีการขบัเคลื่อนสมรรถนะ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มตน้
การปฏิรูปการศึกษาให้เป็นมรรคผล (สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์, 2563) หัวใจส าคัญของการเป็นครู 
ในยุคดิจิทัล นอกจากการค านึงถึงเป้าหมายรายบุคคลของผู้เรียน การเป็นเพื่อนร่วมเรียนรู้ 
กับผูเ้รียน การท าตัวเป็นผูฝึ้กสอนคอยชีแ้นะแนวทาง และสรา้งแรงบันดาลใจใหก้ับผูเ้รียนแล้ว  
ครูต้องสามารถบูรณาการเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนรูไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ผู ้เรียนได้บรรลุเป้าหมายอย่างเต็มศักยภาพ สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล  
ของผูเ้รียนได ้เนื่องจากเทคโนโลยีสามารถช่วยใหผู้ ้เรียนเขา้ถึงการเรียนรูไ้ดโ้ดยง่าย ท าใหเ้กิด  
การเรียนรูไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ และเรียนรูไ้ดอ้ย่างกวา้งขวาง (สกุญัญา แช่มชอ้ย, 2561) 

ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี มีความจ าเป็นและมีความส าคัญมากขึ ้นในยุคปัจจุบัน 
เนื่องจากการใชเ้ทคโนโลยี มีการขยายตวัอย่างกวา้งขวาง และใกลช้ิดกับการท างานของบุคลากร
ฝ่ายต่าง ๆ ทัง้ในส่วนของฝ่ายการสอนและฝ่ายสนับสนุนมากขึน้ ภาวะผูน้  าของผูบ้ริหารจึงไดร้บั
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง และผูน้  าจะตอ้งท าความเขา้ใจในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวดว้ย  
ดังแนวคิดของ นิคม นาคอา้ย (นิคม นาคอา้ย, 2549, น. 47) กล่าวว่า ลักษณะของผูน้  ายุคใหม่
ต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจ และมองเห็นความส าคัญของเทคโนโลยี  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ดงันัน้ผูน้  ายุคใหม่ตอ้งสามารถน าเอาเทคโนโลยีมาใชพ้ฒันาทรพัยากร และบุคคลใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับศูนย์พัฒนาภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี  (Center for Advance Study of 
Technology Leadership in Education: CASTLE) ได้พัฒ นากรอบแนวคิดของภาวะผู้น า 
เชิงเทคโนโลยีนีด้ว้ย ซึ่งภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีเป็นทักษะที่จ  าเป็นส าหรบัผูบ้ริหารสถานศึกษา  
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ซึ่งมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา รวมถึงการส่งเสริมให้ผู ้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาวิสัยทัศน์ การใช้เทคโนโลยีเผยแพร่วิสัยทัศน์อย่างกว้างขวาง และมีการส่ งเสริม 
การใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนการสอน มีความรูใ้นการใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสมในการยกระดับ  
การเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร เพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์สูงสุดของนักเรียน 
(สุนันทา สมใจ และ วิชุดา กิจธรธรรม , 2561, น. 360) ซึ่งผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งตระหนักถึง 
การใชเ้ทคโนโลยีสู่การพัฒนาการศึกษาใหดี้ขึน้ เทคโนโลยีทางการศึกษายงัมีส่วนช่วยอย่างมาก 
ต่อการศึกษา การจะใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ครูควรใหค้วามส าคัญและมีเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยี
และการใชเ้ทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งครูตอ้งมีความเชื่อว่าการใชเ้ทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนจะเป็นประโยชนต่์อนกัเรียน (Efeoglu & Coruk, 2019) 

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ได้จัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขั้นพื ้นฐาน พ.ศ.2563-2565 โดยผ่านการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับนโยบาย 
ที่ เก่ียวข้องกับการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนาตามแนวนโยบาย 
ดา้นการศึกษาของรฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ใหม้ีการน า ICT มาใชใ้นการบริหารงาน 
ในกระทรวงศึกษาธิการอย่างทั่ วถึง และมีประสิทธิภาพ โดยส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีวิสัยทัศน ์(Vision) ว่าการศึกษาดีมีคุณภาพบนพืน้ฐานความ 
เป็นไทย สถานศึกษามีพันธกิจ (Mission) ในการส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู ้เรียนมีคุณภาพ  
มีคณุลกัษณะอันพึงประสงคต์ามหลกัสตูรมีค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ทักษะความสามารถ 
ที่สอดคลอ้งกับทักษะที่จ  าเป็นในศตวรรษที่ 21 อีกทั้งกลยุทธ์ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 
มาพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) ในการน ามาใชเ้พิ่มประสิทธิภาพ  
การบริหาร และการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ จากการวิเคราะหส์ภาพปัญหาปัจจุบัน
ของส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 1 ส รุปผลการวิ เคราะห ์
ภาวะแวดล้อมภายในด้านจุดอ่อน (Weak) ของส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบุรี เขต 1 พบว่าการใชเ้ทคโนโลยีทางการสื่อสารของครูไม่เต็มประสิทธิภาพในการจดัการ
เรียนรู้ ครูมีความจ าเป็นที่ต้องใช้เทคนิควิธีในการจัดการเรียนรูท้ี่หลากหลาย  เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่หลกัสูตรก าหนด ผูเ้รียนมีสมรรถนะ มีคุณลกัษณะอันพึงประสงคต์ามที่ตอ้งการ 
อีกทัง้จุดอ่อนดา้นคุณลกัษณะของครุภัณฑต์ามมาตรฐานต ่า ไม่ตรงตามความตอ้งการ ไม่เหมาะ
กบัสภาพปัจจุบนั ครุภณัฑด์า้นเทคโนโลยีไม่เพียงพอ และขาดแพลตฟอรม์ดิจิทลั ดา้นสารสนเทศ
ที่ใช้ในการบริหารการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ (ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1, 2563) ดังนั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงควรมีแนวทางที่จะให้ครูและบุคลากร



  5 

ทางการศึกษามีความสามารถในการน าเทคโนโลยีและสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ปใชใ้นการจัดการเรียน
การสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (สมเกียรติ สรรคพงษ,์ 2562, น. 119) 

จากปัญหาและความส าคญัที่กล่าวไวข้า้งตน้ ตลอดจนความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ที่ต้องให้ความส าคัญกับภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษา ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
การบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ว่าอยู่ระดับใด ศึกษาภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี
ของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับการบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใช้
เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา และศึกษาภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา  
ที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา โดยใช้
เครื่องมือที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ตามกรอบแนวคิดของภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี ของศนูยพ์ฒันาภาวะผูน้  า
เชิงเทคโนโลยี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
มุ่งสู่การพัฒนาการเรียนรู้ การบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครู 
ในสถานศกึษาไปสูก่ารพฒันาการเรียนรูข้องนกัเรียนในชัน้เรียนศตวรรษที่ 21 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้

1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับการ 
บูรณาการเทคโนโลยีและระดับเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สงักดัส านักงาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1   

2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
กบัการบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1  

3. เพื่อสรา้งสมการพยากรณ์ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาที่
ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 
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ความส าคัญของการวิจัย 
ผลการศึกษาวิจัยในครัง้นีเ้ป็นประโยชนต่์อครู ผูบ้ริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และหน่วยงานดา้นการศึกษาที่เก่ียวขอ้งและผูท้ี่สนใจ 
ดงัต่อไปนี ้

1. ท าให้ทราบถึ งระดับภาวะผู้น าเชิ ง เท คโนโลยีของผู้บ ริหารสถานศึกษา  
ระดับการบูรณาการเทคโนโลยีและระดับเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 

2. ท าให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 

3. ใชเ้ป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา เพื่อให้
การบรหิารสถานศกึษามีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

4. เป็นขอ้มลูพืน้ฐานใหส้  านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
น าขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจัย ใชเ้ป็นประโยชนใ์นการวางแผน ก าหนดนโยบายในการส่งเสริม และ
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีที่สนับสนุนการบูรณาการเทคโนโลยี  
และเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สอดคลอ้งกับแผนการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
รวมถึงใช้เป็นแนวทางให้ส  านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่ืน ๆ น าไปประยุกต์ใช้ 
ใหเ้กิดประโยชนต่์อไปในอนาคต 

ขอบเขตของการวิจัย 
ในการศึกษาภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบูรณาการ

เทคโนโลยีและเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 มีขอบเขตในการวิจยั ดงันี ้

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

การบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน  
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 ใน 3 ดา้น ดงันี ้คือ 1) ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย 1.1) ความเป็นผูน้  าและวิสยัทัศน์ 1.2) การเรียนการสอน  
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1.3) การผลิตภาพและความช านาญเชิงวิชาชีพ 1.4) การสนบัสนุน การบรหิาร และการปฏิบติัการ 
1.5) การวัดและการประเมินผล และ 1.6) ประเด็นทางสังคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ  
2) การบูรณาการเทคโนโลยี  ประกอบด้วย 2.1) ความรูด้้านเนื ้อหา 2.2) ความรูด้้านวิธีสอน  
2.3) ความรูด้้านเทคโนโลยี 2.4) ความรูด้้านเนือ้หาบูรณาการวิธีสอน 2.5) ความรูด้้านเนือ้หา
บูรณาการเทคโนโลยี 2.6) ความรูด้า้นวิธีสอนบูรณาการเทคโนโลยี และ 2.7) ความรูด้า้นเนือ้หา
บรูณาการวิธีสอนและเทคโนโลยี และ 3) เจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในงานวิจัย 
ประชากร 

ประชากรที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่ ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 135 โรงเรียน 
จ านวน 1,718 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขต

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 317 คน โดยก าหนด
ตามตารางเครจซี่และมอรแ์กน (Krejcie & Morgan, 1970) จากนั้นใชว้ิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-stage sampling) ได้แก่  การสุ่มแบบแบ่งชั้น  (Stratified Random Sampling)  
โดยใชข้นาดโรงเรียนเป็นชัน้ และท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยจบัสลาก
จ านวนครูตามสดัสว่นของขนาดโรงเรียนเพื่อใหไ้ดจ้ านวนกลุม่ตวัอย่างตามที่ก าหนด  

3. ตัวแปรทีใ่ช้ในการวิจัย 
3.1 ตัวแปรพยากรณ ์คือ ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลย ีมีองคป์ระกอบ 6 ด้าน คือ 

3.1.1 ความเป็นผูน้  าและวิสยัทศัน ์ 
3.1.2 การเรียนการสอน 
3.1.3 การผลิตภาพและความช านาญเชิงวิชาชีพ 
3.1.4 การสนบัสนนุ การบรหิาร และการปฏิบติัการ 
3.1.5 การวดัและการประเมินผล 
3.1.6 ประเด็นทางสงัคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ 
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3.2. ตัวแปรเกณฑ ์คือ การบูรณาการเทคโนโลยีของครู และเจตคติต่อการใช้
เทคโนโลยขีองครู ดังนี้ 

3.2.1 การบูรณาการเทคโนโลยีของครู มีองคป์ระกอบ 7 ด้าน คือ 
3.2.1.1 ความรูด้า้นเนือ้หา 
3.2.1.2 ความรูด้า้นวิธีสอน 
3.2.1.3 ความรูด้า้นเทคโนโลยี 
3.2.1.4 ความรูด้า้นเนือ้หาบรูณาการวิธีสอน 
3.2.1.5 ความรูด้า้นเนือ้หาบรูณาการเทคโนโลย ี
3.2.1.6 ความรูด้า้นวิธีสอนบรูณาการเทคโนโลย ี
3.2.1.7 ความรูด้า้นเนือ้หาบรูณาการวิธีสอนและเทคโนโลยี 

 3.2.2 เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครู 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
เพื่อใหเ้ขา้ใจความหมายของค าที่ใชใ้นการวิจัยไดต้รงกัน ผูว้ิจัยจึงไดน้ิยามความหมาย

ของค าศพัทท์ี่ใชใ้นการวิจยั ดงันี ้
1. ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถของผูบ้รหิารสถานศึกษาที่สามารถ

ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสรา้งวิสัยทัศน์และส่งเสริม 
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีบูรณาการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ  มีความสามารถ 
ในการบรหิารสู่ความเป็นสากล มีความสามารถเรียนรูเ้ทคโนโลยีไดอ้ย่างต่อเนื่องเพื่อพฒันาตนเอง 
และผูอ่ื้นใหบ้รรลเุป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และกา้วทนัการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทลั 
มีรายละเอียดดงันี ้

1.1 ความเป็นผู้น าวิสัยทัศน์ หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่สามารถกระตุน้ หรือชีน้  าแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษาในอนาคต 
ของสถานศึกษาที่ทันสมัย มีการสื่อสารกับครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อน าแนวคิดมาใช ้
ในการวางแผนดา้นเทคโนโลยีของสถานศกึษา กระตุน้ใหค้รูและบคุลากรในสถานศกึษามีส่วนรว่ม
ในการก าหนดและวางแผนวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนพัฒนา
สถานศึกษาที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของเขตพื ้นที่การศึกษา สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 
ที่มาจากการวิจัยเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษา ส่งเสริมครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการสมัมนา การพัฒนาตนเองบูรณาการใชเ้ทคโนโลยี
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ในการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ และสิ่ งแวดล้อม  
ในสถานศกึษาที่เอือ้ต่อการน าวิสยัทศันส์ูก่ารปฏิบติัที่เป็นจรงิ 

1.2 การเรียนการสอน หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมสนับสนุนเชิงกระบวนการจัดการเรียนการสอนเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของครู  
การเตรียมความพรอ้มใหค้วามช่วยเหลือครูในการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการจัดการเรียนการสอน 
การวิเคราะห์ข้อมูล และการวัดประเมินผลการเรียนของนักเรียน ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
ครูผู้สอนในการใช้ข้อมูลจากการวัดประเมินผลของนักเรียน  ปรับปรุงและวางแผนในการ 
จดัการเรียนการสอน จดัท าคู่มือและสนบัสนุนแนวทางการปฏิบติัที่ดีในการใชเ้ทคโนโลยี สนบัสนุน
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและการใช้วัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน การใชเ้ทคโนโลยี 
ที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน มีการประเมินความต้องการของครูในการพัฒนา
วิชาชีพด้านการใช้เทคโนโลยี  และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพด้านการใช้เทคโนโลยีให้กับครู 
และบคุลากรในสถานศกึษา 

1.3 การผลิตภาพและความช านาญเชิงวิชาชีพ หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงวิชาชีพ 
ของครู และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านการพัฒนาการใช้เทคโนโลยี  จัดให้มีการใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานเป็นประจ า ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานข้อมูลในระบบบริหารจัดการ 
เพื่อเข้าถึงข้อมูลของครู บุคลากรในสถานศึกษา และนักเรียน สนับสนุนการใช้ เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง รวมถึงเพื่อนร่วมงาน ผู้เชี่ยวชาญ นักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน  สู่การสร้างความเป็นองค์กรวิชาชีพต้นแบบในการใช้เทคโนโลยี  
สรา้งการเรียนรูใ้นสถานศึกษา และพัฒนาแหล่งเรียนรูท้างเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความกา้วหน้า
ทางวิชาชีพ 

1.4 การสนับสนุน การบริหาร และการปฏิบัติการ หมายถึง ความสามารถของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในการวิเคราะหโ์นม้นา้ว และส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีในการบริหารงานของ
สถานศึกษา สนับสนุนครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อสรา้งและใชร้ะบบเทคโนโลยีส  าหรบั 
การบริหารและปฏิบั ติการ จัดสรรงบประมาณ  จัดหาเงินทุนเพิ่ ม เติมในการสนับสนุน 
ตามความต้องการเทคโนโลยีของสถานศึกษา จัดการทดแทนและปรับปรุงระบบตามแผน
เทคโนโลยีของสถานศึกษา สนับสนุนการให้บริการด้านเทคโนโลยี  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ที่มีคุณภาพอย่างพอเพียง จดัใหม้ีการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยีของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
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และตรวจสอบความพึงพอใจของครูและบุคลากรในสถานศึกษาต่อการให้บริการสนับสนุน 
ดา้นเทคโนโลยขีองสถานศกึษา 

1.5 การวัดและการประเมินผล หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในการส่งเสริมสนบัสนุนใหม้ีการพัฒนาระบบการประเมิน การบริหารจดัการ และการปฏิบติังาน
รูปแบบใหม่โดยใชเ้ทคโนโลยี ส่งเสรมิใหม้ีการใชเ้ทคโนโลยีเป็นฐานในการรวบรวมขอ้มลู วิเคราะห์
ขอ้มูลเพื่อการวดัและการประเมินผลนักเรียน ใชร้ะบบเทคโนโลยีเป็นฐานในการประเมินการสอน 
และประเมินประสิทธิภาพของการใชเ้ทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครู ใชเ้ทคโนโลยี
เป็นฐานในการวัดผลและประเมินระบบวิชาการเพื่อการปรบัปรุงและพัฒนา จัดใหม้ีการประเมิน
การพฒันาวิชาชีพเพื่อตอบสนองความตอ้งการการใชเ้ทคโนโลยีของครู และจดัประเมินสมรรถนะ
ครูด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างความมั่ นใจว่าจะน าไปสู่การบริหาร  
จัดการเรียนการสอนให้บรรลุผลตามที่ตั้งไว้ และเปิดโอกาสให้ครูได้ประเมินระบบการบริหาร 
และคณุภาพของเทคโนโลยีที่ใชใ้นสถานศกึษา 

1.6 ประเด็นทางสังคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ หมายถึง ความสามารถของ
ผู้บริหารสถานศึกษามีความตระหนักในการด าเนินการให้เกิดความเสมอภาคในการเข้าถึง 
การใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษา ก าหนดนโยบายเพื่อสรา้งความตระหนักถึงความสัมพันธ์ 
ของเทคโนโลยีกับประเด็นสังคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ ให้กับครู  บุคลากรในสถานศึกษา 
และนักเรียน ก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัลิขสิทธิ์และสิทธิบตัรความเขา้ใจกฎหมายเทคโนโลยี 
และบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยี  มีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นที่เก่ียวข้องกับ 
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยออนไลน์ การแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างในการใช้
เทคโนโลยี ดว้ยความระมัดระวัง มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม และไม่ขดักบัพระราชบญัญัติขอ้มูล
ข่าวสาร สนบัสนนุการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อสนองความตอ้งการนกัเรียนการศกึษาพิเศษ สนบัสนุนการ
ใชเ้ทคโนโลยีเพื่อจัดรูปแบบการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล  จัดให้มีการเผยแพร่ขอ้มูล
ประเด็นสขุภาพที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยีและคอมพิวเตอรใ์นสถานศึกษาอย่างถูกกฎหมาย 
และจริยธรรม มีการใช้มาตรการบังคับเก่ียวกับความปลอดภัยในสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
จากการใชเ้ทคโนโลยีในสถานศกึษา 

2. การบูรณาการเทคโนโลยีของครู หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดย
ครูผู้สอนเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีความเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบันมีสื่อ
หลากหลายประเภทในการน ามาใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน โดยครูผู้สอนมีความสามารถ 
ในการบูรณาการความรูด้า้นเทคโนโลยีที่จ  าเป็นต่อการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ
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ในการถ่ายทอดเนื ้อหาเป็นวิธีการกระบวนการหรือการปฏิบัติของครู ในการจัดกิจกรรม  
การเรียนการสอนแก่นกัเรียน ไดแ้ก่ การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การใชค้อมพิวเตอร ์การใชส้ื่อ
มลัติมีเดีย การใชอิ้นเทอรเ์น็ต โดยมีรายละเอียดดงันี ้

2.1 ความรูด้า้นเนือ้หา หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนการสอนในการบูรณาการ
เทคโนโลยีในด้านความรู้ที่ เก่ียวข้องกับเนื ้อหาวิชาที่สอน  ได้แก่  ภาษาไทย คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ 
การงานอาชีพ และภาษาต่างประเทศ ให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นมโนทัศน์ ทฤษฎี แนวคิด 
หลักฐานและการพิสูจน์ทฤษฎีต่าง ๆ รวมถึงการน าไปปฏิบัติ และแนวทางการพัฒนาต่อยอด 
องคค์วามรูน้ั้น ซึ่งครูจะตอ้งมีความเขา้ใจในเนือ้หาวิชานั้น ๆ มีทักษะในการอธิบายสาระที่ยาก  
ใหง้่ายขึน้อยา่งสมเหตสุมผล รวมทัง้มีพืน้ฐานความรูท้ี่สามารถศกึษาเนือ้หาขัน้สงูดว้ยตนเองได ้

2.2 ความรูด้า้นวิธีสอน หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนการสอนในการบูรณาการ
เทคโนโลยีเก่ียวกบัสาระหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอน สามารถด าเนินการเรียนการสอน
ได้บรรลุจุดประสงค์ ทางการศึกษา โดยมีจุดเน้นที่การเรียนรูข้องนักเรียน การจัดการชั้นเรียน  
การวางแผนการสอน การพัฒนาแผนการสอน การน าแผนการสอนไปปฏิบติัจริง การประเมินผล
การเรียนรูข้องนักเรียนรวมทั้งเทคนิคและวิธีการหรือกลยุทธ์ในการถ่ายทอดความรูท้ี่ครูจะใช้ 
ในชัน้เรียนเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ด ้

2.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยี  หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนการสอนในการ 
บูรณาการเทคโนโลยี สู่การน าความรูด้า้นเทคโนโลยีมาใชใ้นการท างาน รูแ้นวทางและวิธีแก้ไข
ปัญหาทางเทคนิคที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี ติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ พรอ้มเรียนรูเ้ทคโนโลยี  
ที่ส  าคญัและเป็นประโยชน ์และการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจดัการเรียนการสอน
ที่ทนัสมยั 

2.4 ความรูด้า้นเนือ้หาบูรณาการวิธีสอน หมายถึง กระบวนการจดัการเรียนการสอน
ในการบูรณาการเทคโนโลยีสู่การประยุกต์ใชใ้นศาสตรก์ารสอนในเนือ้หาเฉพาะ การหาวิธีการ 
ที่หลากหลายมาใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ความสามารถในการใชว้ัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ 
ในการสอน กลยทุธใ์นการสอน และยงัรวมถึงความรู ้ความสามารถหลกัที่เก่ียวขอ้งกบัการสอนคือ 
หลกัสตูร การวดัผลประเมินผล และการรายงานผลการเรียน โดยเขา้ใจถึงวิธีการเรียนรูข้องผูเ้รียน
บรูณาการความรูแ้ต่ละดา้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สง่เสรมิการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

2.5 ความรูด้้านเนื ้อหาบูรณาการเทคโนโลยี หมายถึง กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนในการบูรณาการเทคโนโลยีในการพฒันาเนือ้หาวิชาอย่างเหมาะสม แสดงถึงการมีความรู้
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เก่ียวกับเทคโนโลยีที่ช่วยพฒันาความรูเ้นือ้หาที่ถูกตอ้ง ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจ
เนือ้หาที่ยากไดง้่ายขึน้ รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการพฒันาเนือ้หาความรูข้ัน้สงูของตนเอง
และผูเ้รียน 

2.6 ความรูด้้านวิธีสอนบูรณาการเทคโนโลยี หมายถึง กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนในการบูรณาการเทคโนโลยี สู่การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มการเรียนรูข้องผู้เรียน  
ปรบัใชเ้ทคโนโลยีที่ไดใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน การตรวจสอบการเขา้ชั้นเรียน การตัดเกรด  
การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้แอพลิเคชั่นหรือเกมในการดึงดูดความสนใจของนักเรียน  การใช้
เทคโนโลยีเพื่ออ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

2.7 ความรูด้้านเนือ้หาบูรณาการวิธีสอนและเทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถ 
ในการบูรณาการเทคโนโลยี  การบูรณาการความรู้ ความเข้าใจที่ลึกซึ ้งในเนื ้อหารายวิชา  
ใชเ้ทคโนโลยีในการออกแบบการสอนใหส้อดคลอ้งกับธรรมชาติวิชาและสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อ
การเรียนรูข้องนกัเรียน สามารถเลือกเทคโนโลยีที่จะใชใ้นหอ้งเรียนเพื่อส่งเสริมเนือ้หา วิธีการสอน 
สู่การเรียนรูข้องนักเรียน และใชเ้ทคโนโลยีบูรณาการวิธีสอนและเนือ้หาในดา้นต่าง ๆ ไดอ้ย่าง
เหมาะสม เพื่ออ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรูต้ามวตัถปุระสงค ์

3. เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครู หมายถึง ความรูส้ึก ความคิดเห็นของครู  
ที่มีต่อการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน ซึ่งแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงแนวความคิด 
ความเชื่อ ความรูส้ึก และความโน้มเอียงในการแสดงพฤติกรรมของครูที่มีต่อการใชเ้ทคโนโลยี 
ประกอบดว้ย การแสดงออกถึงแนวความคิดเชิงบวกต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู และการแสดงออก
ถึงแนวความคิดเชิงลบต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู โดยมีความเชื่อว่าเทคโนโลยีมีประโยชนใ์นการ
จดัการเรียนการสอน การเห็นคณุค่าและการไม่เห็นคณุค่าของการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียน
การสอน การท างานในวิชาชีพครู และความรบัผิดชอบต่อการใชเ้ทคโนโลย ี

4. สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี   
เขต 1 สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ตัง้อยู่ ในจงัหวดั
สพุรรณบรุีในพืน้ที่ 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองสพุรรณบุรี อ าเภอบางปลามา้ และอ าเภอศรีประจนัต์ 
จ านวน 135 โรงเรียน 
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
จากการศึกษาคน้ควา้เรื่องภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ

การบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เกิดจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย
โดยผูว้ิจยัไดน้ ามาประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัดงันี ้

1. ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีตามแนวคิดของศูนย์พัฒนาภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี 
(Center for Advance Study of Technology Leadership in Education) ซึ่ งป ระกอบด้วย  6 
ดา้น คือ 1) ความเป็นผูน้  าและวิสยัทศัน ์2) การเรียนการสอน 3) การผลิตภาพ และการปฏิบติัการ
เชิงวิชาชีพ 4) การสนับสนุน การบริหาร และการปฏิบัติการ 5) การวัดและการประเมินผล และ 
6) ประเด็นทางสังคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ สอดคล้องกับมาตรฐานเทคโนโลยีส  าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา (International Society of Technology in Education) ซึ่งมี  6 ด้าน และ
สอดคล้องกับ รีดิชและชาน (Redish & Chan, 2006) ชี ้ให้เห็นว่าภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี 
ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ สอดคลอ้งกบั คอซโลสกี (Kozloski, 2006), นิคม นาคอา้ย (2549), 
กนกวรรณ โพธิ์ทอง (2559, น. 78) และ สุภัททรา สังขวร (2560, น. 27) มองว่าในปัจจุบัน
เทคโนโลยีได้กลายมาเป็นองคป์ระกอบที่ส  าคัญยิ่งของการจัดการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
จึงต้องพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านภาวะผู้น า ทักษะ และความรู้เก่ียวกับ
เทคโนโลยี ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 

2. การบูรณาการเทคโนโลยี  ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดของโคลเลอร ์และมิซซา 
(Koehler & Mishra, 2009) ซึ่งมีการน าเสนอแนวคิดการบูรณาการความรูใ้นศาสตรก์ารสอน 
เนือ้หา และเทคโนโลยี เพื่อใชใ้นการจัดการเรียนรูแ้ละสอดคลอ้งกับสภาพหอ้งเรียนในศตวรรษที่ 
21 เป็นอย่างยิ่ง โดยรูปแบบดงักล่าวคือ Technological Pedagogical and Content Knowledge 
หรือ TPACK Model ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึ ้นเพื่ อใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง  
3 องค์ความรู ้หลักของครูในการจัดการเรียนรูใ้ห้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้  ซึ่งด้านการบูรณาการ
เทคโนโลยี ประกอบด้วย 7 ด้าน 1) ความรูด้้านเนื ้อหา 2) ความรูด้้านวิธีสอน 3) ความรูด้้าน
เทคโนโลยี 4) ความรูด้า้นเนือ้หาบูรณาการวิธีสอน 5) ความรูด้า้นเนือ้หาบูรณาการเทคโนโลยี 
6) ความรูด้้านวิธีสอนบูรณาการเทคโนโลยี และ 7) ความรูด้้านเนื ้อหาบูรณาการวิธีสอนและ
เทคโนโลยี  

 



  14 

3. เจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยี ผูว้ิจัยไดน้ าแนวคิดหลักส าคัญที่ปรากฎในงานวิจัย
ของนักวิชาการต่าง ๆ มาประยุกตใ์ชใ้นการก าหนดนิยามตัวแปรการวิจัย ดา้นเจตคติต่อการใช้
เทคโนโลยีของครู มุ่งประเด็นในความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใชเ้ทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอน โดยประกอบด้วยการแสดงออกถึงแนวความคิดเชิงบวกต่อการใช้เทคโนโลยีของครู 
และการแสดงออกถึงแนวความคิดเชิงลบต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู โดยมีความเชื่อว่าเทคโนโลยี
มีประโยชนใ์นการจดัการเรียนการสอน การเห็นคณุค่าและการไม่เห็นคณุค่าของการใชเ้ทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอนและการท างานในวิชาชีพครู  รวมถึงความรับผิดชอบต่อการใช้
เทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน 

ความสัมพันธร์ะหว่างภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษากับ 
การบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครู 

จากที่ผูว้ิจยัไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีกบัการบูรณาการ
เทคโนโลยีของครูนัน้ งานวิจยัของ ชาง (Chang, 2012) ไดศ้ึกษาความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผูน้  า
เชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารกับสถานการณ์การรู ้เทคโนโลยีของครูและประสิทธิผลการสอน 
ประชากรเป็นครูประถมศึกษาในไต้หวัน จ านวน 1,000 คน ผลการวิจัยพบว่า ถ้าผู้บริหาร 
มีภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีจะสามารถพัฒนาการรูเ้ทคโนโลยีของครู และครูก็สามารถบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนได้ ในขณะเดียวกันการรูเ้ทคโนโลยีของครูส่งผลทางออ้มต่อประสิทธิผล 
การสอนของครู แสดงว่าภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารท าใหค้รูมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัย
ชีใ้หเ้ห็นว่า ผูบ้ริหารในฐานะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีจะตอ้งพัฒนาและด าเนินการตามวิสยัทัศนแ์ละ
แผนเทคโนโลยีในโรงเรียน ซึ่งยังสอดคลอ้งกับงานวิจยัของฟิชเชอร ์(Fisher, 2013) ไดศ้ึกษาเรื่อง
ผูบ้ริหารในศตวรรษที่ 21: การศึกษาหาความสมัพันธข์องภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีและบูรณาการ
เทคโนโลยีในโรงเรียนมัธยมศึกษาในรฐัเท็กซัส ซึ่งภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารโรงเรียน 
เป็นสิ่งส าคัญส าหรบัการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในห้องเรียน ผลการศึกษา
พบว่า ความสามารถของผู้บริหารที่ มีภาวะผู้น า เชิงเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ทางบวก 
อย่างมีนัยส าคัญกับความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีของครู และจากงานวิจัยของ 
ซีเลฟ (Celep, 2014) ได้ศึกษาผลของความเป็นผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 
ต่อทัศนคติของครูที่มี ต่อการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งในโลกของเทคโนโลยีทุกวันนี ้ 
การบูรณาการของขอ้มูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สู่การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ หากครูขาด
ความพยายามเป็นไปไม่ ได้ เลยที่ จะบู รณาการเทคโนโลยี เข้ากับการปฏิบั ติ ในชั้น เรี ยน 
อย่างมีประสิทธิภาพ ครูจึงตอ้งมีทศันคติที่ดีต่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อบูรณาการเทคโนโลยี
เขา้กบัการเรียนการสอน 
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ดังนัน้ ผูว้ิจัยจึงไดบู้รณาการและประมวลแนวคิดจากนักวิชาการดังกล่าวมาใชก้ าหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ตวัแปรพยากรณคื์อ ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ส่งผลต่อตัวแปรเกณฑ์คือ การบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครู 
ในสถานศกึษา ดงัภาพประกอบ 1 

 
ตัวแปรพยากรณ ์      ตัวแปรเกณฑ ์
 

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการบูรณาการเทคโนโลยีและ  

เจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา
สพุรรณบรุี เขต 1 มีความสมัพนัธก์นั 

2. ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพยากรณ์การบูรณาการ
เทคโนโลยีและเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 
  

ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี 

1. ความเป็นผูน้  าและวิสยัทศัน ์ 

2. การเรียนการสอน  

3. การผลิตภาพและความช านาญเชิงวิชาชีพ  

4. การสนบัสนนุ บรหิาร และการปฏิบติัการ 

5. การวดัและการประเมินผล  

6. ประเด็นทางสงัคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ 

 

 
 

การบรูณาการเทคโนโลยี 

เจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยี 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

การวิจัยครัง้นี ้มุ่งศึกษาภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ 
การบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 1 ผูว้ิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัย 
ที่เก่ียวขอ้งโดยมีหวัขอ้ตามล าดบั 

1. ขอ้มลูพืน้ฐานของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 
1.1 ความเป็นมาส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 
1.2 บรบิทของส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 
1.3 โครงสร้างการบริหารการแบ่งงานของส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษา

ประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 
1.4 โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 
1.5 แนวทางการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สพุรรณบรุี เขต 1 
2. ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้รหิารสถานศึกษา 

2.1 ความหมายของภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
2.1.1 ความหมายของภาวะผูน้  า 
2.1.2 ความหมายของภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
2.2.1 ความเป็นผูน้  าและวิสยัทศัน ์ 
2.2.2 การเรียนการสอน  
2.2.3 การผลิตภาพและความช านาญเชิงวิชาชีพ 
2.2.4 การสนบัสนนุ การบรหิาร และการปฏิบติัการ  
2.2.5 การวดัและการประเมินผล  
2.2.6 ประเด็นทางสงัคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ 
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3. การบรูณาการเทคโนโลยีของครู 
3.1 ความหมายของการบรูณาการเทคโนโลยขีองครู 
3.2 แนวคิดการบรูณาการเทคโนโลยขีองครู 
3.3 องคป์ระกอบของการบรูณาการเทคโนโลยีของครู 

3.3.1 ความรูด้า้นเนือ้หา 
3.3.2 ความรูด้า้นวิธีสอน 
3.3.3 ความรูด้า้นเทคโนโลยี 
3.3.4 ความรูด้า้นเนือ้หาบรูณาการวิธีสอน 
3.3.5 ความรูด้า้นเนือ้หาบรูณาการเทคโนโลย ี
3.3.6 ความรูด้า้นวิธีสอนบรูณาการเทคโนโลย ี
3.3.7 ความรูด้า้นเนือ้หาบรูณาการวิธีสอนและเทคโนโลยี 

4. เจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู 
4.1 ความหมายของเจตคติ 
4.2 การใชเ้ทคโนโลยีของครู 
4.3 เจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู 

5. การวิเคราะหถ์ดถอยพหคุณูแบบตวัแปรตามพหนุาม 
5.1 ความหมายและนิยามการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคณูแบบตวัแปรตามพหนุาม 
5.2 แบบจ าลองพืน้ฐานของการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคณูแบบตวัแปรตามพหนุาม 
5.3 เกณฑอ์ตัราสว่นไลลิฮดู และสถิติเอฟของราวว ์

6. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
6.1 งานวิจยัในประเทศ 
6.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
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1. ข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา 

ตัง้อยู่ในบริเวณวดัป่าเลไลยกว์รวิหาร ที่ตัง้เลขที่ 249/1 ถนนมาลยัแมน ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมือง

สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รบัผิดชอบด าเนินการครอบคลุมพืน้ที่ 3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง

สพุรรณบรุี อ าเภอบางปลามา้ และอ าเภอศรีประจนัต ์ดแูลรบัผิดชอบโรงเรียนทัง้สิน้ 135 โรงเรียน 
1.1 ความเป็นมาของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ก่อตั้งขึน้เมื่อ วันที่ 27 กรกฎาคม 
2546 โดยรวมหน่วยงานทางการศึกษา 3 หน่วยงานเขา้ดว้ยกันคือ ส านักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสุพรรณบุรี ส  านักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุพรรณบุรี โดยใช้อาคารของส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดเดิมเป็นที่ตั้ง อยู่ในบริเวณ  
วดัป่าเลไลยก ์ถนนมาลยัแมน ต าบลรัว้ใหญ่ อ าเภอเมืองสพุรรณบุรี จงัหวดัสพุรรณบรุี ก ากบัดแูล
การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื ้นที่  3 อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี อ าเภอบางปลามา้และอ าเภอศรีประจันต ์ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)  
และพระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบบัที่ 3) พ.ศ.2553 ซึ่งมี 
ผลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เป็นตน้ไป โดยมีหลกัการใหแ้ยกเขตพืน้ที่การศึกษา
ออกเป็นเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา ส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 จึงเปลี่ยนชื่อเป็นส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสพุรรณบุรี 
เขต 1 รบัผิดชอบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในโรงเรียน
ขยายโอกาส ส่วนโรงเรียนมัธยมศึกษาอ่ืน ๆ ไปสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และได้มีการแบ่งส่วนราชการตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธิการ ลงวนัที่ 13 กนัยายน 2553 

ดว้ยบริบทและการบริหารจัดการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบุรี เขต 1 ที่มีนโยบายและเนน้การบริหารจดัการดว้ยเทคโนโลยี จึงไดจ้ดัตัง้ศนูยเ์ทคโนโลยี
และสารสนเทศ ตัง้แต่เดือนธันวาคม 2554 ภายในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา ประกอบกบัตาม
ค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่19/2560 เรื่อง ปฏิ รูปการศึกษาในภูมิภาค 
ของกระทรวงศึกษาธิการ สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 ก าหนดให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อน 
การปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในส่วนภูมิภาค โดยก าหนดใหม้ีศึกษาธิการจงัหวัด 
เพื่อท าหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาระดับภาคและจังหวัด ในการอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน  
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และพฒันาการศึกษาแบบรว่มมือ และบูรณาการกบัหน่วยงานในสงักดักระทรวงศึกษาธิการ และ
หน่วยงานอ่ืน รวมทั้งก าหนดให้ส  านักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มีศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาหน่วยงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
โดยมีการจัดการโครงสรา้งส านักงานศึกษาธิการจังหวัด มีกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนตาม
กฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชน กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนจึงตัดโอนไปส านกังานศึกษาธิการ
จงัหวดัดว้ยเหตผุลดงักลา่ว 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาพ.ศ.2560 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่  29 พฤศจิกายน 2560 ให้มีกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จึงปรับเปลี่ยน 
จากศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และประกาศจัดตัง้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 กฎหมายได้ก าหนด 
ใหม้ีหน้าที่รบัผิดชอบการบริหารการจัดการศึกษา ก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา  
ในสังกัดใหม้ีความเขม้แข็ง สามารถบริหารจัดการการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พืน้ที่เขตการ
ปกครองครอบคลุม 3 อ าเภอ มีโรงเรียนทั้งสิน้ 135 แห่ง โรงเรียนที่ตั้งในอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จ านวน 57 แห่ง โรงเรียนที่ตัง้ในอ าเภอบางปลามา้ จ านวน 47 แห่ง และโรงเรียนที่ตัง้ในอ าเภอศรี
ประจนัต ์จ านวน 31 แห่ง การแบ่งขนาดสถานศึกษาเป็น 4 ขนาด คือ ขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 2 
โรงเรียน ขนาดใหญ่ จ านวน 2 แห่ง ขนาดกลาง จ านวน 52 แห่ง และขนาดเล็ก จ านวน 79 แห่ง 

1.2 บรบิทของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
1.2.1 วิสยัทศัน ์(Vision)  

การศกึษาดีมีคณุภาพ บนพืน้ฐานความเป็นไทย 
1.2.2 พนัธกิจ (Mission) 

1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู ้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ตามหลักสูตร มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ มีทักษะที่จ  าเป็นในศตวรรษที่  21 และ 
มีคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม  

2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมืออาชีพสามารถจัดการเรียนรู้ 
สูศ่ตวรรษท่ี 21  
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3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รบัการศึกษาอย่างทั่ วถึง  
มีคณุภาพ และลดความเหลื่อมล า้  

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เสริมสรา้งความรบัผิดชอบ  
ต่อคณุภาพการศกึษา 

1.2.3 เปา้ประสงค ์(Goals)  
1. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มี ค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ  

ยดึมั่นในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ 
2. นักเรียนมีความเป็นเลิศตามความถนัดและความสนใจ มีทักษะที่จ  าเป็น 

ในศตวรรษท่ี 21 
3. นกัเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีทกัษะความสามารถที่สอดคลอ้งกบั

ทกัษะที่จ  าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
4. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดร้บัโอกาสในการศึกษาขั้นพืน้ฐานอย่างทั่วถึงและ

เสมอภาค 
5. นกัเรียนมีคณุภาพชีวิตที่ดี มีจิตส านึกรกัษส์ิ่งแวดลอ้ม 
6. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

ในการจดัการศกึษา 
1.2.4 กลยทุธ ์(Strategy)  

กลยทุธท์ี่ 1 จดัการศกึษาเพื่อความมั่นคง  
กลยทุธท์ี่ 2 จดัการศกึษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนั 
กลยทุธท์ี่ 3 พฒันา และเสรมิสรา้งศกัยภาพ นกัเรียน ครู  
กลยุทธ์ที่ 4 สรา้งโอกาสในการเขา้ถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน

และลดความเหลื่อมล า้ทางการศกึษา 
กลยทุธท์ี่ 5 จดัการศกึษาเพื่อเสรมิสรา้งคณุภาพชีวิตเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 
กลยทุธท์ี่ 6 พฒันาระบบการบรหิารและการมีสว่นรว่มในการจดัการศกึษา 

1.2.5 จดุเนน้ (Focus)  
สรา้งโรงเรียนดี ใหช้มุชน  
สรา้งผูบ้รหิารดี  ใหโ้รงเรียน  
สรา้งครูดี ใหน้กัเรียน  
สรา้งนกัเรียนดี  ใหบ้า้นเมือง 
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1.2.6 ค่านิยม (Value)  
S: Self - discipline มีวินยั 
P: Public responsibility รบัผิดชอบ 
B: Be volunteer จิตอาสา 
1: สรา้งนกัเรียนดี 

1.3 โครงสร้างการบริหารการแบ่งงานของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน  
เขตพืน้ที่การศึกษา พ.ศ. 2560 และ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2561 ใหแ้บ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาไว ้ดังนั้นส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จึงได้
แบ่งกลุม่งาน 9 กลุม่ 1 หน่วย และ 1 ศนูย ์ดงัต่อไปนี ้ 

1.3.1 กลุม่อ านวยการ 
1.3.2 กลุม่นโยบายและแผน 
1.3.3 กลุม่สง่เสรมิการศกึษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
1.3.4 กลุม่บรหิารงานการเงินและสินทรพัย ์
1.3.5 กลุม่บรหิารงานบคุคล 
1.3.6 กลุม่พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา 
1.3.7 กลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศกึษา 
1.3.8 กลุม่สง่เสรมิการจดัการศกึษา 
1.3.9 หน่วยตรวจสอบภายใน 
1.3.10 กลุม่กฎหมายและคดี 
1.3.11 ศนูยก์ารเรียนรูค้รูและบคุลากรทางการศกึษา 

1.4 โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  
เขต 1  

ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด 
ทัง้สิน้ 135 แห่ง กระจายตัวอยู่ใน 3 อ าเภอ ที่เป็นเขตพืน้ที่รบัผิดชอบ ประกอบดว้ย อ าเภอเมือง
สุพรรณบุรี มีโรงเรียน 57 แห่ง อ าเภอบางปลาม้า มีโรงเรียน 47 แห่ง และอ าเภอศรีประจันต ์ 
มีโรงเรียน 31 แห่ง จ าแนกไดด้งันี ้

1.4.1 โรงเรียนในเขตพืน้ที่รบัผิดชอบอ าเภอเมืองสพุรรณบุรีมี 57 แห่ง ประกอบดว้ย 
โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ โรงเรียนวัดนิเวศนธ์รรมาราม โรงเรียนวัดวังพระ
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นอน โรงเรียนวัดพันต าลึง โรงเรียนวัดอู่ยา โรงเรียนวัดดอนตาล โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม 
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง โรงเรียนสุพรรณภูมิ โรงเรียนวดัสวนแตง โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก ์
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ โรงเรียนวัดวรจันทร ์โรงเรียนวัดวังกุ่ม โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 
โรงเรียนบ้านดอนโพ โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎรบ์ูรณะ โรงเรียนวัดแก้ว โรงเรียนอนุบาล
สุพรรณบุรี โรงเรียนวัดราษฎรศ์รัทธาธรรม โรงเรียนบ้านหนองบอน โรงเรียนวัดลาดกระจับ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 (วดัลาวทอง) โรงเรียนวดัไผ่ลกูนก โรงเรียนบา้นรางกะทุ่ม โรงเรียน
บา้นบางกุง้ โรงเรียนเมืองสพุรรณบรีุ โรงเรียนวดัพิหารแดง โรงเรียนวดับา้นโพธิ์ตะวนัออก โรงเรียน
วัดศีรษะเกษ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่  โรงเรียนวัดสระประทุม  
โรงเรียนวดัคนัทด โรงเรียนบา้นหนองขาม โรงเรียนวดัใหม่รตันเจดีย ์โรงเรียนวดัพระธาต ุโรงเรียน
วัดมเหยงคณ์ โรงเรียนวัดอินทรศ์รทัธาราษฎร ์โรงเรียนวัดสังฆจายเถร โรงเรียนวัดส านักตะฆ่า 
โรงเรียนวัดสุวรรณาคี โรงเรียนวัดจ าปี โรงเรียนวัดประชุมชน โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย โรงเรียน 
วดัหนองโสน โรงเรียนวดัไผ่ขวาง โรงเรียนวดัดอนกลาง โรงเรียนวดัลาดตาล โรงเรียนวดัสามทอง 
โรงเรียนวดัอุทุมพรารามโรงเรียนวัดสกุณปักษี โรงเรียนวัดพรา้ว โรงเรียนวดัเขาดิน โรงเรียนบา้น
หนองปรือ และ โรงเรียนวดัสามคัคีธรรม 

1.4.2 โรงเรียนในเขตพื ้นที่รบัผิดชอบอ าเภอบางปลาม้ามี 47 แห่ง ประกอบด้วย 
โรงเรียนบางปลามา้ โรงเรียนวัดลาดน า้ขาว โรงเรียนวัดราษฎรบ์ ารุง โรงเรียนวัดล าบัว โรงเรียน  
วัดดารา โรงเรียนวัดกระทุ่ มทอง โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ ม  โรงเรียนวัดคูบัว  โรงเรียน  
วดัทรงกระเทียม โรงเรียนวดัตปะโยคาราม โรงเรียนวดัโคกโพธิ์ โรงเรียนวดัไผ่มุง้ โรงเรียนวดัจระเข้
ใหญ่ โรงเรียนวัดวังน า้เย็น โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี โรงเรียนบา้นรางทอง โรงเรียนวดับึงคา โรงเรียนวัด
คลองโมง โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย โรงเรียนบางแม่หม้าย โรงเรียน  
วดับา้นหมี่ โรงเรียนวดัป่าพฤกษ์ โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี โรงเรียนวดัดอนขาด โรงเรียนวัดเสาธงทอง 
โรงเรียนวดัเสาธง โรงเรียนวดัช่องลม โรงเรียนวดัชีปะขาวโรงเรียนวดัโบสถ ์โรงเรียนอนบุาลวดัสวน
หงส์ โรงเรียนวัดองครักษ์ โรงเรียนวัดบางใหญ่ โรงเรียนวัดศุขเกษม โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 
โรงเรียนวดับางเลน โรงเรียนวัดบางจิก โรงเรียนวดัดาว โรงเรียนกฤษณา โรงเรียนบรรหารแจ่มใส
วิทยา 2 โรงเรียนวัดดอนกระเบือ้ง โรงเรียนวัดไผ่เด่ียว โรงเรียนวัดสุขเกษม โรงเรียนวัดลานคา 
โรงเรียนวดัตะลุม่ โรงเรียนวดัดอนตาจีน และโรงเรียนวดัสาลี 

1.4.3 โรงเรียนในเขตพื ้นที่รบัผิดชอบอ าเภอศรีประจันต์มี 31 แห่ง ประกอบด้วย 
โรงเรียนวัดหนองเพียร โรงเรียนวัดไก่เตีย้ โรงเรียนบ้านคลองชะอม โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 
โรงเรียนวัดปลายนา โรงเรียนวัดสามจุ่น โรงเรียนวัดเถรพลาย โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล โรงเรียน
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บา้นหนองสรวง โรงเรียนวดัโพธิ์นฤมิตร โรงเรียนวดัดอนสทุธาวาส โรงเรียนวดับา้นกลว้ย โรงเรียน
วัดดงขี ้เหล็ก โรงเรียนวัดพังม่วงโรงเรียนวัดเสาธงทอง โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า โรงเรียน  
บา้นรางหางม้า โรงเรียนวัดบรรไดทอง โรงเรียนวัดวังพลับใต ้โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส โรงเรียน  
วดัเกาะ โรงเรียนบา้นคลองชะโด โรงเรียนวัดสปัรสเทศ โรงเรียนวัดปู่ เจา้ โรงเรียนวดัหว้ยสุวรรณ 
วนาราม โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม โรงเรียนวัดบา้นกร่าง โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต ์โรงเรียน  
วดัยาง โรงเรียนวดัวงัพลบัเหนือ และโรงเรียนบา้นหว้ยเจรญิ 

1.5 แนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

แนวทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด มีมาตรการแนวทางในการ
สง่เสรมิดงันี ้

มาตรการที่ 1 หลกัสตูรและกระบวนการเรียนรู ้มีแนวทางการด าเนินงานดงันี ้
1. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร โครงสร้างอัตราเวลาเรียนที่ เหมาะสม

สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 และการน ามาตรฐานการเรียนรู้
และตวัชีว้ดั (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ลงสูก่ารปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. จัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ เน้นทักษะให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ  ลงมือท า  
(Active Learning) และฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห ์คิดสรา้งสรรคอ์ย่างหลากหลาย 

3. มีการวัดและการประเมินผลนักเรียนอย่างรอบด้าน และน าผลมาปรบัปรุง
พฒันาอย่างต่อเนื่อง 

4. พัฒนาสาระการเรียนรู ้หลกัสูตรทอ้งถิ่น แหล่งเรียนรู ้และการน าภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่นมาใชใ้นการจดัการศกึษา 

5. ยดึมาตรฐานตวัชีว้ดัตามหลกัสตูรเป็นเปา้หมายในการพฒันาคณุภาพผูเ้รียน 
6. ยกระดบัคณุภาพมาตรฐานดา้นภาษาองักฤษ ทกุระดบัชัน้ 
7. เร่งรัดการอ่าน การเขียน และการสื่อสารภาษาไทย เพื่อใช้เป็นพื ้นฐาน  

การเรียนรูใ้นวิชาอ่ืน ๆ 
มาตรการที่  2 การปรับปรุงพัฒนาวิธีการประเมิน การทดสอบ และการวัดผล  

มีแนวทางการด าเนินงาน 
1. ปรบัปรุงพัฒนาวิธีการทดสอบ การประเมิน และการวัดผลให้ได้มาตรฐาน 

สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน ตวัชีว้ดัตามหลกัสตูร 
2. มีการวัดและการประเมินผลนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายตรงตาม  

สภาพจรงิ (Assessment) 
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3. ส่งเสริมการจัดท าข้อสอบที่มีลักษณะการเขียน (อัตนัย) เพื่อฝึกทักษะ 
การเขียน การคิดวิเคราะหใ์หเ้พิ่มมากขึน้ 

4. ฝึกทักษะการท าข้อสอบเชิงคิดวิ เคราะห์ เช่น  PISA (Programmed for 
International Student Assessment) ข้อสอบ NT (National Test) ข้อสอบ O-NET (Ordinary 
National Educational Test) เป็นตน้ รวมถึงการจัดท าคลังขอ้สอบ คลังสื่อ และเครื่องมือวัดผล
ประเมินผลส าหรบัครูน าไปใชใ้นการวดัและประเมินผลนกัเรียน 

มาตรการที่ 3 การแกปั้ญหา พฒันาการเรียนรูข้องนกัเรียน มีการด าเนินงานดงันี ้
1. ใช้ก ระบวนการ PLC: (Professional Learning Community) แก้ ปัญ หา 

การเรียนการสอนทกุกลุม่สาระการเรียนรู ้
2. มีการซ่อมเสริมการเรียนรูใ้ห้แก่ผู ้เรียนอย่างเหมาะสมทุกกลุ่มเป้าหมาย  

ทั้งกลุ่มเก่ง ปานกลาง อ่อน นักเรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และนักเรียนที่บกพร่อง  
ทางการเรียนรู ้(LD) เป็นตน้ 

3. ใชว้ิธีการซ่อมเสริม แก้ปัญหา พัฒนานักเรียนดว้ยวิธีการที่หลากหลาย เช่น  
พี่สอนนอ้ง เพื่อนช่วยเพื่อน คู่หคูู่ติว ศิษยเ์ก่าช่วย ผูป้กครองช่วย เป็นตน้ 

4. มีการสรา้งสื่อนวัตกรรม จัดท าวิจัยชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาพัฒนานักเรียน  
และน ามาใชอ้ย่างเหมาะสม 

5. มีการนิเทศ ติดตาม สนบัสนนุ ใหข้วญัและก าลงัใจ 
6. สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อแก้ปัญหา และพัฒนานักเรียน

รายบคุคล 
มาตรการที่ 4 การประสานความร่วมมือผูเ้ก่ียวขอ้ง สนับสนุนการเรียนของนักเรียน  

มีแนวทางการด าเนินงานดงันี ้
1. สนับสนุนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งดา้นทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ 

และทกัษะชีวิต 
2. ประสานผูป้กครองในการกวดขนัดา้นการอ่าน การเขียน การเรียนของนกัเรียน 

โดยเฉพาะนกัเรียนท่ีมีปัญหาดา้นการอ่าน การเขียน และนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนต ่า 
3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ะหว่างครูในโรงเรียน และต่างโรงเรียนเพื่อ

แลกเปลี่ยนแนวคิด เทคนิควิธีการจดัการเรียนการสอนระหว่างกนั 
ข้อมูลพื ้นฐานของส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  

มีดงัต่อไปนี ้(ส  านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาสพุรรณบรุี เขต 1 (2563)  



  25 

ตาราง 1 จ านวนขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา แยกเพศ และประเภทต าแหน่ง 

ประเภทต าแหน่งใน
โรงเรียน 

เพศชาย  
(คน) 

เพศหญิง  
(คน) 

รวม  
(คน) 

ขา้ราชการครู 306 906 1,212 
ลกูจา้งประจ า 56 5 61 
พนกังานราชการ 5 7 12 
ลกูจา้งชั่วคราว 110 323 333 

รวมทัง้สิน้ 477 1,241 1,718 

ที่มา: ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 (2563) 

ตาราง 2 จ านวนนกัเรียน จ าแนกรายอ าเภอ ระดบัชัน้เรียนและหอ้งเรียน 

ที่มา: ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 (2563) 

อ าเภอ 
ชั้น 

เมือง 
(คน) 

บางปลาม้า 
(คน) 

ศรีประจันต ์
(คน) 

รวมนักเรียน 
(คน) 

ร้อยละ ห้องเรียน 
(ห้อง) 

อ.1  
อ.2  
อ.3 

14  
1,135  
1,211 

27  
447  
515 

15  
344  
376 

56  
1,926  
2,102 

0.27  
9.44  
10.30 

7 
148 
147 

ป.1  
ป.2  
ป.3  
ป.4  
ป.5  
ป.6 

1,499  
1,499  
1,392  
1,567  
1,536  
1,534 

520  
518  
518  
564  
584  
570 

374  
419  
416  
422  
428  
441 

2,393  
2,436  
2,326  
2,553  
2,548  
2,545 

11.72  
11.94  
11.40  
12.51  
12.48  
12.47 

153 
152 
149 
153 
152 
149 

ม.1  
ม.2  
ม.3 

329  
331  
350 

132  
145  
143 

31  
28  
36 

492  
504  
529 

2.41  
2.47  
2.59 

24 
25 
26 

รวมทัง้สิน้ 12,397 4,683 3,330 20,410 100 1,285 
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2. หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 
2.1 ความหมายของภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 

2.1.1 ความหมายของภาวะผู้น า 
จากการศึกษาเอกสารหลกัฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ไดใ้หค้วามหมาย

ของภาวะผูน้  า ดงันี ้
มิทเชลและลารส์ัน (Michell & Larson, 1987, P. 435) ได้ให้ความหมายว่า 

ภาวะผูน้  า หมายถึง กระบวนการที่บุคคลใชอิ้ทธิพลต่อกลุ่ม เพื่อใหบ้รรลุความตอ้งการของกลุ่ม
หรือจดุมุ่งหมายขององคก์าร 

เฮ อ ร์ เซ ย์ แ ล ะ แ บ ล น ช า ร์ด  (Hersey & Blanchard, 1993, p. 94) ได้ ใ ห้
ความหมายว่า ภาวะผูน้  า หมายถึง กระบวนการที่ใชอิ้ทธิพลใหบุ้คคลอ่ืน ใชค้วามพยายามใน 
การปฏิบติังานในหนา้ที่ใหบ้รรลเุปา้หมายภายใตส้ถานการณท์ี่ก าหนดไว ้

เซอร์เมอร์ฮอร์นและคณะ (Shermerhorn, James, Hunt & Richard, 2000, 
 p. 7) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะผูน้  า หมายถึง อิทธิพลระหว่างบุคคลที่จะชกัน าใหบุ้คคลอ่ืนหรือ
กลุม่ท าในสิ่งที่ผูน้  าตอ้งการ 

คูลเตอร์ (Coulter, 2002, P. 20) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า หมายถึง  
ความสามารถของบุคคลในการมองการณ์ไกล การปรบัเปลี่ยนวิธีการด าเนินงาน การก าหนด  
กลยุทธ์ และการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนในองคก์าร เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งสรา้งความ
เจรญิเติบโตและคณุค่าใหก้บัองคก์าร 

ด าฟ ท์  (Daft, 2003, P. 3) ได้ ให้ ค วาม หม าย ว่ า  ภ าวะผู้ น า  ห ม าย ถึ ง 
ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้น าและผู้ตาม ซึ่งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้บรรลุ
จดุมุ่งหมายรว่มกนั 

ยูคล ์(Yukl, 2006, P. 5) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะผูน้  า หมายถึง กระบวนการ
ของการมีอิทธิพลต่อความตั้งใจทุ่มเท โดยคนคนหนึ่งมากกว่าคนอ่ืน ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
ผูบ้ริหาร ในการจัดการศึกษาปัจจุบันตอ้งให้ความส าคัญ ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของการศกึษาชมุชน ภาวะผูน้  าหลกัสตูร การปฏิบติัการเรียนการสอน ความตอ้งการ
ของทีมงานและการบรหิารงานที่จะตอ้งเผชิญในการด าเนินงานเทคโนโลยีใหม่ 

ดบูริน (Dubrin, 2013, P. 4) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะผูน้  า หมายถึง พฤติกรรม
การมีส่วนร่วม (Partnership) ระหว่างผู้น า (Leader) และสมาชิกของกลุ่ม (Group members) 
เพื่อด าเนินการ ให้กลุ่มสามารถบรรลุเป้าหมาย (Purpose) ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี ้แสดงออก 
โดยกระบวนการ 1) การแลกเปลี่ยนเป้าหมายระหว่างผูน้  าและสมาชิก (Exchange of purpose) 
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ทัง้ในระดับการแลกเปลี่ยนวิสยัทศัน ์(Vision) และค่านิยม (Value) 2) การปฏิเสธ (A right to say 
no) 3) การสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน (Joint accountability) และ 4) การมีความซื่อสัตย ์
(Absolute honesty) ในฐานะสมาชิกของกลุ่มนอกจากการแสดงออกซึ่งความซื่อสตัย ์จริงใจต่อ
กนัแลว้ ตอ้งไม่มีพฤติกรรมของการทรยศ หกัหลงั (Betrayal) ซึ่งกนัและกนั 

เมเยอร ์พอล เจ (2550, น. 33) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า หมายถึง การ
กระท าเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลลพัธอ์นัเฉพาะเจาะจงและเป็นประโยชนผ์่านการท างานของผูอ่ื้น 

ธร สนุทรายุทธ (2551, น. 326) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะผูน้  า หมายถึง เป็นผูท้ี่
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูอ่ื้น เพื่อใหบ้รรลเุปา้หมายขององคก์ารและสว่นบุคคล 

วรรณวิมล บุญเต็มแลว้ (2551, น. 9) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะผูน้  า หมายถึง
การที่ผูน้  าใชอิ้ทธิพลในการสั่งการหรือควบคมุผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติัตามที่ตนตอ้งการ เพื่อให้
บรรลเุปา้หมายขององคก์าร 

นิตย์ สัมมาพันธ์ (2552, น. 31) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า หมายถึง  
พลงัชนิดหนึ่งที่สามารถส่งแรงกระท าอนัก่อใหเ้กิดการขบัเคลื่อนกลุ่มคน และระบบองคก์ร ใหไ้ปสู่
การบรรลเุปา้ประสงค ์

สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2553, น. 254) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า 
หมายถึง ความสามารถและคณุลกัษณะของบุคคลที่จะใชอิ้ทธิพลโนม้นา้วชกัจูงเปลี่ยนแปลงการ
กระท าของบุคคลและกลุ่ม ให้สามารถรวมพลังช่วยกันท างานเพื่อใหว้ัตถุประสงค์ขององค์การ
ส าเรจ็ลลุว่งไปดว้ยดี 

ปฐมพร พึ่งสขุพระกาฬ (2553, น. 11) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะผูน้  า หมายถึง
กระบวนการที่บุคคลหนึ่ง (ผูน้  า) ใชอิ้ทธิพลและอ านาจของตนกระตุน้ชีน้  าใหบุ้คคลอ่ืน  (ผูต้าม) 
มีความกระตือรือรน้เต็มใจท าในสิ่งที่ เขาต้องการ โดยมีเป้าหมายขององค์กรเป็นจุดหมาย
ปลายทาง 

ออ้ยทิพย ์ลาสิงหว์งษ์ (2554, น. 31) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะผูน้  า หมายถึง
การใช้อิทธิพลทางสังคมที่บุคคลหนึ่งตั้งใจใช้อิทธิพลต่อผู้อ่ืน เช่น ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ ์บคุลิกภาพ คณุธรรม ใหเ้ป็นไปตามเปา้หมายที่ตนตอ้งการ 

สจุิตรา นภาคณาพร (2554, น. 27-28) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะผูน้  า หมายถึง
การที่ผู ้น าใช้อ านาจอิทธิพลซึ่งเป็นอ านาจภายในตัวของผู้น า เช่น ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ บุคลิกภาพ คุณธรรม ซึ่งเป็นอ านาจจริง ๆ ที่เขามีอยู่และอ านาจที่บุคคลนั้นไดร้บั
จากการที่เขาด ารงต าแหน่ง ซึ่งเป็นอ านาจการยอมรบัจากกลุ่ม แสดงพฤติกรรมใหเ้กิดความเขา้ใจ
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รว่มกนั ใหเ้กิดแรงกระตุน้ภายในกลุม่ ท าใหเ้กิดปฏิสมัพนัธท์างสงัคม สามารถเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ ์และน าไปสูเ่ปา้หมายขององคก์าร  

จอมพงศ ์มงคลวนิช (2555, น. 210) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะผูน้  า หมายถึง 
พิธีกรรมของบุคคลในการใชอิ้ทธิพลชักน าผู้ตามให้เต็มใจ และกระตือรือรน้ในการกระท าตาม
ความตอ้งการ เพื่อใหบ้รรลจุดุมุ่งหมายรว่มกนั 

แม็กซเ์วลล ์(2555, น. 7-12) ไดน้ าเสนอแนวคิดภาวะผูน้  า 5 ระดบัคือ ระดบัที่ 1
ต าแหน่งหน้าที่  หรือ Position เป็นผู้น าระดับเริ่มต้น  พลังโน้มน้าวมาจากต าแหน่งหน้าที่ 
ผูน้  าประเภทนีจ้ะยึดติดกฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั นโยบาย และผงัองคก์รต่าง ๆ เพื่ อควบคุมผูอ่ื้น ระดับ 
ที่  2 การยอมรับหรือ Permission ผู้น าระดับที่  2 นี ้อยู่ที่ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในระดับของ 
การยอมรบั ใชก้ารสรา้งบารมีกบับุคลากรในองคก์ร หัวใจของระดับนีคื้อ ผูน้  าตอ้งชื่นชอบทีมงาน
ของตนเอง ระดับที่ 3 การสรา้งผลงานหรือ Production จุดส าคัญแบบนีคื้อ การสรา้งสรรค์งาน 
เมื่องานบรรลเุป้าหมายท าใหเ้กิดกระแสบวกขึน้ในองคก์ร ผูน้  าจะกลายเป็นผูท้ี่น  าการเปลี่ยนแปลง
จะน าคนใหท้ างานใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ ระดบัที่ 4 การพฒันาคนหรือ People Development 
ผูน้  าระดับนีจ้ะมีความสามารถในการใหอ้ านาจผูอ่ื้นพัฒนาคนในองคก์รเป็นผูน้  าทีม เกิดทีมงาน 
ที่มีความสัมพันธ์กันมากขึน้  ก่อให้เกิดความจงรักภักดีขึน้ในองค์กร ระดับที่  5 จุดสูงสุดหรือ 
Pinnacle ผู้น าระดับนีม้ักจะพัฒนามาจากระดับที่ 1 - 4 ซึ่งกว่าจะมาถึงระดับนี ้ต้องใชค้วามรู ้
ความสามารถประสบการณ์อย่างมาก  ผู้น าระดับนี ้มักอยู่ เหนือต าแหน่งอยู่ เหนือองค์กร 
สามารถสรา้งโอกาส สรา้งผลงานดี ๆ ไดด้ว้ยการยอมรบัของผูต้าม 

รัตติกรณ์ จงวิศาล (2556, น. 14) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า หมายถึง
คุณลักษณะพฤติกรรมความสามารถ หรือกระบวนการที่เป็นปฏิสัมพันธ์ หรือเป็นวิถีการด าเนิน
ชีวิตของบุคคล ที่สามารถมีอิทธิพลต่อผู้อ่ืน กลุ่มคนสามารถสรา้งแรงบันดาลใจ สรา้งความ
ปรารถนา ท าใหเ้กิดความเชื่อศรทัธาการยอมรบั ความพยายาม การอทุิศตน การใชค้วามสามารถ
อย่างดีที่สดุ และช่วยเพิ่มพลงัอ านาจของผูอ่ื้น เพื่อใหบ้รรลผุลส าเรจ็ตามเปา้หมาย 

รุ่งอรุณ รังรองรัตน์ (2556, น. 51) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า หมายถึง
พฤติกรรมของผูท้ี่แสดงใหเ้ห็นถึงการน าผูอ่ื้นทัง้พฤติกรรมและจิตใจ ใหผู้อ่ื้นในองคก์ารเชื่อมั่น และ
แสดงออกตามเปา้หมายที่ผูน้  าก าหนดไว ้

ภาคภูมิ งอกงาม (2556, น. 20) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะผูน้  า หมายถึง การที่
ผู ้น าใช้อิทธิพลซึ่งเป็นอ านาจภายใต้ตัวของผู้น า เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ ์
บุคลิกภาพ คุณธรรม ซึ่งเป็นอ านาจจริง ๆ ที่มีอยู่ และอ านาจที่บุคคลนั้นไดร้บัจากการที่ด  ารง
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ต าแหน่ง ซึ่งเป็นอ านาจการยอมรบัจากกลุ่ม แสดงพฤติกรรมใหเ้กิดความเขา้ใจรว่มกนั ใหเ้กิดการ
กระตุน้ภายในกลุ่มท าใหเ้กิดปฏิสมัพันธท์างสงัคม สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ ์และ
น าไปสูเ่ปา้หมายขององคก์าร 

กนกวรรณ โพธิ์ทอง (2559, น. 17) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า หมายถึง
กระบวนการ และสถานการณท์ี่บุคคลหนึ่งไดเ้ป็นที่ยอมรบัใหเ้ป็นผูน้  าในกลุ่ม และมีอิทธิพลเหนือ
พฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่ม บุคคลนัน้สมาชิกในกลุ่มเชื่อว่ามีความสามารถในการแกไ้ขปัญหา
ต่าง ๆ ที่กลุ่มเผชิญอยู่ได ้โดยอาศัยอ านาจหน้าที่หรือการกระท าของผูน้  าในการชักจูงหรือชีน้  า
บคุคลอื่นใหป้ฏิบติังานส าเรจ็ตามวตัถุประสงคท์ี่วางไว ้

ธนกฤต พราหมน์นก (2559, น. 30) ไดใ้ห้ความหมายว่า ภาวะผู้น า หมายถึง
พฤติกรรมที่เป็นปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูน้  าและสมาชิกในกลุม่ ที่พฤติกรรมของผูน้  าสามารถมีอิทธิพล
ในการโนม้นา้วจงูใจต่อสถานการณ ์ต่อสมาชิกในกลุม่ ใหเ้ป็นแบบตามความตอ้งการของผูน้  าได ้

อิทธิฤทธิ์ กลิ่นเดช (2560, น. 24) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น า หมายถึง
พฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นไดว้่าสามารถน าพาบุคลากร น าพาองคก์รไปสู่จุดมุ่งหมาย และเป้าหมาย
ที่ตัง้ไว ้

จากความหมายของภาวะผูน้  าดังกล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า ภาวะผูน้  า หมายถึง  
ความสามารถและคุณลักษณะของบุคคลที่ ใช้อิทธิพล ซึ่งเป็นอ านาจภายในตัวของผู้น า 
เช่น ความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ คุณธรรม  โดยอาศัยอ านาจหน้าที่หรือ 
การกระท าของผูน้  าในการชักจูงหรือชีน้  าบุคคลอ่ืนใหป้ฏิบัติงานส าเร็จตามวตัถุประสงคท์ี่วางไว้
ขององคก์าร 

2.1.2 ความหมายของภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี 
ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี (Technology Leadership) เป็นภาวะผู้น าที่ เกิดขึน้

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ที่มีการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งได้มีผู ้นิยาม
ความหมายของภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีไวห้ลากหลาย ดงันี ้

อนันซิโอ (Annunzio, 2001) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี 
หมายถึง พฤติกรรมของผูน้  าที่ช่วยท าใหผู้น้  าแบบดัง้เดิมสามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมในการบริหาร
จดัการธุรกิจไดอ้ย่างรวดเรว็ คลอ่งแคลว่ มีความยืดหยุ่นมากขึน้ในระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทลั 

พูเลย ์เซสซา และมอลลอย (Pulley, Sessa & Malloy, 2002) ไดใ้หค้วามหมาย
ว่า ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมของผูน้  าในยุคเทคโนโลยีที่ผูน้  าตอ้งเปลี่ยนแปลง
การน า ในขณะที่ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีเกิดขึน้เกินกว่าที่บคุลากรและองคก์รจะซมึซบัได ้
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ฟลานาเก็นและจาคอบ เซ็ น  (Flanagan & Jacobsen, 2003) ได้ให้ความ 
หมายว่า  ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี  หมายถึง  พฤติกรรมของผู้น าที่ มีภารกิจต่อนักเรียน  
(Pupil Engagement) เป็นความแน่วแน่มั่นคงต่อภารกิจในการจัดประสบการณ์การเรียนรูใ้หก้ับ
นักเรียนโดยมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีวิสัยทัศน์ที่ก าหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีส  าหรับ
การศึกษา มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างมีประสิทธิผล (Effective Professional Development) 
ส่งเสริมใหม้ีการพฒันาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง สม ่าเสมอโดยเนน้การสอนและการเรียนรู ้รวมทัง้จัด
ใหม้ีการใชเ้ทคโนโลยีในโอกาสต่าง ๆ นกัเรียนทกุคนสามารถเขา้ถึงบรกิารไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั 

นิคม นาคอ้าย (2549, น. 43) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี 
หมายถึง พฤติกรรมการบริหารงานของผู้น าที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่ท้าทาย  
ของเทคโนโลยีโดยใช้คุณลักษณะของผู้น า ตลอดจนกระบวนการบริหารที่ต้องปรับบทบาท
พฤติกรรมการน าและปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมขององคก์าร ใหส้อดคลอ้งกบักระแสการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งก่อใหเ้กิดความรว่มมือรว่มใจของผูร้ว่มงาน ท าใหก้ารท างานบรรลเุปา้หมายตามที่วางไว ้

ชวลิต เกิดทิพย์ (2550, น. 27) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี 
หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่สามารถใชเ้ทคโนโลยีเรียนรูเ้ทคโนโลยีไดอ้ย่างต่อเนื่อง และรูจ้ัก  
การน าความรูเ้หล่านั้นไปบูรณาการกับการจัดการศึกษาให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างมีความหมาย  
บนพืน้ฐานของทฤษฎีการปฏิบติั และงานวิจัยในทุกสาขา ตลอดจนใชอิ้ทธิพลอ านาจ และจูงใจ 
ให้ครูนักเรียนและผู้ที่ เก่ียวข้องตระหนักเห็นประโยชน์ของการน าเทคโนโลยีไปบูรณาการ  
ในการจัดการศึกษา เพื่อลดช่องว่างทางเทคโนโลยี มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่าที่มี
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพที่สงูขึน้  

บรรจบ บุญจันทร ์(2554, น. 13) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี 
หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน ที่แสดงออกถึงการมีวิสัยทัศน์ทาง
เทคโนโลยี กล่าวคือ มีการส่งเสริมใหผู้ม้ีส่วนเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิสยัทัศน ์การใช้
เทคโนโลยีและเผยแพร่วิสยัทศันน์ัน้อย่างกวา้งขวาง วางแผน ก ากบั การใชส้ื่อเทคโนโลยีเชิงระบบ
ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ ส่งเสริมวัฒนธรรมความรบัผิดชอบและสนับสนุนนโยบายการพัฒนา
นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ สนับสนุนให้มีการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพบนฐานการวิจัย สนับสนุนนโยบายการใชเ้ทคโนโลยีในทุกระดับ
และวางแผนกลยุทธ์ในการของบประมาณสนับสนุนจากท้องถิ่น ภาครฐั และเอกชน  มีการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน กล่าวคือ มีความรูใ้นการใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสมในการยกระดับ
การเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร เพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์สูงสุดของนักเรียน  
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การอ านวยความสะดวกและสนบัสนนุการเรียนรูด้ว้ยเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อน าไปสู่นวตักรรม
ในการเรียนรู ้การจัดสิ่งแวดลอ้มที่ยึดผูเ้รียนเป็นส าคัญ โดยใชเ้ทคโนโลยีที่ตรงกับความตอ้งการ
ของผู้เรียนแต่ละคน การอ านวยความสะดวก ในการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนและส่งเสริม
กระบวนการเรียนการสอนที่พฒันาการคิด การตัดสินใจ และทักษะการแกปั้ญหา การด าเนินการ
ให้คณาจารย์และบุคลากรมีโอกาสได้รบัการพัฒนาวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยี 
ในการเรียนการสอน มีการใชเ้ทคโนโลยีในการบริหารงาน กล่าวคือ มีการใชเ้ทคโนโลยีเป็นกิจวตัร
ประจ าวัน มีการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สรา้งทีมงานและกลุ่มการเรียนรูใ้นองค์การเพื่อน า
เทคโนโลยีมาใชใ้นการพัฒนางาน สรา้งผลิตภาพของงาน สรา้งโอกาสการพัฒนาความกา้วหนา้
ทางวิชาชีพแก่ผูท้ี่น  าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อการเรียนการสอน เป็นตน้แบบในการน าเทคโนโลยีมาใช้
และผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีการใช้เทคโนโลยีในการวัดและการประเมินผลกล่าวคือ มีการใช้
เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูลและแปลผลการวิเคราะห์ ใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรูข้องนกัเรียน ใชเ้ทคโนโลยีในการวินิจฉัยและประเมินระบบการบรหิารจดัการ
ภายในสถานศึกษา การประเมินคุณภาพของเทคโนโลยีที่ใช้ในสถานศึกษา และมีจริยธรรม  
ในการใช้เทคโนโลยี กล่าวคือ สร้างความมั่นใจว่านักเรียนทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีตรงกับ  
ความตอ้งการ ผลกัดนัใหม้ีการใชก้ฎหมายและจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีดว้ยความรบัผิดชอบ 
ออกขอ้บงัคบัการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อความปลอดภยัในตนเอง สิ่งแวดลอ้ม และมีส่วนรว่มในการออก
กฎหมายลิขสิทธิ์ และทรพัยส์ินทางปัญญา 

กนกวรรณ โพธิ์ทอง (2559, น. 22) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี 
หมายถึง คุณลักษณะระดับความรูท้างเทคโนโลยี  ของผู้บริหารกับบรรยากาศโรงเรียน ในการ
อธิบายการน าเทคโนโลยีไปใชใ้นหอ้งเรียน ภาวะผูน้  าทางเทคโนโลยีรวมถึงความรูท้กัษะที่ผูบ้รหิาร
ทกุคนจ าเป็นตอ้งทราบ และสามารถที่จะท าตามบทบาทเฉพาะงานเทคโนโลยี 

ธนกฤต พราหมนน์ก (2559, น. 47) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี 
หมายถึง ลกัษณะของบุคคลที่สามารถสรา้งวิสยัทศันแ์ละเขา้ใจถึงการน าเทคโนโลยีมาบูรณาการ
เพื่ อให้สามารถใช้พัฒนาตนเองและผู้อ่ืนในเรื่องของการเรียนรู้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและสามารถลดช่องว่างของเทคโนโลยีได ้

สุภัททรา สังขวร (2560, น. 27) ได้ให้ความหมายว่า ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี 
หมายถึง ลักษณะหรือความสามารถของผู้น า ที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสนใจ และความสามารถเรียนรูเ้ทคโนโลยีไดอ้ย่างต่อเนื่อง เล็งเห็น
ความส าคญัของเทคโนโลยีในการสรา้งเครือข่ายการท างาน สนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้ง
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ไดต้ระหนักถึงประโยชนข์องการใชเ้ทคโนโลยี และมีส่วนร่วมในการน าเทคโนโลยีไปบูรณาการ  
ในการจดัการศึกษา มีความสามารถในการบริหารสู่ความเป็นสากลมากขึน้ และสามารถกา้วทัน
การเปลี่ยนแปลงได ้

อิทธิฤทธิ์ กลิ่นเดช (2560, น. 26) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี 
หมายถึง ลักษณะของผูน้  าที่สามารถใชเ้ทคโนโลยีในการบริหารจัดการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
มีการน าเทคโนโลยีไปสนับสนุน ส่งเสริม และบูรณาการในการจัดการศึกษา มีความสามารถ 
ในการบรหิารสูค่วามเป็นสากลมากขึน้ และน าไปใชใ้นการท างานใหบ้รรลตุามเปา้หมายที่ตัง้ไว ้

สกุญัญา แช่มชอ้ย (2561, น. 120) ไดใ้หค้วามหมายว่า ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี 
หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู ้ความเขา้ใจ ในการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัด 
การเรียนรู้และการจัดการในสถานศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าในการส่งเสริมให้ครู 
บุคลากรที่ เก่ียวข้องน าเทคโนโลยีมาบูรณาการใช้ในการจัดการศึกษา  และการท างาน 
ภายในสถานศึกษาไดอ้ย่างสอดคลอ้งกับสภาพบริบท และความตอ้งการของผูเ้ รียน ครู และผูท้ี่ 
มีส่วนเก่ียวขอ้ง ส่งเสริมใหค้รู และผูบ้ริหารมีความมั่นใจในการใชเ้ทคโนโลยี ใชอ้ย่างมีความรอบรู ้  
รูเ้ท่าทนัสื่อและเทคโนโลยี โดยค านึงถึงหลกัจรยิธรรมในการใชส้ื่อ และเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม 

จากนิยามความหมายของภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี ดังกล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้่า 
ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่สามารถใชเ้ทคโนโลยี
ในการบริหารจดัการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสรา้งวิสยัทศัน์ ส่งเสริม และสนบัสนุนการใช้
เทคโนโลยีในการบูรณาการจดัการศึกษาที่มุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคัญ มีความสามารถในการบรหิาร
สู่ความเป็นสากล มีความสามารถเรียนรูเ้ทคโนโลยีไดอ้ย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาตนเองและผูอ่ื้น 
ใหบ้รรลเุปา้หมายอย่างมีประสิทธิภาพ และกา้วทนัการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทลั 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 
ยี (Yee, 2000) ได้สรุปองค์ประกอบของ ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร

สถานศึกษา ประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี ้1) มีความเสมอภาค 2) มุ่งเรียนรูสู้่การสรา้ง
วิสัยทัศน์ 3) เรียนรูใ้นสิ่งที่ท้าทาย 4) ถ่ายทอดความรูอ้ย่างอดทน 5) เป็นผู้พิทักษ์หน่วยงาน  
6) ก ากบัติดตามงานอย่างสม ่าเสมอ 7) เป็นผูบ้ริหารจดัการเครือข่าย 8) ทา้ทายการเปลี่ยนแปลง
อย่างรอบคอบระมัดระวัง และ 9) สรา้งวัฒนธรรมทางเทคโนโลยีโดยการระดมบุคลากรให้มี 
สว่นรว่มในการสรา้งวฒันธรรมทางเทคโนโลยี  

ชิลเลอร ์(Schiller, 2000) ได้สรุปองค์ประกอบของ ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ดังต่อไปนี ้1) ใหก้ารสนับสนุนดา้นเทคโนโลยี 
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2) อ านวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลง 3) ก าหนดกลยุทธ์ในการสอนและการเรียนรู ้ 
4) การจดัสรรทรพัยากร และ 5) ก าหนดแผนการพฒันาครู 

รีดิชและชาน (Redish & Chan, 2006) ได้สรุปองค์ประกอบของ ภาวะผู้น าเชิง
เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้ 1) ภาวะผู้น า  
2) การเรียนการสอน 3) ผลิตภาพและการปฏิบัติทางวิชาชีพ  4) การสนับสนุน การธ ารงรกัษา  
การด าเนินการ และงบประมาณ 5) การวัดและการประเมินผล และ 6) สังคม กฎหมาย และ
ประเด็นทางจรยิธรรม 

คอซโลสกี (Kozloski, 2006) ไดส้รุปองคป์ระกอบของ ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้1) ความเป็นผูน้  าและวิสัยทัศน ์ 
2) การเรียนการสอน 3) ผลิตภาพและการปฏิบติัทางวิชาชีพ 4) การสนบัสนนุ การจดัการ และการ
ด าเนินการ 5) การวดัผลและการประเมินผล และ 6) สงัคม กฎหมาย และประเด็นทางจรยิธรรม 

สมาคมเทคโนโลยีการศึกษานานาชาติ (International Society for Technology in 
Education, 2009) ได้สรุปองค์ประกอบของ ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ดังต่อไปนี ้1) วิสยัทัศน ์2) การเรียนการสอน 3) ผลิตภาพและการ
ปฏิบติัทางวิชาชีพ 4) การสนบัสนุน การจดัการ และการด าเนินการ 5) การวดัและการประเมินผล 
และ 6) สงัคม กฎหมาย และประเด็นทางจรยิธรรม  

สถาบันวิจัยอเมริกัน  (American Institute for Research: AIR, 2009) ได้ก าหนด
มาตรฐานทางเทคโนโลยีการศึกษาระดับชาติส าหรบัผูบ้ริหาร (NETS-A) สรุปองคป์ระกอบของ 
ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้ 
1) ความเป็นผูน้  าและวิสัยทัศน์ 2) วัฒนธรรมการเรียนรูยุ้คดิจิทัล 3) มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ  
4) การพฒันาอย่างเป็นระบบ และ 5) สงัคมดิจิทลั 

ศูนย์พัฒนาภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี  (CASTLE, 2009) ได้สรุปองค์ประกอบของ 
ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้
1) ความเป็นผูน้  าและวิสยัทศัน ์2) การเรียนการสอน 3) การผลิตภาพและความช านาญเชิงวิชาชีพ  
4) การสนับสนุน การบริหาร และการปฏิบัติการ 5) การวัดและการประเมินผล และ 6) ประเด็น
ทางสงัคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ 

เครกฮ์ตัน (Creighton, 2011) ได้สรุปองค์ประกอบของ ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดังต่อไปนี ้1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจะ
เรียนรูก้ารจัดการ และใช้เทคโนโลยี 2) บริหารสถานศึกษาจะตอ้งมั่นใจว่าครูและบุคลากรเป็น



  34 

บุคคลที่พรอ้มจะเรียนรู ้3) ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจะมีวิสยัทัศนด์า้นบทบาทการน าเทคโนโลยี 
มาใชใ้นสถานศึกษา และ 4) ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรวดัและประเมินบทบาทการเป็นนักวิชาการ 
และการบรหิารการใชเ้ทคโนโลยีโดยการตดัสินใจบนพืน้ฐานของขอ้มลู 

รามั น แ ล ะด อน  (Raman & Don, 2014, p. 31) ได้ ส รุป อ งค์ ป ระ ก อบ ข อ ง 
ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้ 
1) การมีวิสัยทัศน ์(Visionary Leadership) 2) การสรา้งวัฒนธรรมการเรียนรูแ้บบโลกยุคดิจิทัล 
(Digital Age Learning Culture) 3) การปฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิ ศอย่ า งมื ออาชี พ  (Excellence in 
Professional Practice) 4) ก ารป รับป รุงอย่ า ง เป็ น ระบบ  (Systemic Improvement) แล ะ  
5) การเป็นพลเมืองในยคุดิจิทลั (Digital Citizenship) 

โมฮาด (Mohd, 2014, p. 280) ไดส้รุปองคป์ระกอบของ ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย 6 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้1) ความเป็นผู้น าและวิสัยทัศน ์ 
2) การเรียนการสอน 3) การผลิตและการปฏิบัติวิชาชีพ 4) การสนับสนุนการบริหารและการ
ปฏิบติัการ 5) การวดัและการประเมินผล และ 6) ประเด็นทางสงัคมกฎหมายและจรรยาบรรณ 

อัล เกอร์เด็ม  (Alkrdem, 2014, P. 280) ได้ส รุปองค์ประกอบของ ภาวะผู้น า 
เชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี ้1) ความเป็นผูน้  า
และวิสัยทัศน์ 2) การเรียนการสอน 3) ผลิตภาพและการปฏิบัติทางวิชาชีพ 4) การสนับสนุน  
การจัดการ และการด าเนินการ 5) การวัดผลและการประเมินผล และ 6) สังคม กฎหมาย และ
ประเด็นทางจรยิธรรม 

ซีเลฟ (Celep, 2014, p. 248) ได้สรุปองค์ประกอบของ ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี 
ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้ 1) ภาวะผู้น ามุ่งเน้นคน 
เป็นศูนยก์ลาง (Human Centeredness) 2) การสื่อสารและความร่วมมือ (Communication and 
Collaboration) 3) วิสยัทศัน ์(Vision) และ 4) การสนบัสนนุ (Support) 

ธัญมาลยัและรามนั (Thannimalai & Raman, 2019, p. 3) ไดส้รุปองคป์ระกอบของ
ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้ 
1) การมีวิสัยทัศน ์(Visionary Leadership) 2) การสรา้งวัฒนธรรมการเรียนรูแ้บบโลกยุคดิจิทัล 
(Digital Age Learning Culture) 3) การปฏิ บั ติ ที่ เป็ น เลิ ศอย่ า งมื ออาชี พ  (Excellence in 
Professional Practice) 4) การปรบัปรุงอย่างเป็นระบบ (Systemic Improvement) และ 5) การ
เป็นพลเมืองในยคุดิจิทลั (Digital Citizenship) 
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ยะห์ยาและรามัน (Yahya & Raman, 2020, p. 1798) ได้สรุปองค์ประกอบของ 
ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้
1) การมีวิสัยทัศน์ 2) การสรา้งวัฒนธรรมการเรียนรูแ้บบโลกยุคดิจิทัล 3) การปฏิบัติที่เป็นเลิศ
อย่างมืออาชีพ 4) การปรบัปรุงอย่างเป็นระบบและ 5) การเป็นพลเมืองในยคุดิจิทลั  

นิคม นาคอา้ย (2549) ไดส้รุปองคป์ระกอบของ ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้ 1) ด้านความเป็นผู้น าและวิสัยทัศน ์  
2) การเรียนการสอน  3) ความสามารถเชิงการผลิตภาพและความช านาญ เชิงวิชาชีพ  
4) การสนบัสนุนส่งเสริมการจดัการและการปฏิบติั 5) การวดัและการประเมินผล และ 6) ประเด็น
ทางสงัคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ 

ชวลิต เกิดทิพย์ (2550) ได้สรุปองค์ประกอบของ ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี ้1) ดา้นการจดัการ 2) ดา้นการเรียน
การสอน 3) ดา้นกฎหมายและจรยิธรรม และ 4) ดา้นการวดัและการประเมินผล 

ชวลิต เกิดทิพย์ (2552) ได้สรุปองค์ประกอบของ ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย 9 องคป์ระกอบ ดังต่อไปนี ้1) กฎระเบียบ และจริยธรรมทาง
เทคโนโลยีการศกึษา 2) การรูเ้ทคโนโลยีการศึกษา 3) การจดัการดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานเทคโนโลยี 
4) ค่านิยมและจิตส านึกต่อองค์กรและสังคม 5) ความรูค้วามสามารถพิเศษทางเทคโนโลยี  
6) บุคลิกภาพ 7) การบูรณาการเทคโนโลยีเขา้กับการจัดการศึกษา 8) ภูมิหลังทางสังคม และ  
9) การประเมินและการนิเทศ 

บรรจบ บุญจันทร ์(2554) ได้สรุปองค์ประกอบของ ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดังต่อไปนี ้1) มีการใชเ้ทคโนโลยีในการเรียน
การสอน 2) มีการใช้เทคโนโลยี ในการบริหารงาน 3) มีการใช้เทคโนโลยี ในการวัดและ 
การประเมินผล และ 4) มีจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยี  

ภัทรา ธรรมวิทยา (2558, น. 4) ไดส้รุปองคป์ระกอบของ ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี
ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย 5 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้1) วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  
2) สมรรถนะทางเทคโนโลยี 3) การสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีในการบรหิารงาน 4) การสนบัสนุน
การใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนการสอน และ 5) จรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยี 

กนกวรรณ โพธิ์ทอง (2559, น. 78) ไดส้รุปองคป์ระกอบของ ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี
ของผูบ้รหิารสถานศึกษา ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี ้1) ความเป็นผูน้  าและวิสยัทศัน ์
2) การเรียนการสอน 3) ผลิตภาพและการปฏิบัติทางวิชาชีพ 4) การสนับสนุน การจัดการ และ 
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การด าเนินการ  5) การวัดผล และการประเมินผล  และ 6) สังคม กฎหมาย และประเด็น 
ทางจรยิธรรม 

อิทธิฤทธิ์ กลิ่นเดช (2560, น. 27) ไดส้รุปองคป์ระกอบของ ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดังต่อไปนี ้1) มีการใชเ้ทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน 2) มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 3) มีการใช้เทคโนโลยีในการวัดและ 
การประเมินผล และ 4) มีจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยี 

ธนกฤต พ ราหมน์นก  (2559, น . 59) ได้ส รุปองค์ป ระกอบของ ภาวะผู้น า 
เชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้ 1) มีความรู ้
ทางเทคโนโลยี 2) มีการใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอน 3) มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร  
4) มีการสนับสนุนการจัดการและการด าเนินการ 5) มีการใช้เทคโนโลยี ในการวัดและ 
การประเมินผล 6) มีจรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยี และ 7) มีการเปลี่ยนแปลงการใชเ้ทคโนโลยี 

สุภัททรา สังขวร (2560, น. 27) ไดส้รุปองคป์ระกอบของ ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี
ของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้1) ด้านความเป็นผู้น าและ
วิสยัทศัน ์2) การเรียนการสอน 3) การผลิตและการปฏิบติัวิชาชีพ 4) การสนบัสนุนการบริหารและ
การปฏิบัติการ 5) การวัดและการประเมินผล และ 6) ประเด็นทางสังคม กฎหมาย และ
จรรยาบรรณ 

จุฬาลักษณ์ อังษรณรงค์ (2561, น. 181) ได้สรุปองค์ประกอบของ ภาวะผู้น า 
เชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี ้1) ความเป็นผูน้  า
ดา้นวิสยัทัศน ์2) การพัฒนาการเรียนรูใ้นยุคดิจิทัล 3) ความเป็นเลิศในการปฏิบติัอย่างมืออาชีพ 
4) การปรบัปรุงอย่างเป็นระบบ และ 5) ความเป็นพลเมืองในยคุดิจิทลั 

จากแนวคิดดังกล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจัยได้ประยุกตใ์ชแ้นวคิดและทฤษฎีของศูนยพ์ัฒนา
ภาวะผูน้  าทางเทคโนโลยี (CASTLE, 2009) ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของภาวะผูน้  าทางเทคโนโลยี
ไว ้6 ด้าน คือ 1) ความเป็นผู้น าและวิสัยทัศน์ 2) การเรียนการสอน 3) การผลิตภาพและความ
ช านาญเชิงวิชาชีพ 4) การสนบัสนุน การบริหาร และการปฏิบติัการ 5) การวดัและการประเมินผล 
และ 6) ประเด็นทางสงัคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ มาเป็นแนวคิดหลกัในการศึกษาภาวะผูน้  า
เชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใช้
เทคโนโลยีของครูในสถานศกึษา เนื่องจากเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจ และไดร้บัการพิสจูนแ์ลว้ว่ามีความ
สอดคลอ้งและสนบัสนุนกบัแนวคิดการบรหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูว้ิจยัจึงเลือกใชเ้ป็นแนวคิด
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หลกัของกรอบงานวิจยัและใชแ้นวคิดอ่ืน ๆ ที่มีความคลา้ยคลึงกนัมาสนบัสนุนแนวคิดหลกัโดยจะ
อธิบายดงัต่อไปนี ้

2.2.1 ความเป็นผู้น าและวิสัยทัศน ์
ศนูยว์างแผนทางเทคโนโลยีระดบัชาติ (American Institute for Research: AIR, 

2009, P. 18) ได้จ าแนกการบูรณาการวิสัยทัศน์ออกเป็นล าดับขั้น และถูกก าหนดไว้เป็ น
คณุลกัษณะของผูน้  ามาตรฐานระดับชาติทางเทคโนโลยีการศึกษาส าหรบัผูบ้ริหาร ประกอบดว้ย 
ดงันี ้1) ผูน้  าตอ้งตระหนักถึงความส าคัญของวิสยัทัศน ์เป็นผูม้ีบทบาทหลกัในการสรา้งใหเ้กิดขึน้ 
2) ผู้น าตอ้งมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ผูน้  าตอ้งเขียนขอ้ความวิสัยทัศนเ์พื่อก าหนดเป็นสัญญาณ  
ที่ตอ้งท า ซึ่งในการถ่ายทอดวิสยัทัศนน์ัน้ ผูน้  าตอ้งสามารถอธิบายใหเ้กิดความกระจ่างแจง้ ทัง้แก่
ผูร้่วมงาน สมาชิกในชุมชน โดยการประกาศวิสัยทัศนส์ู่สาธารณะ 3) ผูน้  าตอ้งพัฒนาวิสัยทัศน ์ 
สู่การปฏิบติัที่เป็นจริง โดยการแปลงวิสยัทศันส์ู่แผนยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการดว้ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 4) ผู้น าต้องมีการประเมินวิสัยทัศน์ว่าสามารถบรรลุถึงได้มากน้อยเพียงใด และ  
5) ผูน้  าตอ้งมุ่งมั่นในวิสยัทศันว์่าหากเกิดการบรรลผุลเป็นที่น่าพอใจ  

นิคม นาคอา้ย (2549, น. 64) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความเป็นผูน้  าและวิสยัทัศน์
หมายถึง คุณลกัษณะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี ส าหรบัผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูน้  าตอ้งมีคณุลกัษณะของ
การกระตุน้ใหเ้กิดการประสานวิสัยทัศน์ ส  าหรบัการใชง้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู ้สนับสนุน
สง่เสรมิใหเ้กิดบรรยากาศ และสิ่งแวดลอ้มในสถานศกึษาที่เอือ้ต่อการน าวิสยัทศันส์ู่ความเป็นจรงิ 

ชวลิต เกิดทิพย ์(2550, น. 38) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความเป็นผูน้  าและวิสยัทศัน์
หมายถึง คุณลกัษณะผูน้  าทางเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่สรา้งแรงบนัดาลใจใหทุ้กคนมีส่วนร่วม
ในวิสัยทัศน ์เพื่อการบูรณาการเทคโนโลยีและการค า้จุนสภาพแวดลอ้มทางวัฒนธรรมที่แทจ้ริง 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ประกอบด้วยภาระงานในด้านบทบาทของผู้น าทางเทคโนโลยี  
ระดบัผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ 1) มีส่วนร่วมในทกุกระบวนการรวมทัง้การร่วมกนัก าหนดวิสยัทศัน์
ที่คาดหวัง และชัดเจน 2) ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงแผนของโรงเรียนให้สมบูรณ์ วิจัยในระดับ
ปฏิบัติการ และก าหนดกลยุทธ์ของแผนในระดับอ าเภอ 3) สนับสนุนการบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีของทกุฝ่าย ทกุคนในหน่วยงาน ใหเ้กิดประสิทธิผลอย่างสงูสดุ 

ศูนย์พัฒนาภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี (CASTLE, 2009) ได้ให้ความหมายว่า 
ความเป็นผู้น าและวิสัยทัศน์ หมายถึง 5 ข้อ ได้แก่ 1) สื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องเก่ียวกับ
กระบวนการวางแผนดา้นเทคโนโลยีของเขตพืน้ที่การศึกษาหรือ โรงเรียนและมีความพยายาม  
ในการด าเนินการ 2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการวางแผน 
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ด้านเทคโนโลยีของเขตพื ้นที่การศึกษาหรือโรงเรียน 3) วิเคราะห์ความสอดคล้อง ของแผน 
ด้านเทคโนโลยีของเขตพื ้นที่การศึกษาหรือ โรงเรียนกับแผนอ่ืน ๆ รวมทั้งแผนกลยุทธ์ของเขต 
แผนพฒันาโรงเรียน หรือแผนการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 4) สนบัสนนุการใชเ้ทคโนโลยีที่มีการวิจยัเป็น
ฐานในแผนการพัฒนาโรงเรียน และ 5) เขา้ร่วมกิจกรรมการค้นหา กรณีตัวอย่างที่ดีในการใช้
เทคโนโลยี เช่น การทบทวน วรรณกรรม การเขา้รว่มสมัมนาที่เก่ียวขอ้ง หรือการประชมุในองคก์ร 

มาตรฐานชาติด้านการเทคโนโลยีส  าหรบัผู้บริหาร (International Society for 
Technology in Education, 2009) ได้ให้ความหมายว่า ความเป็นผู้น าและวิสัยทัศน์ หมายถึง
ผูบ้รหิารจะตอ้งสามารถน าการพฒันา และประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี โดยการแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ ความคิดรวบยอดเก่ียวกับการบูรณาการเทคโนโลยี  เพื่อยกระดับความเป็นเลิศและ
สนบัสนนุการเปลี่ยนแปลงในองคก์ร 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2553) ได้ให้ความหมายว่า ความเป็นผู้น าและวิสัยทัศน์
หมายถึง ภาวะผูน้  าเชิงวิสยัทัศน ์ตอ้งมีความสามารถในการก าหนดสาระตามเป้าหมาย ก าหนด
วิธีการตามเป้าหมาย และสาระนัน้ โดยสามารถแยกเป็นองคป์ระกอบของภาวะผูน้  าเชิงวิสยัทศัน ์
ที่ส  าคัญ ประกอบด้วย 1) มีการสรา้งวิสัยทัศน์ 2) มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ 3) มีการปฏิบัติตาม
วิสยัทศัน ์ และ 4) การเป็นแบบอย่างที่ดี  

บรรจบ บุญจันทร ์(2554, น. 77-82) ได้ให้ความหมายว่า ความเป็นผู้น าและ
วิสัยทัศน์  หมายถึ ง  3 องค์ป ระกอบ  คือ  1) มี การสร้างวิสัยทัศน์  (Vision Formulating)  
2) มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ (Vision Articulating) และ 3) มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (Vision 
Implementing) 

ภาคภูมิ  งอกงาม (2556, น. 33) ได้ให้ความหมายว่า ความเป็นผู้น าและ
วิสยัทศัน ์หมายถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งมีคณุลกัษณะของการประสานวิสยัทศันใ์นการใชง้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู ้และสนับสนุนส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศและสิ่งแวดลอ้มใน
โรงเรียนที่เอือ้ต่อการน าวิสยัทศันส์ูก่ารปฏิบติัจรงิ 

สภุทัทรา สงัขวร (2560, น. 28) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความเป็นผูน้  าและวิสยัทศัน ์
หมายถึง ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะในการกระตุ้น  ให้ทุกฝ่ายเกิดวิสัยทัศน์ ในการบูรณาการ 
การใชเ้ทคโนโลยี ในการส่งเสริมการเรียนรูส้รา้งบรรยากาศที่เอือ้ต่อการน าวิสัยทัศนม์าสู่ความ  
เป็นจริง ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้น าทางเทคโน โลยี ในระดับผู้บริหาร
สถานศึกษานั้น จะต้องมีบทบาทในการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานต่าง ๆ ร่วมกันก าหนด
วิสยัทศันใ์หม้ีความชดัเจน ปรบัปรุง และพฒันาแผนของโรงเรียนใหม้ีความสมบูรณ ์และจะตอ้งให้
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การสนับสนุนในการใชเ้ทคโนโลยีของทุกฝ่ายในองคก์ร เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อย่างสงูสดุ 

สุนันทา สมใจ และ วิชุดา กิจธรธรรม (2561, น. 354) ได้ให้ความหมายว่า  
ความเป็นผู้น าและวิสัยทัศน์ หมายถึง ผูบ้ริหารตอ้งมีความสามารถก าหนดเป้าหมาย สามารถ
ก าหนดให้เกิดการประสานวิสัยทัศน์ และสามารถสรา้งเครือข่ายชุมชนให้ด ารงไว้อย่างยั่งยืน  
เพื่อการเรียนรู ้สง่เสรมิใหเ้กิดบรรยากาศ และสิ่งแวดลอ้มในสถานศกึษาสูก่ารน าวิสยัทศันเ์ป็นจรงิ 

สุกัญญา แช่มช้อย (2561, น. 120) ได้ให้ความหมายว่า ความเป็นผู้น าและ
วิสยัทศัน ์หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งสามารถถ่ายทอดวิสยัทศันร์่วมกบัการแลกเปลี่ยน
วิสัยทัศน์กับบุคลากรอ่ืน ๆ  ได้ สามารถน าการพัฒนา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  และ 
การบูรณาการเทคโนโลยี เพื่อสนบัสนุนการเปลี่ยนแปลงในองคก์ร และยกระดบัความเป็นเลิศของ
องคก์รได ้

สรุปไดว้่า ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในดา้นความเป็น
ผูน้  าและวิสยัทศันน์ัน้ ผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งสามารถกระตุน้หรือชีน้  าแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันา
ดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษาในอนาคตของสถานศึกษาที่ทนัสมยั มีการสื่อสารกบัครูและบคุลากร
ในสถานศึกษาเพื่อน าแนวคิดมาใชใ้นการวางแผนดา้นเทคโนโลยีของสถานศึกษา กระตุน้ใหค้รู
และบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดและวางแผนวิสยัทศันร์ว่มกนั มีการวิเคราะห์
ความสอดคลอ้งของแผนพัฒนาสถานศึกษาที่สอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ของเขตพืน้ที่การศึกษา 
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่มาจากการวิจัยเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนของครู 
ในสถานศึกษา ส่งเสริมครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการสมัมนา การพัฒนา
ตนเองในการบูรณาการใชเ้ทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุน ส่งเสริมใหเ้กิด
บรรยากาศ และสิ่งแวดลอ้มในสถานศกึษาที่เอือ้ต่อการน าวิสยัทศันส์ูก่ารปฏิบติัที่เป็นจรงิ 

2.2.2 การเรียนการสอน 
ยี (Yee, 2000, pp. 293-294) อธิบายว่าคณุลกัษณะที่เก่ียวกบัการเรียนการสอน

นัน้ไดจ้ าแนกออกเป็น 3 คุณลักษณะหลกั ดังนี ้1) คุณลกัษณะแห่งการมุ่งการเรียนรูสู้่การสรา้ง
วิสัยทัศน์ (Learning - focused Envisioning) 2) คุณลักษณะแห่งการเรียนรู้ในสิ่งที่ท้าทาย 
(Adventurous Learning) และ 3) คณุลกัษณะแห่งการถ่ายทอดความรูอ้ย่างอดทน 

คอซโลสกี (Kozloski, 2006) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนการสอน หมายถึง 
การยกระดับการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร  การอ านวยความสะดวก  
การเรียนรูด้้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย การใช้เทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน 
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แต่ละคน การสนับสนุนและส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาการคิด การตัดสินใจ และ
ทกัษะการแกปั้ญหาใหบ้คุลากรมีโอกาสไดร้บัการพฒันาวิชาชีพอย่างมีคณุภาพ 

ศูนย์วางแผนทางเทคโนโลยีระดับชาติ (National Center for Technology 
Planning) (American Institute for Research: AIR, 2009) ได้ให้ค วามหมายว่ า  ก ารเรียน 
การสอน หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีดา้นการเรียนการสอนตอ้ง
สามารถบูรณาการเทคโนโลยีเขา้ไปในหลกัสตูรหรือกิจกรรมต่าง ๆ อ านวยความสะดวกใหค้รูและ
นกัเรียนเขา้ถึงสาระความรูไ้ดอ้ย่างรวดเร็วทุกที่ ทกุเวลา เกิดความมั่นใจในระบบการเรียนการสอน 
ทัง้นีร้วมถึงนกัเรียนที่มีภาวะความบกพรอ่งทางการเรียนรู ้อนัแสดงใหเ้ห็นถึงความรบัผิดชอบอย่าง
สงูของผูบ้รหิารดว้ย 

มาตรฐานชาติด้านการเทคโนโลยีส  าหรับผู้บริหาร (International Society for 
Technology in Education, 2009) ได้ก าหนดมาตรฐานเทคโนโลยีทางการศึกษาแห่งชาติด้าน 
การเรียนการสอน ซึ่งมีขอบข่ายครอบคลมุการใชเ้ทคโนโลยีในการยกระดบัการเรียนการสอนเพื่อ
น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์สูงสุดของนักเรียน สนับสนุนการเรียนรูด้้วยเทคโนโลยีเพื่อน าไปสู่นวัตกรรม 
ในการเรียนรู ้จดัสิ่งแวดลอ้มที่ยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั ใชเ้ทคโนโลยีสง่เสรมิกระบวนการเรียนการสอน
ที่พัฒนาการคิด การตัดสินใจ และทักษะการแก้ปัญหา คณาจารยแ์ละบุคลากรพัฒนาวิชาชีพ  
โดยใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนการสอน  

ศูนย์พัฒนาภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี (CASTLE, 2009) ได้ให้ความหมายว่า  
การเรียนการสอน หมายถึง องค์ประกอบทั้ง 6 ข้อ ได้แก่ 1) เตรียมความพรอ้มและให้ความ
ช่วยเหลือครูในการใช้เทคโนโลยีส  าหรับการตีความและวิเคราะห์ข้อมูลการวัดผลนักเรียน  
2) เตรียมความพรอ้มและให้ความช่วยเหลือครูในการใช้ข้อมูลจากการวัดผลนักเรียนในการ
ปรบัปรุงการสอน 3) เผยแพร่หรือจดัท าแนวทางการปฏิบติัที่ดีในการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยี
ใหก้ับครู 4) สนับสนุน เช่น ระยะเวลา งบประมาณ และค่าตอบแทน แก่ครูที่พยายามจะแบ่งปัน
ขอ้มูลเก่ียวกับปฏิบัติการดา้นเทคโนโลยี 5) ประเมินความตอ้งการของครูในการพัฒนาวิชาชีพ 
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยี 6) สง่เสรมิการพฒันาวิชาชีพดา้นการใชเ้ทคโนโลยีใหก้บัครูและเจา้หนา้ที่ 

นิคม นาคอ้าย (2549) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนการสอน  หมายถึง 
คุณลักษณะด้านการเรียนการสอนมีขอบข่ายครอบคลุมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม 
ในการเรียนการสอน การใชว้ัตกรรมในการเรียนรู ้การใชเ้ทคโนโลยีที่ตรงกับความตอ้งการของ
ผูเ้รียนแต่ละคนใชเ้ทคโนโลยีในการด าเนินการใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรไดร้บัการพัฒนาวิชาชีพ
อย่างมีคณุภาพ 
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ชวลิต เกิดทิพย ์(2550, น. 40) ไดใ้หค้วามหมายว่า การเรียนการสอน หมายถึง 
ผูบ้รหิารจะตอ้งมีคณุลกัษณะในการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็น เพื่อทราบความตอ้งการของครู 
ร่วมก าหนดวิสัยทัศน ์และเป้าหมายพัฒนาโรงเรียนครู และพัฒนาการเรียนการสอนสู่นักเรียน 
แนะน า โนม้นา้วใจใหค้รูปรบัตวัและเปลี่ยนพฤติกรรมมาใชเ้ทคโนโลยี การสรา้งความมั่นใจในการ
ออกแบบหลักสูตร กลยุทธ์การสอน และบูรณาการสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู ้โดยจัดให้ 
มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อการเรียนรู ้และการสอนที่เป็นเลิศ  ส่งเสริมและปรบัปรุงการเรียน  
การสอน โดยใชค้อมพิวเตอร ์และอินเทอรเ์น็ตเพื่อฝึกทกัษะในการสื่อสาร ฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยี
แก่ครู และขยายผลการฝึกอบรมวิชาเรียนบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน  
ในหลกัสตูร สรา้งความร่วมมือระหว่างเอกชนศึกษา และสถานศึกษาในพืน้ที่ เพื่อพฒันาหลกัสตูร
การเรียนการสอน ที่ เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อ านวยความสะดวก และสนับสนุน  
ความร่วมมือในการน าเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู ้และพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนรู ้
จดัเตรียมศนูยก์ารเรียนรูเ้พื่อการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบับคุลากรในสถานศกึษา เพื่อสนอง
ความตอ้งการผูเ้รียนที่หลากหลาย อ านวยความสะดวกในการใชเ้ทคโนโลยี สนบัสนุน และเพิ่มพนู
วิธีการสอน ก าหนดให้มีการใช้เทคโนโลยี เป็นส่วนหนึ่ งของงาน เช่น การพิมพ์รายงาน  
การส่งคะแนนนักเรียน การผลิตสื่อ เป็นต้น ติดตาม ก ากับ นิเทศ ประเมินการใช้เทคโนโลยี
การศึกษา มีที่ปรึกษาวิชาการเพื่อปรบัปรุงการจดัการเรียนการสอนดว้ยเทคโนโลยี โดยติดต่อกับ
นกัวิชาการอดุมศึกษาในทอ้งถิ่น จดัจา้งช่างเทคนิคคอมพิวเตอร ์เพื่อลดภาระงานครูคอมพิวเตอร์
และวิเคราะหแ์ห่งเทคโนโลยีที่ช่วยสนบัสนนุการสอนของครู และการเรียนรูข้องนกัเรียน 

บรรจบ บุญจันทร์ (2554, น. 34) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนการสอน 
หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานที่แสดงออกถึงความสามารถในการ
ผลกัดนัใหค้รูใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนการสอน และสามารถสรุปตวับ่งชีท้ี่ใชก้ าหนดส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนการสอนได้ 5 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ 1) มีการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมในการ
ยกระดับการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรเพื่อน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์สูงสุดของ
นกัเรียน 2) อ านวยความสะดวกและสนับสนุนการเรียนรูด้ว้ยเทคโนโลยีที่หลากหลายเพื่อน าไปสู่
นวัตกรรมในการเรียนรู้ 3) จัดสิ่งแวดล้อมที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้เทคโนโลยีที่ตรงกับ 
ความต้องการของผูเ้รียนแต่ละคน 4) อ านวยความสะดวกในการใชเ้ทคโนโลยีที่สนับสนุนและ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาการคิด การตัดสินใจ และทักษะการแก้ปัญหา และ  
5) ด าเนินการใหค้รูและบุคลากรมีโอกาสไดร้บัการพฒันาวิชาชีพอย่างมีคณุภาพโดยใชเ้ทคโนโลยี
ในการเรียนการสอน 



  42 

ภาคภูมิ งอกงาม (2556, น. 36) ไดใ้หค้วามหมายว่า การเรียนการสอน หมายถึง 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งสรา้งทักษะกระบวนการในการเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นความ
มั่นใจในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเขา้ไปในหลกัสตูร กลยุทธก์ารสอน และในบริบทของ
การเรียนรู ้รวมทัง้ความเสมอภาคในการเขา้ถึงทรพัยากรทางเทคโนโลยี และโอกาสในการเรียนรู้
ของนกัเรียนทกุกลุม่ 

สภุทัทรา สงัขวร (2560, น. 31) ไดใ้หค้วามหมายว่า การเรียนการสอน หมายถึง 
ผูบ้ริหารที่มีคุณลกัษณะเป็นแบบอย่างในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ และสรา้งทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียนทุกกลุ่ม สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการก าหนดหลกัสูตรการเรียนการสอน โดยจะตอ้งส่งเสริมใหค้รูไดร้บัการฝึกอบรม
ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อครูจะไดน้ ามาปรบัใช ้และบูรณาการเทคโนโลยีกับการสอน  
ในรายวิชาต่าง ๆ ผลกัดนัใหค้รูใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการสรา้งบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้และ
ก าหนดใหม้ีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนหนึ่งของภาระงาน เพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 
ในการพฒันานกัเรียนทกุคน ทัง้กลุม่ปกติ กลุม่ดอ้ยโอกาส และกลุม่บกพรอ่งทางการเรียนรู ้

อิทธิฤทธิ์  กลิ่นเดช (2560, น. 29) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนการสอน 
หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี มีการใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
จะต้องเป็นผูบ้ริหารที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสรา้งทักษะในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ  
เพื่อการเรียนการสอนของครู และนกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการก าหนดหลกัสตูร 
การเรียนการสอน โดยจะตอ้งส่งเสริมใหค้รูน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรบัใช ้และบูรณาการกับ  
การเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุในการพฒันานกัเรียนทกุคน 

ธนกฤต พราหมน์นก (2559, น. 61) ได้ให้ความหมายว่า การเรียนการสอน 
หมายถึง มีการใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนการสอน มีความเก่ียวขอ้งอย่างใกลช้ิดกบัการที่ผูน้  าตอ้ง
สรา้งกระบวนการใหค้รูและนักเรียนเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ และสรา้งความมั่นใจว่ามีการ  
บูรณาการเทคโนโลยีเขา้ไปในหลกัสตูร กลยุทธใ์นการสอน และในบริบทของการเรียนรูท้ี่เพิ่มพูน
การเรียนรูข้องนกัเรียนใหม้ากขึน้ 

สุนันทา สมใจ และ วิชุดา กิจธรธรรม (2561, น. 355) ได้ให้ความหมายว่า  
การเรียนการสอน หมายถึง ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างของการเรียนรูแ้ละสรา้งทักษะด้าน
เทคโนโลยี และการจดับรรยากาศการเรียนรู ้มีการใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมืออย่างเหมาะสม และ
เกิดประโยชนส์งูสดุต่อการเรียนการสอน 



  43 

สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการเรียน 
การสอนนัน้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถส่งเสริมสนับสนุนเชิงกระบวนการจดัการเรียนการสอน
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศของครู การเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือครูในการน า
เทคโนโลยีมาใชใ้นการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะหข์อ้มูล และการวัดประเมินผลการเรียน
ของนักเรียนให้ความช่วยเหลือสนับสนุนครูผู้สอนในการใช้ข้อมูลจากการวัดประเมินผลของ
นักเรียนปรบัปรุงและวางแผนในการจัดการเรียนการสอน จัดท าคู่มือและสนับสนุนแนวทางการ
ปฏิบัติที่ ดีในการใช้เทคโนโลยี สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสมและการใช้วัตกรรมใน 
การจัดการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน มีการ
ประเมินความตอ้งการของครูในการพัฒนาวิชาชีพดา้นการใชเ้ทคโนโลยี  และส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพดา้นการใชเ้ทคโนโลยีใหก้บัครูและบุคลากรในสถานศกึษา 

2.2.3 การผลิตภาพและความช านาญเชิงวิชาชีพ 
คอซโลสกี (Kozloski, 2006) ได้ให้ความหมายว่า  การผลิตภาพและความ

ช านาญเชิงวิชาชีพ หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตร
ประจ าวัน มีการฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง สรา้งทีมงานและกลุ่มการเรียนรูใ้นองค์การเพื่อน า
เทคโนโลยีมาใชใ้นการพัฒนางาน สรา้งผลิตภาพของงาน สรา้งโอกาสการพัฒนาความกา้วหนา้
ทางวิชาชีพแก่ผูท้ี่น  าเทคโนโลยีมาใชเ้พื่อการเรียนการสอน และเป็นตน้แบบในการน าเทคโนโลยี  
มาใชแ้ละผูเ้รียนเกิดการเรียนรู ้

มาตรฐานชาติด้านการเทคโนโลยีส  าหรบัผู้บริหาร  (International Society for 
Technology in Education, 2009) ได้ก าหนดมาตรฐานระดับชาติทางเทคโนโลยีการศึกษา
ส าหรบัผูบ้ริหารไดม้ีการก าหนดใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาด าเนินการก าหนดใหม้ีการใชเ้ทคโนโลยี
เป็นกิจวัตรปกติ การสรา้งทีมงานและกลุ่มการเรียนรูใ้นองค์กร เพื่อน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการ
พัฒนางานที่ปฏิบติั เพื่อสรา้งผลิตภาพของงาน การใหก้ารช่วยเหลือทีมงาน และกลุ่มการเรียนรู้
โดยการสรา้งโอกาสการพัฒนาความกา้วหนา้ทางวิชาชีพแก่ผูท้ี่น  าเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อการเรียน
การสอน และการเขา้มามีสว่นร่วมในการพฒันาแหลง่ทรพัยากรทางเทคโนโลยีพฒันาวิชาชีพอย่าง
ยั่งยืน 

ศูนย์พัฒนาภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี (CASTLE, 2009) ได้ให้ความหมายว่า 
การผลิตภาพและความช านาญเชิงวิชาชีพ มีองคป์ระกอบ 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 1) เขา้ร่วมกิจกรรมพัฒนา
วิชาชีพดา้นการพัฒนาและเพิ่มการใชเ้ทคโนโลยี 2) ใชเ้ทคโนโลยีในการช่วยเหลือการปฏิบติังาน
ประจ า เช่น การวางแผนงบประมาณ การสื่อสารกับผูอ่ื้น การรวบรวมขอ้มูล 3) ใชร้ะบบบริหาร
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จดัการโดยใชเ้ทคโนโลยีเป็นฐานในการเขา้ถึงขอ้มลูบุคคลของครูและเจา้หนา้ที่ 4) ใชร้ะบบบรหิาร
จัดการโดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการเขา้ถึงข้อมูลนักเรียน และ 5) ใช้เทคโนโลยี เช่น อีเมล ์
บล็อก การประชุมวีดีโอทางไกล เป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง รวมถึงเพื่อน
รว่มงาน นกัเรียน ผูป้กครอง และชมุชน 

นิคม นาคอ้าย (2549, น. 76) ได้ให้ความหมายว่า การผลิตภาพและความ
ช านาญเชิงวิชาชีพ หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารในการประยกุตเ์ทคโนโลยีในการเพิ่มขยาย
ขีดความสามารถเชิงวิชาชีพของทีมงาน และกลุ่มการเรียนในสถานศึกษาอย่างสม ่าเสมอเป็น
กิจวตัรปกติมีส่วนร่วมในการสรา้งโอกาสการพฒันาความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ อนัน าไปสู่การเพิ่ม
ผลิตภาพ ซึ่งหมายถึงความเป็นองคก์รวิชาชีพตน้แบบในการน าเทคโนโลยีมาใช ้และผลการเรียนรู้
ที่เกิดขึน้ในตวัผูเ้รียนเป็นส าคญั 

บรรจบ บุญจันทร ์(2554, น. 37) ไดใ้หค้วามหมายว่า การผลิตภาพและความ
ช านาญเชิงวิชาชีพ หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานมีความสามารถประยุกต์
เทคโนโลยีในการเพิ่มขยายขีดความสามารถเชิงวิชาชีพของทีมงาน อันน าไปสู่การเพิ่มผลิตภาพ 
และสามารถสรุปตัวบ่งชีพ้ฤติกรรมที่แสดงออกถึงใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานได้ 4 ตัวบ่งชี ้
ไดแ้ก่ 1) มีการใชเ้ทคโนโลยีเป็นกิจวัตรประจ าวัน 2) ใชเ้ทคโนโลยีในการพัฒนางาน 3) พัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยี และ 4) เป็นต้นแบบในการน าเทคโนโลยีมาใช ้ 
และผูเ้รียนเกิดการเรียนรู ้

ภาคภูมิ งอกงาม (2556, น. 39) ไดใ้ห้ความหมายว่า การผลิตภาพและความ
ช านาญเชิงวิชาชีพ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่ม 
ขีดความสามารถเชิงวิชาชีพของบุคลากรในสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา และ 
ฝึกปฏิบติัทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อนัน าไปสูก่ารเพิ่มผลิตภาพ 

อิทธิฤทธิ์ กลิ่นเดช (2560, น. 30) ไดใ้หค้วามหมายว่า การผลิตภาพและความ
ช านาญเชิงวิชาชีพ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี ดา้นการผลิตภาพ
และความช านาญเชิงวิชาชีพนั้น มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานจะต้องเป็นผู้บริหารที่มี
ความสามารถประยุกต์เทคนิคในการเพิ่มขยาย และพัฒนาขีดความสามารถของทีมงาน และ
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นกิจวัตร
ประจ าวนั เพื่อเป็นตน้แบบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ้เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้

สุภัททรา สังขวร (2560, น. 32) ได้ให้ความหมายว่า การผลิตภาพและความ
ช านาญเชิงวิชาชีพ หมายถึง ผูบ้ริหารที่มีคณุภาพลกัษณะมุ่งเนน้การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
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เพิ่มขีดความสามารถในเชิงวิชาชีพของทีมงาน และกลุ่มการเรียนรูใ้นสถานศึกษาซึ่งผู้บริหาร
สถานศึกษา จะตอ้งมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นกิจวัตรประจ าวัน 
พัฒนางานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม ่าเสมอ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พฒันาความกา้วหนา้ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ยงัเป็นตน้แบบในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชเ้พื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้

สุนันทา สมใจ และ วิชุดา กิจธรธรรม (2561, น. 356) ได้ให้ความหมายว่า  
การผลิตภาพและความช านาญเชิงวิชาชีพ หมายถึง ผูบ้ริหารตอ้งมีความสามารถในการประยุกต์
เทคโนโลยีในการเพิ่มขยายขีดความสามารถเชิงวิชาชีพ และสรา้งโอกาสการพฒันาความกา้วหนา้
ทางวิชาชีพ อนัน าไปสูก่ารเพิ่มผลิตภาพ ความเป็นองคก์รวิชาชีพตน้แบบในการน าเทคโนโลยีมาใช้
ในสถานศกึษา 

สรุปไดว้่า ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษา การผลิตภาพและ
ความช านาญเชิงวิชาชีพนัน้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนบัสนุนการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถเชิงวิชาชีพของครู และเขา้ร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพดา้นการพัฒนาการ 
ใชเ้ทคโนโลยี จัดใหม้ีการใชเ้ทคโนโลยีในการปฏิบัติงานเป็นประจ า ใชเ้ทคโนโลยีเป็นฐานขอ้มูล 
ในระบบบริหารจัดการเพื่อเข้าถึงข้อมูลบุคคลของครู บุคลากรในสถานศึกษา และนักเรียน 
สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกบัผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง รวมถึงเพื่อนรว่มงาน 
ผูเ้ชี่ยวชาญ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน สู่การสรา้งความเป็นองคก์รวิชาชีพต้นแบบในการ 
ใชเ้ทคโนโลยี สรา้งการเรียนรูใ้นสถานศึกษา และพัฒนาแหล่งเรียนรูท้างเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ 

2.2.4 การสนับสนุน การบริหาร และการปฏิบัติการ 
การสนับสนุน การบริหาร และการปฏิบัติการนั้น มุ่งเน้นความสามารถในการ 

ชกัน า โนม้นา้ว และส่งเสริมบรูณาการเทคโนโลยีสารสนเทศภายใตก้ารบริหารจดัการของผูบ้รหิาร  
สู่ระบบบริหารงานโรงเรียนที่เชื่อมโยงไปสู่การจัดการเรียนรู ้ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่าย  
ที่มีส่วนเก่ียวข้องสามารถจัดการให้เกิดความเข้ากันได้หรือผสมกลมกลืนระหว่างเทคโนโลยี
สารสนเทศและนโยบาย ตลอดจนการกระจายงบประมาณและทรพัยากรต่าง ๆ ในการด าเนินงาน
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ผู้น าตอ้งสรา้งระบบสนับสนุน  ส่งเสริม 
ที่กระตุน้ใหเ้กิดความตอ้งการผลิตชิน้งานที่เกิดจากการใชเ้ทคโนโลยีเพิ่มมากขึน้ และคอยใส่ใจ
ดูแลให้ความตอ้งการนั้นด ารงอยู่ตลอด โดยในการสนับสนุนใหค้รูพยายามน าเทคโนโลยีมาใช้ 
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ในห้องเรียน ต้องพิจารณาถึงความพยายามชักน า  โน้มน้าวผู้ที่ ไม่เต็มใจหรือลังเลในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศดว้ย (The Knowledge Loom, 1999) 

นิคม นาคอ้าย (2549, น. 79) ได้ให้ความหมายว่า การสนับสนุน การบริหาร  
และการปฏิบติัการ หมายถึง คุณลกัษณะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีที่มุ่งเนน้ความสามารถในการชักน า 
โน้มน้าว และส่งเสริม บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหาร  
สู่ระบบบริหารงานสถานศึกษา ที่เชื่อมโยงไปสู่การจดัการเรียนรู ้ภายใตค้วามร่วมมือของทุกฝ่าย 
ที่มีส่วนเก่ียวข้อง สามารถจัดการให้เกิดความเข้าใจได้ หรือผสมกลมกลืนระหว่างเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนโยบายตลอดจนการกระจายงบประมาณ และทรพัยากรต่าง ๆ ในการด าเนินงาน
ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ 

ศูนย์พัฒนาภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี (CASTLE, 2009) ได้ให้ความหมายว่า  
การสนับสนุน การบริหาร และการปฏิบัติการ มีองค์ประกอบ 6 ข้อ ได้แก่ 1) สนับสนุนครู 
และเจา้หนา้ที่ในการเชื่อมโยง การสรา้ง การใชร้ะบบเทคโนโลยีส  าหรบัการบริหาร และปฏิบติัการ 
เช่น ระบบขอ้มูลนักเรียน สมุดพกอิเล็กทรอนิกส ์ระบบบริหารหลักสูตร  2) จัดสรรงบประมาณ 
ในการสนับสนุนความตอ้งการเทคโนโลยีของโรงเรียน 3) จัดหาเงินทุนเพิ่มเติมในการสนับสนุน
ความตอ้งการเทคโนโลยีของโรงเรียน 4) จดัการทดแทน/ปรบัปรุงฮารด์แวรแ์ละซอรฟ์แวรต์ามแผน
เทคโนโลยีของโรงเรียน 5) สนับสนุนการให้บริการด้านเทคโนโลยีที่มีคุณภาพอย่างพอเพียง  
และ 6) ตรวจสอบความพึงพอใจของครูและเจา้หน้าที่ ต่อการใหบ้ริการสนับสนุนดา้นเทคโนโลยี
ของโรงเรียน 

ชวลิต เกิดทิพย ์(2550, น. 40) ได้ให้ความหมายว่า การสนับสนุน การบริหาร 
และการปฏิบติัการ หมายถึง ผูน้  าเชิงเทคโนโลยีจะตอ้งมีคุณลกัษณะในการสรา้งความพรอ้มของ
สถานศึกษาทางกายภาพ การขยายโครงสรา้งพืน้ฐาน และปรบัปรุงใหม้ีเพิ่มมากขึน้ อ านวยการ 
และเปิดโอกาสใหทุ้กคนแสดงวิสัยทัศน์ เป็นผูส้รา้งแรงบันดาลใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในวิสัยทัศน์ 
เพื่อบูรณาการเทคโนโลยีและค า้จุนสภาพแวดลอ้ม บ ารุงและสรา้งกระบวนการ  ร่วมกันพัฒนา 
การน าไปใช้ และติดตามแผนเทคโนโลยีให้บรรลุวิสัยทัศน์  ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในระบบ 
การบริหารจดัการ เพื่อเขา้ถึงการบริหารงานบุคคล และบนัทึกขอ้มูลนักเรียน การประชาสมัพันธ์
เพื่อให้เกิดเครือข่ายด้านเทคโนโลยีที่กว้างขวาง ความพรอ้มทางด้านโอกาสในการสรรหา
งบประมาณ เพื่อจัดซื ้อวัสดุอุปกรณ์ และการพัฒนาบุคลากร การจัดตั้งกองทุนเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียน มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและ  
การเรียนการสอน มีการบริหารการศึกษาโดยยึดเทคโนโลยีเป็นฐานเพื่อน าไปสู่การปฏิบติัที่เป็น



  47 

รูปธรรม บูรณาการแผนกลยุทธ์ แผนเทคโนโลยี และแผนอ่ืน ๆ รวมทั้งนโยบายและสร้าง  
การถ่วงดุลอ านาจทางทรพัยากร และน าระเบียบไปใชเ้พื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
และสนบัสนนุใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

ภาคภูมิ  งอกงาม (2556, น. 42-43) ได้ให้ความหมายว่า  การสนับสนุน  
การบริหาร และการปฏิบัติการ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการชักน า  
โน้มน้าว และส่งเสริมบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานสถานศึกษา และการ
จดัการเรียนรูภ้ายใตค้วามรว่มมือของทกุฝ่ายท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้ง 

สุภัททรา สงัขวร (2560, น. 33) ไดใ้หค้วามหมายว่า การสนับสนุน การบริหาร 
และการปฏิบัติการ หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้บริหารที่มีคุณลักษณะมุ่งเน้น
ความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้การบริหารจัดการของผู้บริหาร  
สู่ ระบบบริหารสถานศึกษา เพื่ อขยายโครงสร้างพื ้นฐาน และปรับป รุงการบริหารงาน  
ของสถานศึกษา และเปิดโอกาสใหทุ้กคนแสดงวิสยัทัศนใ์นการบริหารสถานศึกษา เพื่อขบัเคลื่อน
สถานศกึษาสูเ่ปา้หมายที่ก าหนด 

ธนกฤต พราหมน์นก (2559 , น. 63) ได้ให้ความหมายว่า  การสนับสนุน 
การบริหาร และการปฏิบัติการ หมายถึง ผูน้  าตอ้งสรา้งระบบสนับสนุน ส่งเสริม ที่กระตุน้ใหเ้กิด
ความต้องการผลิตชิ ้นงานที่ เกิดจากการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ ้น และคอยใส่ใจ  ดูแลให ้
ความตอ้งการนัน้ด ารงอยู่ตลอด โดยในการสนบัสนนุใหค้รูพยายามน าเทคโนโลยีมาใชใ้นหอ้งเรียน 
ต้องพิจารณาถึงความพยายามชักน า โน้มน้าว ผู้ที่ ไม่ เต็มใจ หรือลังเลในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศดว้ย 

สุนันทา สมใจ และ วิชุดา กิจธรธรรม (2561, น. 357) ได้ให้ความหมายว่า  
การสนบัสนุน การบริหาร และการปฏิบติัการ หมายถึง ผูบ้ริหารตอ้งมีความสามารถในการชกัน า
โนม้นา้ว ส่งเสริมบูรณาการเทคโนโลยีในการบรหิารงานสถานศึกษา และการจดัการเรียนรูภ้ายใต้
ความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง สามารถจัดการให้เกิดความเขา้ใจได้ หรือผสมกลมกลืน
ระหว่างเทคโนโลยีและนโยบาย 

สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา การสนับสนุน  
การบริหาร และการปฏิบติัการนัน้ ผูบ้รหิารสถานศึกษาสามารถวิเคราะหโ์นม้นา้ว และส่งเสรมิการ
ใชเ้ทคโนโลยีในการบรหิารงานของสถานศึกษา สนบัสนุนครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อสรา้ง
และใชร้ะบบเทคโนโลยีส  าหรบัการบริหารและปฏิบติัการ จดัสรรงบประมาณ จดัหาเงินทุนเพิ่มเติม
ในการสนับสนุนตามความตอ้งการเทคโนโลยีของสถานศึกษา จัดการทดแทนและปรบัปรุงระบบ
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ตามแผนเทคโนโลยีของสถานศึกษา สนับสนุนการให้บริการด้านเทคโนโลยี  การเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารที่มีคุณภาพอย่างพอเพียง จัดใหม้ีการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยีของสถานศึกษาอย่าง 
เป็นระบบ และตรวจสอบความพึงพอใจของครูและบุคลากรในสถานศึกษาต่อการให้บริการ
สนบัสนนุดา้นเทคโนโลยีของสถานศกึษา 

2.2.5 การวัดและการประเมินผล 
คอซโลสกี (Kozloski, 2006) ได้ให้ความหมายว่า การวัดและการประเมินผล 

หมายถึง ผู้น าสามารถใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูลและแปลผลการวิเคราะห์  
ใชเ้ทคโนโลยีในการวดัผลและประเมินผลการเรียนรูข้องนักเรียน ใชเ้ทคโนโลยีในการวินิจฉัยและ
ประเมินระบบการบรหิารจดัการภายในสถานศึกษา และประเมินคณุภาพของเทคโนโลยีที่ใช ้

มาตรฐานชาติด้านการเทคโนโลยีส  าหรับผู้บริหาร (International Society for 
Technology in Education, 2009) ได้ก าหนดมาตรฐานระดับชาติทางเทคโนโลยีการศึกษา
ส าหรับผู้บริหารด้านการวัดและการประเมินผล ไว้ดังนี ้ 1) ใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวม 
วิเคราะหข์อ้มูล แปลผลการวิเคราะหแ์ละเชื่อมโยงสู่การสรา้งขอ้สรุปเพื่อน าไปใชใ้นการบริหาร  
การพฒันาการสอนและการเรียนรู ้2) ใชเ้ทคโนโลยีในการวดัและการประเมินผลเพื่อพฒันาวิชาชีพ
ครูเป็นรายบุคคล 3) ใช้เทคโนโลยีในการวินิจฉัยและประเมินระบบการบริหารจัดการภายใน
สถานศกึษา 

สถาบนัวิจยัอเมริกนั (American Institute for Research: AIR, 2009) ไดก้ าหนด
มาตรฐานระดับชาติทางเทคโนโลยีการศึกษาส าหรับผู้บริหารด้านการวัดและการประเมินผล 
ไว้ดังนี ้ 1) ใช้เทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมข้อมูลและแปลผลการวิเคราะห์ 2) ใช้เทคโนโลยี 
ในการวัดผลและประเมินผลการเรียนรูข้องนักเรียน 3) ใชเ้ทคโนโลยีในการวินิจฉัยและประเมิน
ระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา และ 4) ประเมินคุณภาพของเทคโนโลยีที่ใช้ใน
สถานศกึษา 

ศูนย์พัฒนาภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี  (CASTLE, 2009) ได้ก าหนดมาตรฐาน 
ด้านการวัดและการประเมินผล (Assessment and Evaluation) ประกอบด้วย 5 ข้อ ได้แก่ 
1) ส่งเสริมใหม้ีการใชเ้ทคโนโลยีเป็นฐานในการรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวดัผลนักเรียน 2) ประเมิน
การสอนโดยใชร้ะบบเทคโนโลยีเป็นฐานของครู รวมทั้งประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในการสอน 
3) วดัผลและประเมินระบบธุรการและปฏิบติัการโดยใชเ้ทคโนโลยีเป็นฐานที่มีอยู่ เพื่อการปรบัปรุง
และพัฒนา 4) ประเมินประสิทธิภาพของการใหก้ารพัฒนาวิชาชีพเพื่อตอบสนองความตอ้งการ
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และใชเ้ทคโนโลยีของครู 5) ประเมินสมรรถนะครูดา้นการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพในการ
พิจารณาความดีความชอบ 

นิคม นาคอา้ย (2549) ไดใ้หค้วามหมายว่า การวดัและการประเมินผล หมายถึง
ผูน้  าต้องสามารถพัฒนาระบบการประเมิน การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ 
โดยอาศยัเทคโนโลยีในการเก็บรวบรวม วิเคราะหแ์ละแปลผลการวิเคราะห ์ตลอดจนการประเมิน
คุณภาพของเทคโนโลยีที่ใช้ในสถานศึกษา เพื่อสรา้งความมั่นใจว่าจะน าไปสู่การบริหารและ
จดัการเรียนการสอนใหบ้รรลผุลตามที่ตัง้ไว ้

ชวลิต เกิดทิพย ์(2550, น. 40) ไดใ้หค้วามหมายว่า การวัดและการประเมินผล 
หมายถึง ผู้น าต้องสามารถวัดและประเมินการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ และการสื่อสาร  
ที่เหมาะสมและหลากหลาย ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์ปัญหาและตีความข้อมูล  
เพื่อพัฒนาการบริหารและการเรียนการสอน มีการก าหนดมาตรฐานในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศประเมินผลกระทบที่มีต่อครูและนกัเรียนอย่างเป็นระบบ ติดตาม ก ากบัประเมินการใช้
เทคโนโลยี มีการประเมินผลการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายอย่างเหมาะสม มีการบรหิาร
จดัการท่ีดีในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชป้รบัปรุงการเรียนการสอน 

บรรจบ บุญจนัทร ์(2554, น. 33) ไดใ้หค้วามหมายว่า การวดัและการประเมินผล 
หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสามารถน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการวัดและ 
การประเมินผลทัง้ในแง่ของการเรียนการสอนหรือการประเมินการใชเ้ทคโนโลยี และสามารถสรุป  
ตวับ่งชีพ้ฤติกรรมที่แสดงออกถึงจดัใหม้ีการใชเ้ทคโนโลยีในการวดัและการประเมินผลได ้4 ตวับ่งชี ้
ไดแ้ก่ 1) มีการใชเ้ทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมขอ้มลูและแปลผลการวิเคราะห ์2) ใชเ้ทคโนโลยีใน
การวดัผลและประเมินผลการเรียนรูข้องนกัเรียน 3) ใชเ้ทคโนโลยีในการวินิจฉัยและประเมินระบบ
การบรหิารจดัการภายในสถานศกึษา และ 4) ประเมินคณุภาพของเทคโนโลยีที่ใชใ้นสถานศกึษา 

ภาคภูมิ งอกงาม (2556, น. 44) ไดใ้หค้วามหมายว่า การวดัและการประเมินผล 
หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาระบบการบริหาร การประเมิน การบริหารจัดการ 
และการปฏิบัติงาน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ แปลผล  
การวิ เคราะห์ และเชื่อมโยงสู่การสร้างข้อส รุป  ตลอดจนกระบวนการประเมินคุณภาพ 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใชใ้นสถานศกึษา 

ธนกฤต  พ ราหมน์นก  (2559, น . 64) ได้ให้ความหมายว่า  การวัดและ 
การประเมินผล หมายถึง ผู้น าต้องสามารถพัฒนาระบบการประเมิน  การบริหารจัดการและ 
การปฏิบัติงานโดยอาศัยเทคโนโลยีในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์  และแปลผลการวิเคราะห ์
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ตลอดจนการประเมินคุณภาพของเทคโนโลยีที่ใชใ้นสถานศึกษา เพื่อสรา้งความมั่นใจว่าจะน า  
ไปสูก่ารบรหิารและจดัการเรียนการสอนใหบ้รรลผุลตามที่ตัง้ไว ้

สภุัททรา สงัขวร (2560, น. 34) ไดใ้หค้วามหมายว่า การวดัและการประเมินผล 
หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีคณุลกัษณะในการบรหิารจดัการการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการจัดการเรียนการสอน สามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์ปัญหา และตีความ
ข้อมูล เพื่อน าไปสู่การบริหารและจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
มีการก าหนดมาตรฐาน ก ากับ ติดตาม และนิเทศการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนให้ครู 
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ การประเมินผลการเรียนรู ้
ของนกัเรียน ประเมินระบบการบรหิารและคณุภาพของเทคโนโลยีที่ใชใ้นสถานศกึษา 

สุนันทา สมใจ และ วิชุดา กิจธรธรรม (2561, น. 358) ได้ให้ความหมายว่า  
การวดัและการประเมินผล หมายถึง ผูบ้รหิารตอ้งมีความสามารถน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการวดัและ
การประเมินผล เพื่ อมาบูรณาการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในส ถานศึกษาให ้
มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

สรุปได้ว่า ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา การวัดและการ
ประเมินผลนัน้ ผูบ้รหิารสถานศึกษาส่งเสรมิสนบัสนนุใหม้ีการพฒันาระบบการประเมิน การบรหิาร
จัดการ และการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่โดยใชเ้ทคโนโลยี ส่งเสริมใหม้ีการใชเ้ทคโนโลยีเป็นฐาน 
ในการรวบรวมขอ้มูล วิเคราะหข์อ้มูลเพื่อการวัดและการประเมินผลนักเรียน ใชร้ะบบเทคโนโลยี
เป็นฐานในการประเมินการสอน และประเมินประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีในการจัด 
การเรียนการสอนของครู ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการวัดผลและประเมินระบบธุรการเพื่อ 
การปรับปรุงและพัฒนา จัดให้มีการประเมินการพัฒนาวิชาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการ 
ใช้เทคโนโลยีของครู และจัดประเมินสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ  
สรา้งความมั่นใจว่าจะน าไปสู่การบริหารและจดัการเรียนการสอนใหบ้รรลผุลตามที่ตัง้ไว้ และเปิด
โอกาสใหค้รูไดป้ระเมินระบบการบริหารและคณุภาพของเทคโนโลยีที่ใชใ้นสถานศกึษา 

2.2.6 ประเด็นทางสังคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ 
คอซโลสกี (Kozloski, 2006) ไดใ้หค้วามหมายว่า ประเด็นทางสังคม กฎหมาย 

และจรรยาบรรณ หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีด้านสังคม กฎหมาย และประเด็นทาง
จริยธรรมมีขอบข่ายครอบคลุมถึงการสรา้งความมั่นใจว่ามีการเขา้ถึงเทคโนโลยีใหก้ับนักเรียน  
ใหม้ีการใชเ้ทคโนโลยีดว้ยความรบัผิดชอบ ความปลอดภัยในการใชเ้ทคโนโลยี  ความปลอดภัย 
ในสขุภาพและสิ่งแวดลอ้ม ออกกฎหมายลิขสิทธิ์และทรพัยส์ินทางปัญญา 
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มาตรฐานชาติด้านการเทคโนโลยีส  าหรับผู้บริหาร  (International Society for 
Technology in Education, 2009) ได้ก าหนดมาตรฐานเทคโนโลยีทางการศึกษาแห่งชาติ 
ด้านสังคม กฎหมาย และประเด็นทางจริยธรรม ซึ่ งมีขอบข่ายครอบคลุมถึงเทคโนโลยี  
อย่างเสมอภาค มีกฎหมาย และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี  ออกข้อบังคับ เก่ียวกับ 
ความปลอดภัยในการใชเ้ทคโนโลยี ออกขอ้บังคับเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 
การพฒันาลิขสิทธิ์และทรพัยส์ินทางปัญญา 

สถาบนัวิจยัอเมริกนั (American Institute for Research: AIR, 2009) ไดก้ าหนด
มาตรฐานทางเทคโนโลยีการศึกษาแห่งชาติส าหรับผู้บริหารด้านสังคมดิจิทัล ซึ่งมีขอบข่าย
ครอบคลุมถึงการจัดหาเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งผูเ้รียนทุกคนสามารถเขา้ถึงและ  
ตรงกับความต้องการ การเป็นต้นแบบและสนับสนุนในการใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ ไม่ขัดต่อ
พระราชบญัญัติขอ้มลูข่าวสารและจริยธรรม การสนบัสนุนเป็นแบบอย่างในการใชเ้ทคโนโลยีดว้ย
ความรบัผิดชอบต่อสังคม การเป็นตัวอย่างในการใชก้ารสื่อสารร่วมสมัยเพื่อพัฒนาความเขา้ใจ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูว้ฒันธรรมรว่มกนัและมีสว่นรว่มในเวทีโลก 

ศูนย์พัฒนาภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี  (CASTLE, 2009) ได้ก าหนดมาตรฐาน 
ประเด็นทางสงัคม กฎหมาย และ จรรยาบรรณ ไดแ้ก่ 1) ด าเนินการใหเ้กิดความเสมอภาคในการ
เข้าถึงและการใช้เทคโน โลยีในโรงเรียน 2) ก าหนดนโยบายเพื่ อสร้างความตระหนักถึง
ความสมัพนัธข์องเทคโนโลยีกบัประเด็น สงัคม กฎหมาย และจรรยาบรรณใหก้บัครู เจา้หนา้ที่ และ
นักเรียน 3) ก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 4) มีส่วนร่วมในการก าหนด 
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัออนไลน ์5) สนบัสนนุการใชเ้ทคโนโลยี
เพื่อสนองความตอ้งการของนกัเรียนการศึกษาพิเศษ 6) สนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อจดัรูปแบบ
การศึกษาให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล และ 7) ได้เผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับประเด็นสุขภาพ 
ที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยีและคอมพิวเตอรใ์นหอ้งเรียน และส านกังาน 

นิคม นาคอา้ย (2549) ไดใ้หค้วามหมายว่า ประเด็นทางสังคม กฎหมาย และ
จรรยาบรรณ หมายถึง ขอบข่ายครอบคลุมการเขา้ถึงเทคโนโลยีอย่างเสมอภาคของนักเรียนและ
นักการศึกษา ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี ออกข้อบังคับ  
ความปลอดภัยในการใชเ้ทคโนโลยี ออกขอ้บังคับเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 
มีสว่นรว่มในการพฒันานโยบายการออกกฎหมาย 

ชวลิต เกิดทิพย ์(2550, น. 41) ไดใ้หค้วามหมายว่า ประเด็นทางสงัคม กฎหมาย 
และจรรยาบรรณ หมายถึง ผูน้  าจะตอ้งมีวิสยัทัศนด์า้นเทคโนโลยีที่สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมที่เป็น
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จริงในบริบทของสังคมนั้น ๆ บริหารการเงินและทรพัยากรเทคโนโลยีอย่างโปร่งใส ยึดมั่นและ
ชักชวนให้บุคลากรในโรงเรียนยอมรับนโยบายท้องถิ่นและนโยบายอ่ืน ๆ ที่ เก่ียวข้องกับ  
ความปลอดภัย ลิขสิทธิ์ และการใชเ้ทคโนโลยี มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนที่มุ่งความปลอดภัย 
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี บูรณาการเทคโนโลยีที่ เก่ียวข้องเฉพาะ  
กับการเรียนการสอนให้นักเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยี โดยสอดแทรกจริยธรรมในการเป็นผู้ใช้
เทคโนโลยีที่ดีดว้ย เช่น มารยาทในการใชเ้ครือข่ายอินเตอรเ์น็ต ใหค้วามช่วยเหลือดา้นเทคโนโลยี
แก่ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสียองคก์รอ่ืนเมื่อมีโอกาส ก าหนดวิธีสื่อสารหรือหารูปแบบที่ดีโดยใชบ้งัคบัทาง
สังคม กฎหมาย และจริยธรรม เพื่อเสริมความรบัผิดชอบในการใชเ้ทคโนโลยี ก าหนดใหค้วาม
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในทรัพยากรระดับท้องถิ่น ส่งเสริมและบังคับความปลอดภัย  
ในสขุภาพการใชเ้ทคโนโลยี และมีสว่นรว่มในการพฒันานโยบายกฎหมายลิขสิทธิ์ 

บรรจบ บุญจันทร์ (2554, น. 44) ได้ให้ความหมายว่า ประเด็นทางสังคม 
กฎหมาย และจรรยาบรรณ หมายถึง พฤติกรรมที่ผูบ้รหิารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานแสดงออกถึงการ
เป็นแบบอย่างในการใช้เทคโนโลยีด้วยความระมัดระวังและมีความรับผิดชอบต่อสังคม  
ผูเ้รียนทุกคนสามารถเขา้ถึงและตรงกับความตอ้งการ ที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสาร
และจริยธรรม และสามารถสรุปตัวบ่งชี ้พฤติกรรมที่ แสดงออกถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย
เทคโนโลยีได้ 5 ตัวบ่งชี ้ ได้แก่ 1) ด าเนินการให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีได้ตรงกับ 
ความต้องการ 2) ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีด้วยความ
รบัผิดชอบ 3) ออกขอ้บงัคบัการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในตนเอง 4) ออกขอ้บงัคบัการใช้
เทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยในสิ่งแวดลอ้ม และ 5) มีส่วนร่วมในการออกกฎหมายลิขสิทธิ์และ
ทรพัยส์ินทางปัญญา 

ภาคภูมิ  งอกงาม (2556, น. 46) ได้ให้ความหมายว่า  ประเด็นทางสังคม 
กฎหมาย และจรรยาบรรณ หมายถึง ผูน้  าตอ้งมีความรู ้ความเขา้ใจกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และบริบทต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสรา้งความเสมอภาคในการ
เขา้ถึง การสง่เสริม และบงัคบัใชม้าตรการเก่ียวกบัความปลอดภยั การสนบัสนุน และจดัท าใหเ้กิด
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานที่ปลอดภยัในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

สภุทัทรา สงัขวร (2560, น. 35) ไดใ้หค้วามหมายว่า ประเด็นทางสงัคม กฎหมาย 
และจรรยาบรรณ หมายถึง ผู้บริหารที่มีคุณลักษณะที่มีความรู้ ความเข้าใจในด้านประเด็น 
ทางสงัคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ เก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคลอ้งกบับริบท
ของสังคมนัน้ ๆ ดว้ยความระมัดระวัง และมีความรบัผิดชอบต่อความตอ้งการการใชเ้ทคโนโลยี
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สารสนเทศที่ไม่ขัดกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ท าให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศไดต้รงกบัความตอ้งการอย่างถกูกฎหมายและจรยิธรรม ดว้ยการออกขอ้บงัคบัในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความปลอดภยัของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศกึษา 

อิทธิฤทธิ์ กลิ่นเดช (2560, น. 32) ได้ให้ความหมายว่า  ประเด็นทางสังคม 
กฎหมาย และจรรยาบรรณ หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีที่มีจรยิธรรม
ในการใช้เทคโนโลยี จะต้องเป็นผู้บริหารที่แสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างในการใช้เทคโนโลยี  
ดว้ยความระมัดระวัง มีความรบัผิดชอบต่อสังคม และไม่ขัดกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร  
ท าให้นักเรียนทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ  ตรงกับความต้องการอย่างถูกกฎหมาย 
และจรยิธรรม ดว้ยการออกกฎหมายในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศกึษา 

ธนกฤต พราหมน์นก (2559, น. 65) ได้ให้ความหมายว่า ประเด็นทางสังคม 
กฎหมาย และจรรยาบรรณ หมายถึง ผู้น าต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความรับผิดชอบ 
ของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การสรา้งความเสมอภาคในการเขา้ถึง การสง่เสริมและบงัคบั 
ใชม้าตรการเก่ียวกบัความปลอดภยั การสนบัสนุนและจดัใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 
ที่ปลอดภยัในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดนโยบายที่ชดัเจนเก่ียวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
ลิขสิทธิ์ การคุม้ครองทรพัยส์ินทางปัญญา และความรบัผิดชอบต่อสงัคมในการใชง้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ  

สุนันทา สมใจ และ วิชุดา กิจธรธรรม (2561, น. 358) ได้ให้ความหมายว่า 
ประเด็นทางสังคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ หมายถึง ผู้บริหารต้องมีความรู ้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยี การส่งเสรมิและบงัคบัใชม้าตรการเก่ียวกบัความปลอดภยั การสนบัสนุน
และจดัใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานที่ปลอดภยัในการใชเ้ทคโนโลยีในสถานศกึษา 

สรุปไดว้่า ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษา ประเด็นทางสังคม 
กฎหมาย และจรรยาบรรณนัน้ ผูบ้รหิารสถานศึกษามีความตระหนกัในการด าเนินการใหเ้กิดความ
เสมอภาคในการเขา้ถึงการใชเ้ทคโนโลยีในสถานศกึษา ก าหนดนโยบายเพื่อสรา้งความตระหนกัถึง
ความสมัพันธ์ของเทคโนโลยีกับประเด็นสงัคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ ใหก้ับครู  บุคลากรใน
สถานศึกษา และนักเรียน ก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร ความเข้าใจ
กฎหมายเทคโนโลยี และบรบิทต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยี มีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็น
ที่เก่ียวขอ้งกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยออนไลน์ การแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่าง
ในการใชเ้ทคโนโลยีดว้ยความระมดัระวัง มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและไม่ขดักบัพระราชบญัญัติ
ข้อมูลข่าวสาร สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อสนองความต้องการนักเรียนการศึกษาพิเศษ 
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สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดรูปแบบการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นรายบุคคล  จัดให้มีการ
เผยแพร่ขอ้มูลประเด็นสุขภาพที่เก่ียวขอ้งกับการใชเ้ทคโนโลยีและคอมพิวเตอรใ์นสถานศึกษา
อย่างถูกกฎหมายและจริยธรรม มีการใชม้าตรการบังคับเก่ียวกับความปลอดภัยในสุขภาพและ
สิ่งแวดลอ้มจากการใชเ้ทคโนโลยีในสถานศกึษา 

3. การบูรณาการเทคโนโลยีของครู 
การบูรณาการเทคโนโลยีของครูเป็นสิ่งส าคัญในยุคนี ้การจดัการแหล่งเรียนรูใ้นรูปแบบ

ของดิจิทัล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยการใช้คอมพิวเตอรส์นับสนุน 
ซึ่งเทคโนโลยีเป็นความรูเ้บื ้องต้นส าหรบัผู้ออกแบบการสอน รวมถึงผู้สอนต้องพัฒนาความรู ้
ดา้นเทคโนโลยีในลกัษณะเฉพาะดา้นต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน เป็นผลให้
นกัเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายการเรียนการสอนไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสมและ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษาในยุคปัจจุบัน โดยครูสามารถ น าเทคโนโลยี 
มาประยุกตใ์ชใ้นการสอน เขา้ใจขอ้จ ากัดและประสิทธิผลของการใชเ้ทคโนโลยี ดังนั้นครูจะตอ้ง
สามารถบรูณาการเทคโนโลยีในการสอนใหม้ีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสงูสดุแก่นกัเรียน 

3.1 ความหมายของการบูรณาการเทคโนโลยีของครู 
จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ไดใ้หค้วามหมายของ

การบรูณาการเทคโนโลยีของครู ดงันี ้
วุฒิชัย ประสารสอย (2545) ได้ใหค้วามหมายว่า การบูรณาการเทคโนโลยีของครู 

หมายถึง กระบวนการที่ซบัซอ้นและเก่ียวขอ้งกบั บุคคล กรรมวิธีความคิดและเครื่องมือ หรือวสัด ุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ การวิเคราะหแ์ละคิดหาวิธีการแก้ไขปัญหา การน าวิธีการแก้ไขปัญหามาใชก้าร
ประเมินผล การแก้ไขปัญหาและการควบคุม  หรือขจัดปัญหาเก่ียวกับการสอนในสถานการณ์ 
ที่จะช่วยให้กระบวนการเรียนรูเ้ป็นไปอย่างมีระบบ  และสามารถก ากับให้กระบวนการต่างๆ
บรรลผุลหรือเปา้หมายที่ก าหนดเอาไวไ้ด ้

หนูม้วน ร่มแก้ว (2547) ได้ให้ความหมายว่า  การบูรณาการเทคโนโลยีของครู 
หมายถึง การน าเอาวสัดุ อปุกรณว์ิธีการต่าง ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างผสมบูรณาการ
ในเชิงระบบ รวมทั้งทฤษฎีการเรียนรู้และการสื่อความหมาย มาพัฒนาการเรียนการสอน  
ให้สูงขึน้ การวางแผนของครูเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งในการน าผู้เรียนไปสู่จุดหมาย
ปลายทางที่ก าหนด สภาพท้องถิ่น  ความพรอ้มของโรงเรียน และความแตกต่างของผู้เรียน 
จะเป็นตัวก าหนดว่าครูควรจะใชก้ระบวนการเรียนการสอนและกิจกรรมแบบใดจึงจะสามารถ  
ท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูต้ามจดุประสงคข์องหลกัสตูร 
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กิดานันท์ มลิทอง (2548) ได้ให้ความหมายว่า การบูรณาการเทคโนโลยีของครู 
หมายถึง การรวมทรัพยากรและกระบวนการใด ๆ เพื่อเอือ้ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ครูผู้สอน
สามารถใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพการสอนและช่วยให้การสื่อสารกับผู้เรียน  
กระจ่างแจง้ยิ่งขึน้ โดยอาจใชก้ระบวนการเฉพาะหรือเทคโนโลยีพิเศษเพื่อการสอนใหเ้หมาะสม  
กับรูปแบบการเรียนรู้ ของผู้เรียนแต่ละคน หรือผู้เรียนเอง อาจเป็นผู้เลือกสรรกระบวนการ 
หรือเทคโนโลยีเพื่อใหเ้หมาะกบัความตอ้งการและเอือ้อ านวยความสะดวกในการเรียนของตน 

จินตวีร ์คล้ายสังข์ (2555) ได้ให้ความหมายว่า การบูรณาการเทคโนโลยีของครู 
หมายถึง การจดัการเรียนรูแ้บบผสมบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศใหม้ีประสิทธิภาพสงูสดุ สิ่งที่
ควรค านึงถึง มีองคป์ระกอบที่ส  าคญั 4 ส่วน คือ 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์2) ระบบจัดการเรียนรู ้ 
3) การติดต่อสื่อสาร และ 4) การประเมินผล และหลักการพื ้นฐานที่ส  าคัญส าหรับการเรียน 
การสอนแบบผสมบูรณาการ ประกอบดว้ย 5 ส่วนหลกั คือ 1) ทฤษฎีการเรียนการสอน 2) ทฤษฎี
ระบบ 3) ทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร 4) รูปแบบการเรียนการสอน และ 5) หลกัการศกึษาทางไกล 

สรุปได้ว่า การบูรณาการเทคโนโลยีของครู หมายถึง กระบวนการจัดการเรียน 
การสอนโดยครูผูส้อนเลือกใชส้ื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีความเหมาะสม ซึ่งในปัจจุบนัมี
สื่อหลากหลายประเภทในการน ามาใช้เพื่อจัดการเรียนการสอน โดยครูผูส้อนมีความสามารถ 
ในการบูรณาการความรูด้า้นเทคโนโลยีที่จ  าเป็นต่อการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ในการถ่ายทอดเนือ้หาเป็นวิธีการ กระบวนการ หรือการปฏิบติัของครูในการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนแก่นักเรียน เช่น การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การใชค้อมพิวเตอร ์การใชส้ื่อมัลติมีเดีย 
การใชอิ้นเทอรเ์น็ต เป็นตน้  

3.2 แนวคิดการบูรณาการเทคโนโลยี 
การน า เทคโนโลยี เข้าสู่ ชั้น เรียนในศตวรรษที่  21 นั้น  โคลเลอร์ และมิ ซซา 

(Koehler & Mishra, 2009) ได้น าเสนอแนวคิดการบูรณาการความรูใ้นศาสตรก์ารสอน เนือ้หา 
และเทคโนโลยี เพื่อใชใ้นการจัดการเรียนรูไ้วอ้ย่างน่าสนใจและสอดคลอ้งกับสภาพหอ้งเรียนใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างยิ่ง โดยรูปแบบดังกล่าวคือ Technological Pedagogical and Content 
Knowledge หรือ TPACK Model ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่พัฒนาขึน้เพื่อใชอ้ธิบายความสัมพันธ์
ระหว่าง 3 องคค์วามรูห้ลกัของครู ในการจดัการเรียนรูใ้หม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ดงัแผนภาพต่อไปนี ้
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ภาพประกอบ 2 การบรูณาการเทคโนโลยีกบัการเรียนการสอนตามแนวคิดของ Koehler & Mishra 

ที่มา: Koehler และ Mishra (2009, P. 63) 

จากแผนภาพสามารถอธิบายกรอบแนวคิดของโคลเลอร ์และมิซซา (Koehler และ 
Mishra, 2009) และซอลแมน (Shulman, 1986) ไดด้งันี ้

3.2.1 ความรูใ้นเนือ้หาวิชา (Content Knowledge: CK) คือ ความรูท้ี่เก่ียวขอ้ง
กบัเนือ้หาวิชาที่จะสอนใหก้บัผูเ้รียน ไม่ว่าจะเป็นมโนทศัน ์ทฤษฎี แนวคิด หลกัฐาน และการพิสจูน ์
ทฤษฎีต่าง ๆ รวมถึงการน าไปปฏิบติัและแนวทางการพฒันาต่อยอดองคค์วามรูน้ัน้ ซึ่งครูจะตอ้งมี
ความเขา้ใจในเนือ้หาวิชานัน้ ๆ อย่างลกึซึง้  

3.2.2 ความรูใ้นศาสตรก์ารสอน (Pedagogical knowledge: PK) คือ ความรู ้
เชิงลึกในเรื่องกระบวนการและการปฏิบัติ  หรือวิธีการจัดการเรียนรูใ้ห้ครอบคลุมจุดมุ่งหมาย
การศึกษา ความรูน้ี ้เก่ียวข้องในทุกประเด็นของการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการห้องเรียน  
การพัฒนาและน าแผนการจัดการเรียนรูไ้ปใช้ และการประเมินผลผูเ้รียน ครูกับความรูด้้านการ
สอนเชิงลึกเข้าใจวิธีการที่ผู ้เรียนสรา้งความรูแ้ละได้มาซึ่งทักษะ ความรูเ้รื่องการจัดการเรียนรู้
จ าเป็นตอ้งเขา้ใจเรื่องการรูคิ้ดสังคมและทฤษฎีพัฒนาการของการเรียนรู้ และวิธีประยุกตใ์ชก้ับ
ผูเ้รียนในหอ้งเรียน  
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3.2.3 ความรูเ้ก่ียวกับเทคโนโลยี (Technological Knowledge: TK) คือ ความรู้
ในการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการท างาน และการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
และแหลง่เรียนรู ้

3.2.4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรูใ้นศาสตรก์ารสอน และความรูใ้นเนือ้หาวิชา 
(Pedagogical Content Knowledge: PCK) คือ ความสามารถในการประยุกตใ์ชศ้าสตรก์ารสอน
ในเนือ้หาเฉพาะ การหาวิธีการที่หลากหลายมาใชใ้นการจดัการเรียนรู ้ความสามารถในการใชว้สัด ุ
อุปกรณ์ เครื่องมือในการสอน กลยุทธ์ในการสอน และยังรวมถึงความรู ้ความสามารถหลัก  
ที่เก่ียวขอ้งกบัการสอนคือ หลกัสตูร การวดัผลประเมินผล และการรายงานผลการเรียนดว้ย  

3.2.5 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรูเ้ก่ียวกับเทคโนโลยีและความรูใ้นเนือ้หาวิชา 
(Technological Content Knowledge: TK) คือ ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีในการพฒันา
เนือ้หาวิชาต่อยอดองคค์วามรูต่้าง ๆ ใหท้ันสมัยมากยิ่งขึน้ดว้ยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูจะตอ้งรูว้่าเทคโนโลยีใดที่มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาวิชาที่ตนสอนดว้ย 

3.2.6 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี และความรู้ในศาสตร์ 
การสอน (Technological Pedagogical Knowledge: TPK) คือ ความสามารถในการประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยีเพื่ออ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่หลากหลายใหก้บัผูเ้รียน 

3.2.7 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรูเ้ก่ียวกับเทคโนโลยี ความรูใ้นศาสตรก์ารสอน 
และความรู้ในเนื ้อหารายวิชา (Technological Pedagogical Content Knowledge) คือความ 
สามารถในการบูรณการความรู ้ความเข้าใจที่ลึกซึง้ในเนือ้หารายวิชา มาออกแบบการสอนให้
สอดคลอ้งกับธรรมชาติวิชานัน้ โดยใชท้ัง้ศาสตรแ์ละศิลปะในการสอน เพื่อจัดสภาพแวดลอ้มให้
เอือ้ต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียนและประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู ้
เพื่อใหก้ารจดัการเรียนรูม้ีประสิทธิผลมากยิ่งขึน้  

สทุธิศิลป์ สุขสบาย (2562, น. 24-25) ไดก้ล่าวสรุปว่า ครูผูส้อนตอ้งมีความรูใ้นการ
สอนจ า เพาะเนื ้อหาโดยใช้เทคโนโลยีหรือที แพ็ ค  (Technological Pedagogical Content 
Knowledge: TPACK) ที่ประกอบไปด้วย ความรูอ้งค์ประกอบพืน้ฐาน 3 องค์ประกอบ จะต้อง
หลอมเป็นหนึ่งเดียวกนั เพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็น
ระบบที่ชดัเจน และสอดคลอ้งตามกรอบแนวคิด เพื่อการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรม
และมีกลวิธี 
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สรุปได้ว่า เมื่อเทคโนโลยีมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ ้นในปัจจุบัน การเรียนรู้แบบ 
บูรณาการเทคโนโลยีและความต้องการเทคโนโลยีในด้านการศึกษาเพิ่มขึ ้นตามไปด้วย  
เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางดา้นการศึกษา ครูจึงจ าเป็นตอ้งพัฒนาความรูแ้บบบูรณา
การของการสอนเนือ้หาและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะจ าเป็นของครูในศตวรรษที่ 21 กรอบความ
แนวคิดดงักล่าวเป็นแนวคิดเชิงทฤษฎีความรูด้า้นเนือ้หาบูรณาการกบัวิธีสอน โดยใหค้วามส าคัญ
กบัเทคโนโลยี เป็นหลกัซึ่งเป็นการบูรณาการความรูท้ัง้สามดา้น ไดแ้ก่ เทคโนโลยี ความรูใ้นศาสตร์
การสอนและความรูใ้นเนือ้หาวิชา เพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอนแก่นกัเรียน โดยครูตอ้งเลือก
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับเนื ้อหา เลือกเทคโนโลยีให้เหมาะสมกับศาสตรก์ารสอน และเลือก
เทคโนโลยีใหเ้หมาะสมกบัการบูรณาการศาสตรก์ารสอนและเนือ้หา ซึ่งจะช่วยใหน้กัเรียนสามารถ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียน สู่องค์ประกอบส าคัญ 
ของความเป็นครูมืออาชีพดังที่ ประหยัด จิระวรพงศ์ (2553) กล่าวว่า ครูผู้สอนจะต้องปรบัตัว 
ใหม้ีสมรรถนะในการเลือกการใชแ้ละบูรณาการเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษาเพื่อการจัดการ
เรียนรูอ้ย่างหลีกเลี่ยงไม่ไดน้ั่นเอง 

3.3 องคป์ระกอบของการบูรณาการเทคโนโลยีของครู 
องคป์ระกอบของการบูรณาการเทคโนโลยีของครู ผูว้ิจัยไดร้วบรวมจากทัศนะของ

นักวิชาการและจากผลการวิจัยแหล่งต่าง ๆ เพื่ อน าไปสู่การสังเคราะห์และก าหนดเป็น
องคป์ระกอบที่จะใชใ้นการวิจัย ก าหนดนิยามเชิงปฏิบติัการเพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการ
วิจยัต่อไป 

ฮิวและบรชั (Hew & Brush, 2007) ไดก้ลา่วไวว้่า การบรูณาการเทคโนโลยีของครู  
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ความสามารถทางคอมพิวเตอรข์องครู 2) ความเชื่อของครู  
และ 3) ความพรอ้มของครู  

โคลเลอร์และมิซซา (Koehler & Mishra, 2009) ได้กล่าวไว้ว่า  การบูรณาการ
เทคโนโลยีของครูตามกรอบ TPCK ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น TPACK เพื่อสื่อสารเก่ียวกับสิ่งที่ครู
จ าเป็นตอ้งรูเ้พื่อรวมเทคโนโลยีเขา้ดว้ยกันกับการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบุ TPACK 
ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ความรูด้า้นเนือ้หา (Content Knowledge: CK) 2) ความรู้
ด้าน วิ ธี สอน  (Pedagogical Knowledge: PK) 3) ความ รู้ด้ าน เทค โน โลยี  (Technological 
Knowledge: TK) 4) ความรูด้า้นเนือ้หาบูรณาการวิธีสอน (Pedagogical Content Knowledge: 
PCK) 5) ความรูด้้านเนือ้หาบูรณาการเทคโนโลยี (Technological Content Knowledge: TCK)  
6) ความรูด้้านวิธีสอนบูรณาการเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Knowledge: TPK) 
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และ  7) ความรู้ด้านเนื ้อหาบูรณาการวิธีสอนและเทคโนโลยี  (Technological Pedagogical 
Content Knowledge: TPACK) 

เอิรต์เมอรแ์ละคณะ (Ertmer et al., 2010) ไดก้ล่าวไวว้่า การบูรณาการเทคโนโลยี
ขอ งค รู  ป ระกอบด้วย  7 อ งค์ป ระกอบ  ได้ แก่  1) อายุ  2) ป ระสบการณ์ ในก ารสอน  
3) ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 4) ความพรอ้มทางด้านคอมพิวเตอร ์5) ความเชื่อของครู  
6) ความพรอ้มของครู และ 7) การสนบัสนนุ  

อินอันและโลว์เทอร์ (Inan & Lowther, 2010) ได้กล่าวไว้ว่ า  การบู รณ าการ
เทคโนโลยีของครู ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ประสบการณ์ในการสอน (Years of 
Teaching) 2) การสนับสนุนเชิงเทคนิค (Technical Support) 3) ความเชื่อ (Teachers’ Beliefs) 
4) ความพรอ้ม (Teachers’ Readiness) และ 5) ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (Computer 
proficiency) 

เอกชัย  ก่ีสุขพันธ์  (2553) ได้กล่ าวไว้ว่ า  การบู รณ าการเทคโนโลยี ของค รู 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์(Computing Technology)  
2) เท ค โน โล ยี ฐ า น ข้ อ มู ล  (Data-based Technology) 3) เท ค โน โ ล ยี ก า ร สื่ อ ส า ร
(Telecommunication Technology) และ 4) เทคโนโลยีการศกึษา (Educational Technology) 

บรรจบ บุญจันทร ์(2554, น. 125) ได้กล่าวไวว้่า การบูรณาการเทคโนโลยีของครู 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) มีความเชื่อในเทคโนโลยี 2) มีการสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยี และ 3) มีความพรอ้มดา้นเทคโนโลยี 

ชาญณรงค์ วงสุนา (2555) ได้กล่าวไว้ว่า  การบู รณาการเทคโนโลยี ของครู 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์(Computing Technology)  
เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกสท์ี่น ามาใชง้านโดยค าสั่งที่สรา้งขึน้ ซึ่งเรียกว่า Program หรือ ชุดค าสั่ง 
ที่สรา้งขึน้ สรา้งงานต่าง ๆ จัดท าข้อมูลข่าวสาร ค านวณ รวมทั้งการท าธุรกิจบนอินเทอรเ์น็ต  
2) เทคโนโลยีฐานข้อมูล (Data-based Technology) เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเก็บไวใ้นรูปของ 
Digital Code พัฒนาควบคู่กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์เพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจ์ะมี
ประโยชนน์อ้ยถา้ไม่มีขอ้มลู หรือโปรแกรมที่สามารถเก็บและเรียกมาใชไ้ดอ้ย่างรวดเร็วในปรมิาณ
ที่มากเพียงพอกบัความตอ้งการของผูบ้รหิาร และ 3) เทคโนโลยีการสื่อสาร (Telecommunication 
Technology) หรือเทคโนโลยีโทรคมนาคม เป็นเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารทั่วไปที่มีบทบาท  
ในการเชื่อมโยงขอ้มลูต่าง ๆ ผ่านระบบปฏิบติัการใหม้ีความสะดวกมากขึน้ 



  60 

กนกวรรณ  โพ ธิ์ทอง (2559) ได้กล่าวไว้ว่า  การบูรณาการเทคโนโลยี ของครู 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่  1) ทักษะด้านเทคโนโลยีของครู (Technology Skills)  
2) การใชเ้ทคโนโลยีของครู (Teacher’s use of technology) และ 3) การใชเ้ทคโนโลยีการสอน
สรา้งความรูข้องครู (Teacher’s use of constructivist pedagogies) 

จากแนวคิดดังกล่าวขา้งต้น ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวคิดของโคลเลอร ์และมิซซา 
(Koehler & Mishra, 2009) ซึ่งองคป์ระกอบของการบูรณาการเทคโนโลยีของครู ประกอบดว้ย 7 
ดา้น คือ 1) ความรูด้า้นเนือ้หา 2) ความรูด้า้นวิธีสอน 3) ความรูด้า้นเทคโนโลยี 4) ความรูด้้าน
เนื ้อหาบูรณาการวิธีสอน 5) ความรู้ด้านเนื ้อหาบูรณาการเทคโนโลยี 6) ความรูด้้านวิธีสอน 
บูรณาการเทคโนโลยี และ 7) ความรูด้า้นเนือ้หาบูรณาการวิธีสอนและเทคโนโลยี โดยน ามาเป็น
แนวคิดหลกัในการนิยามตวัแปร กรอบแนวคิดในการวิจยั และใชแ้นวคิดอ่ืน ๆ ที่มีความคลา้ยคลึง
กนัมาสนบัสนนุแนวคิดหลกัโดยจะอธิบายดงัต่อไปนี ้

3.3.1 ความรู้ด้านเนือ้หา 
โคลเลอรแ์ละมิซซา (Koehler & Mishra, 2009) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความรูด้า้น

เนือ้หา หมายถึง ความรูท้ี่เก่ียวข้องกับเนือ้หาวิชาที่จะสอนให้กับผูเ้รียน ไม่ว่าจะเป็นมโนทัศน ์
ทฤษฎี แนวคิด หลักฐาน และการพิสูจน์ทฤษฎีต่าง ๆ รวมถึงการน าไปปฏิบัติและแนวทางการ
พฒันาต่อยอดองคค์วามรูน้ัน้ ซึ่งครูจะตอ้งมีความเขา้ใจในเนือ้หาวิชานัน้ ๆ อย่างลกึซึง้ 

สุกัญญา แช่มช้อย (2561) ได้ให้ความหมายว่า ความรูด้้านเนื ้อหา หมายถึง
ความรู้ ความเข้าใจของครูที่ เก่ียวข้องกับเนื ้อหาวิชาที่จะสอนให้กับผู้เรียน ลักษณะและ
วตัถุประสงคก์ารเรียนรูไ้ม่ว่าจะเป็นมโนทัศน ์ทฤษฎี แนวคิด หลกัการ และการพิสจูนท์ฤษฎีต่าง ๆ 
รวมถึงการน าไปปฏิบติั และแนวทางการพฒันาต่อยอดองคค์วามรูน้ัน้ ซึ่งครูจะตอ้งมีความเขา้ใจ
ในเนือ้หาวิชานั้น ๆ อย่างลึกซึง้ เช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม สขุศกึษาและพลศกึษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ 

นนัทวนั พวัพัน (2562) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความรูด้า้นเนือ้หา หมายถึงความรู้
เก่ียวกบัเนือ้หาวิชาอย่างแทจ้รงิที่ถูกเรียนรูห้รือถูกสอน ซึ่งครูจะตอ้งรูแ้ละเขา้ใจวิชาที่พวกเขาสอน 
ทัง้ความรูท้ี่เป็นขอ้เท็จจรงิ 

สุทธิศิลป์ สุขสบาย (2562, น. 24-25) ไดใ้ห้ความหมายว่า ความรูด้า้นเนือ้หา 
หมายถึง ความรูเ้ก่ียวกับตัวองค์ความรูใ้นเนื ้อหาจ าเพาะ ได้แก่  องค์ความรูท้ี่ เป็นข้อเท็จจริง 
แนวคิดหลกั ทฤษฎี หลกัการ ขอ้ปฏิบติั และวิธีด าเนินงาน ธรรมชาติขององคค์วามรู ้และธรรมชาติ
ของการสืบเสาะเพื่อใหไ้ดม้า ซึ่งองคค์วามรูใ้นเนือ้หาจ าเพาะทฤษฎี และกระบวนการในสาขาวิชา 
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สรุปไดว้่า ความรูด้า้นเนือ้หาของครู หมายถึง ความสามารถในการบูรณาการ
เทคโนโลยีในด้านความรู้ที่ เก่ียวข้องกับเนื ้อหาวิชาที่สอน  ได้แก่  ภาษาไทย คณิตศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม สขุศกึษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ใหก้ับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นมโนทัศน ์ทฤษฎี แนวคิด หลักฐาน
และการพิสจูนท์ฤษฎีต่าง ๆ รวมถึงการน าไปปฏิบติัและแนวทางการพฒันาต่อยอดองคค์วามรูน้ัน้ 
ซึ่งครูจะต้องมีความเข้าใจในเนื ้อหาวิชานั้น ๆ มีทักษะในการอธิบายสาระที่ยากให้ ง่ายขึน้ 
อยา่งสมเหตสุมผล รวมทัง้มีพืน้ฐานความรูท้ี่สามารถศกึษาเนือ้หาขัน้สงูดว้ยตนเองได ้

3.3.2 ความรู้ด้านวิธีสอน 
โคลเลอรแ์ละมิซซา (Koehler & Mishra, 2009) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความรูด้า้น

วิธีสอน หมายถึง ความรูเ้ก่ียวกับกระบวนการวิธีการในการจัดการเรียนรู้ ทักษะในการจดัการชัน้
เรียน การวางแผนการสอน และการประเมินผล รวมทั้งเทคนิคและวิธีการ หรือกลยุทธ์ในการ
ถ่ายทอดความรูท้ี่ครูจะใชใ้นชัน้เรียน เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ด ้

ลิลลา อดุลยศาสน์ (2559) ไดใ้ห้ความหมายว่า ความรูด้้านวิธีสอน หมายถึง 
ความรู ้ความเข้าใจ และความสามารถของครูเก่ียวกับสาระหลักสูตรและกระบวนการเรียน 
การสอน สามารถด าเนินการเรียนการสอนได้บรรลุจุดประสงค์ทางการศึกษา โดยมีจุดเน้นที่ 
การเรียนรูข้องนักเรียน การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาแผนการสอน การน าแผนการสอนไป  
ปฏิบติัจรงิ การประเมินผลการเรียนรูข้องนกัเรียน เทคนิคและวิธีการสอนที่ใชใ้นชัน้เรียน ธรรมชาติ 
ของนักเรียน การพัฒนาการเรียนรู้ส  าหรบันักเรียนในชัน้เรียนของตนเอง รวมทั้งสามารถท าวิจัย 
ในชัน้เรียนเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอนได ้

สุกัญญา แช่มช้อย (2561) ได้ให้ความหมายว่า ความรูด้้านวิธีสอน หมายถึง 
ความรูเ้ก่ียวกบักระบวนการ วิธีการในการจดัการเรียนรู ้ทกัษะการจดัการในชัน้เรียน การวางแผน
การสอน และการประเมินผล รวมทั้งเทคนิคและวิธีการ หรือกลยุทธ์ในการถ่ายทอดความรูท้ี่ครู 
จะใช้ในชั้นเรียนเพื่อให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้  ส  าหรับกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล 
ที่น่าสนใจ เช่น การจดัการเรียนรูโ้ดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning: PBL) 

นนัทวนั พวัพนั (2562) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความรูด้า้นวิธีสอน หมายถึง ความรู้
เชิงลึกในเรื่องกระบวนการและการปฏิบัติ  หรือวิธีการจัดการเรียนรูใ้ห้ครอบคลุมจุดมุ่งหมาย
การศึกษา ความรูน้ี ้เก่ียวข้องในทุกประเด็นของการเรียนรู้ของผู้เรียน การจัดการห้องเรียน  
การพัฒนา น าแผนการจัดการเรียนรูไ้ปใช้ และการประเมินผลผูเ้รียน ครูกับความรูด้า้นการสอน
เชิงลึก เข้าใจวิธีการที่ผู ้เรียนสร้างความรูแ้ละได้มาซึ่งทักษะ ความรู้เรื่องการจัดการเรียนรู้
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จ าเป็นตอ้งเขา้ใจเรื่องการรูคิ้ดสังคมและทฤษฎีพัฒนาการของการเรียนรู้ และวิธีประยุกตใ์ชก้ับ
ผูเ้รียนในหอ้งเรียน 

สุทธิศิลป์ สุขสบาย (2562, น. 24-25) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความรูด้า้นวิธีสอน 
หมายถึง ความรูเ้ก่ียวกับกระบวนการและแนวปฏิบติัการสอน วิธีการในการปฏิบติัการสอนหรือ
เพื่อการเรียน เทคนิค และกลวิธีการสอนที่สามารถใชไ้ด้ในชั้นเรียน การด าเนินงานสอนโดยให้
สอดคลอ้ง บรรลผุลเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ค่านิยม และเป้าหมายของการศึกษา หลกัการทั่วไปที่
เก่ียวกับกระบวนการเรียนรูข้องผู้เรียน การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
การน าไปใชป้ฏิบติังานสอนในชัน้เรียน และการประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

สรุปไดว้่า ความรูด้า้นวิธีสอนของครู หมายถึง ความสามารถในการบูรณาการ
เทคโนโลยีเก่ียวกบัสาระหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอน สามารถด าเนินการเรียนการสอน
ได้บรรลุจุดประสงค์ทางการศึกษา โดยมีจุดเน้นที่การเรียนรู้ของนักเรียน การจัดการชั้นเรียน  
การวางแผนการสอน การพัฒนาแผนการสอน การน าแผนการสอนไปปฏิบติัจริง การประเมินผล
การเรียนรูข้องนักเรียนรวมทั้งเทคนิคและวิธีการหรือกลยุทธ์ในการถ่ายทอดความรูท้ี่ครูจะใช้ 
ในชัน้เรียนเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ด ้

3.3.3 ความรู้ด้านเทคโนโลย ี
โคลเลอรแ์ละมิซซา (Koehler & Mishra, 2009) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความรูด้า้น

เทคโนโลยี หมายถึง ความรูใ้นการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการท างานและการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้และแหลง่เรียนรู ้

ลิลลา อดุลยศาสน ์(2559) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความรูด้า้นเทคโนโลยี หมายถึง 
ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถของครูเก่ียวกับเทคโนโลยีที่ ใช้กันเป็นมาตรฐานทั้ง
เทคโนโลยีเก่าและเทคโนโลยีใหม่ โดยแสดงถึงความเข้าใจที่ชัดเจนถูกต้องเก่ียวกับวิธีการใช้
เทคโนโลยีเหล่านั้นในการสนับสนุนให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ครูใหบ้รรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่
ก าหนดไว ้มีความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร ์ฮารด์แวร ์และสามารถใชโ้ปรแกรม
ซอรฟ์แวรท์ั่วไปได ้

สกุญัญา แช่มชอ้ย (2561) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความรูด้า้นเทคโนโลยี หมายถึง 
ความรูเ้ก่ียวกับเทคโนโลยีแบบต่าง ๆ ทั้งในระบบแอนะล็อก และระบบดิจิทัล (Digital System) 
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที ดังวัตถุประสงค์ต่าง  ๆ เพื่อน าเทคโนโลยีมาใช้ใน 
การท างาน และการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู ้แหล่งเรียนรู ้กรอบความคิด
ของการใชค้วามรูด้า้นเทคโนโลยี (Computer literacy) ยงัรวมถึงความยืดหยุ่นและความคล่องตวั
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ของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือฟิตเนส (Fluency of Information Technology: Fitness) 
กล่าวคือ ครูจะตอ้งมีความรู ้และสามารถใชค้วามรูท้ี่เก่ียวกับเทคโนโลยี  ทัง้ในเรื่องของซอฟแวร ์
(Software) และฮารด์แวร ์(Hardware) ต่าง ๆ รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เก่ียวขอ้ง (Associated 
Peripherals) โดยใชป้ระกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู ้ท าให้
ผูเ้รียนเรียนรูไ้ดเ้รว็ขึน้ เหมาะสมกบัคณุลกัษณะและวิธีการเรียนรูข้องเด็กยคุดิจิทลั  

นันทวัน พัวพัน (2562) ได้ให้ความหมายว่า ความรูด้้านเทคโนโลยี หมายถึง 
ความรูเ้ก่ียวกับเทคโนโลยีพื ้นฐาน เช่น อินเตอรเ์น็ต วีดีโอดิจิทัล เป็นความรูท้ี่ เก่ียวกับทักษะ 
ที่จ  าเป็นในการด าเนินการใชเ้ทคโนโลยีนั้น ๆ ในกรณีนีจ้ะรวมความรูเ้ก่ียวกับระบบการด าเนิน  
การคอมพิวเตอรแ์ละการใช้ซอฟแวร ์ความรูเ้ก่ียวกับเทคโนโลยีระบบดิจิทัล (Digital System) 
รวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที (Information Technology: IT) เพื่อวตัถุประสงคต่์าง 
ๆ แต่เนื่องจากความรูด้้านเทคโนโลยีก าลังอยู่ในสภาวะของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่าง
รวดเรว็ ความรูท้ัง้หลายจึงอาจลา้สมยัไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว ดงันัน้กรอบความคิดของการใชค้วามรู้
ด้านเทคโนโลยีจึงไม่ ได้หมายถึงความรู้ทั่ วไปด้านเทคโนโลยี  (Computer literacy) เท่านั้น 
แต่หมายรวมถึงความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวคือผูส้อน
จ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจเทคโนโลยีในระดบัที่สามารถประยกุตใ์ชง้านในชีวิตประจ าวนัได ้

สุท ธิศิลป์  สุขสบาย (2562, น. 24-25) ได้ให้ความหมายว่า ความ รู้ด้าน
เทคโนโลยี หมายถึง ทักษะในการปฏิบัติงานกับเทคโนโลยีที่จ  าเพาะเจาะจงเก่ียวกับการใช้
เทคโนโลยีมาตรฐาน (Standard Technologies) ได้แก่  หนังสือ หรือกระดานเขียน การใช้ 
เทคโนโลยีขั้นสูง (Advanced Technologies) ได้แก่  เทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานกับระบบและฮารด์แวรข์องคอมพิวเตอร ์ความสามารถในการใช้ชุดเครื่องมือของ
ซอฟแวรม์าตรฐานที่มีอยู่ ความรูใ้นการติดตั้งและการถอนการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบเสริม 
ซอฟแวร ์ความรูใ้นการสรา้งและแกไ้ขเอกสารชนิดต่าง ๆ ความสามารถในการเรียนรูเ้ทคโนโลยี
ใหม่และปรบัเปลี่ยนลกัษณะการใชง้านใหเ้หมาะสมกบัเทคโนโลย ี

สรุปไดว้่า ความรูด้า้นเทคโนโลยีของครู หมายถึง ความสามารถในการบูรณาการ
เทคโนโลยีสู่การน าความรูด้้านเทคโนโลยีมาใช้ในการท างาน รูแ้นวทางและวิธีแก้ไขปัญหา  
ทางเทคนิคที่เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี ติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ พรอ้มเรียนรูเ้ทคโนโลยีที่ส  าคญัเป็น
ประโยชน ์และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนการสอนที่ทนัสมยั 
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3.3.4 ความรู้ด้านเนือ้หาบูรณาการวิธีสอน 
โคลเลอรแ์ละมิซซา (Koehler & Mishra, 2009) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความรูด้า้น

เนื ้อหาบู รณ าการวิ ธีสอน  หมายถึ ง  การประยุกต์ใช้ศาสตร์การสอนใน เนื ้อหาเฉพาะ  
การหาวิธีการที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนรู ้ความสามารถในการใช้วัสดุ อุปกรณ ์
เครื่องมือในการสอน กลยุทธ์ในการสอน และยังรวมถึงความรู ้ความสามารถหลกัที่เก่ียวขอ้งกับ
การสอนคือ หลกัสตูรการวดัผลประเมินผล และการรายงานผลการเรียนดว้ย 

ลิลลา อดุลยศาสน์ (2559) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความรูด้้านเนือ้หาบูรณาการ 
วิธีสอน คือ ความรูค้วามเขา้ใจและความสามารถของครูในการบูรณาการหรือผสมบูรณาการ 
วิชาครูเพื่อพัฒนาเนือ้หาวิชาที่สอนอย่างเหมาะสม แสดงถึงความรูใ้นวิชาครูที่ท าใหค้รูมีความรู้
เนือ้หาถูกตอ้งแม่นย า มีหลกัการวิชาครูที่ท าใหเ้ขา้ใจเนื ้อหาที่ยากไดง้่ายขึน้ มีการถ่ายทอดเนือ้หา
ไดถ้กูตอ้งตามหลกัวิชาชีพครู รวมทัง้มีทกัษะการใชว้ิชาครูขยายขอบเขตเนือ้หาความรูใ้นขัน้สงูขึน้ 

สุกัญญา แช่มช้อย (2561) ไดใ้ห้ความหมายว่า ความรูด้้านเนือ้หาบูรณาการ 
วิธีสอน คือ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ศาสตรก์ารสอนในเนื ้อหาเฉพาะ  การหาวิธีการ 
ที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ความสามารถในการใชว้ัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการ
จดัการเรียนรูก้ลยุทธ์ในการสอน และยังรวมถึงความรูค้วามสามารถหลกัที่เก่ียวขอ้งกับการสอน 
คือหลกัสตูร การวดัผลประเมินผล และการรายงานผลการเรียนรูด้ว้ย 

นนัทวนั พวัพนั (2562) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความรูด้า้นเนือ้หาบูรณาการวิธีสอน 
หมายถึง ความรูใ้นส่วนนี ้ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ของความรูใ้นรายวิชาของครูและ  
วิธีการสอน ซึ่ง PCK คือประเภทของความรูท้ี่จ  าเพาะ และเป็นองคค์วามรูท้ี่นอกเหนือจากความรู้
ดา้นเนือ้หา องคค์วามรูน้ีคื้อการบูรณาการมิติของความรูด้า้นต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศกัยภาพของการสอน
ในเนื ้อหานั้น โดยมุ่งเน้นถึงความรูท้ี่ เอือ้ให้ครูสามารถเข้าใจถึงแนวคิดเดิมที่ผู ้เรียนมีมาก่อน
เก่ียวกับเนือ้หานั้น และความยากในการเรียนรู ้โดยองค์ประกอบของความรูเ้นือ้หาบูรณาการ 
วิธีสอนตามแนวคิดนี ้แต่ละมิติของความรูม้ีความสอดคลอ้งและเอือ้อ านวยต่อกนั ในการจดัการ
เรียนรูใ้ห้กับผู้เรียนนั้น ครูต้องมีความรูแ้ต่ละด้านที่เหมาะสมด้านวิธีการสอน วิธีการวัดและ
ประเมินการเรียนรู ้ที่ เหมาะสมต่อการถ่ายทอดเนื ้อหาความรูน้ั้นไปสู่ตัวผู้เรียน  โดยค านึงถึง 
ความแตกต่างของตวัผูเ้รียน เขา้ใจถึงวิธีการเรียนรูข้องผูเ้รียน บูรณาการความรูแ้ต่ละดา้นไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียน เมื่อครูเขา้ใจถึงแนวคิดเดิมที่ผูเ้รียนมีและความยาก
ในการเรียนรู้ที่ผู ้เรียนประสบปัญหา ย่อมส่งเสริมให้ครูเข้าใจถึงรูปแบบที่ เหมาะสมในการ 



  65 

จดัการเรียนการสอน ในดา้นวิธีการสอน สื่อ และกิจกรรม รวมทัง้วิธีการวัดและประเมินการเรียนรู้
ของผูเ้รียน นัน้แสดงว่าครูมีความสามารถในการปรบัใช ้PCK ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปไดว้่า ความรูด้า้นเนือ้หาบรูณาการวิธีสอนของครู หมายถึง ความสามารถใน
การบูรณาการเทคโนโลยีสู่การประยุกต์ใช้ในศาสตรก์ารสอนในเนื ้อหาเฉพาะ  การหาวิธีการ 
ที่หลากหลายมาใชใ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ความสามารถในการใชว้ัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ  
ในการสอน กลยทุธใ์นการสอน และยงัรวมถึงความรู ้ความสามารถหลกัที่เก่ียวขอ้งกบัการสอนคือ 
หลกัสตูร การวดัผลประเมินผล และการรายงานผลการเรียน โดยเขา้ใจถึงวิธีการเรียนรูข้องผูเ้รียน
บรูณาการความรูแ้ต่ละดา้นไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ สง่เสรมิการเรียนรูข้องผูเ้รียน 

3.3.5 ความรู้ด้านเนือ้หาบูรณาการเทคโนโลยี 
โคลเลอรแ์ละมิซซา (Koehler & Mishra, 2009) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความรูด้า้น

เนือ้หาบูรณาการเทคโนโลยี หมายถึง ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีในการพฒันาเนือ้หาวิชา 
ต่อยอดองคค์วามรูต่้าง ๆ ใหท้นัสมัยมากยิ่งขึน้ดว้ยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ครูจะตอ้งรูว้่าเทคโนโลยีใดที่มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาวิชาที่ตนสอนดว้ย 

สุกัญญา แช่มช้อย (2561) ไดใ้ห้ความหมายว่า ความรูด้้านเนือ้หาบูรณาการ
เทคโนโลยี หมายถึง ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการพัฒนาเนื ้อหาวิชาต่อยอด 
องค์ความรูต่้าง ๆ ให้ทันสมัยมากยิ่งขึน้ดว้ยเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครู
จะตอ้งรูว้่าเทคโนโลยีใดที่มีความเหมาะสมกบัเนือ้หา การแสวงหาความรู ้การน าความรูท้ี่ มีอยู่บน
อินเทอรเ์น็ตมาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์ซึ่งสามารถอธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกับ TCK ดังกล่าวว่า เป็นการ
ผสมบูรณาการที่มีความลงตัวระหว่างการใชง้านเทคโนโลยีของตัวผูส้อนกับวิธีการสอนที่จะใช้
เทคโนโลยีเพื่อส่งผ่านเนือ้หาต่าง ๆ ไปยังผูเ้รียนใหไ้ดร้บัความสะดวกในการเรียน เพื่อใชส้  าหรบั
การเรียนรูไ้ดทุ้กที่ ทุกเวลา ทุกโอกาส ไม่ว่าจะเป็นในดา้นเครื่องมือต่าง ๆ เช่น สมารต์โฟน หรือ
แท็บเล็ต รวมไปถึงสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ดงันัน้ ผูส้อนควรตอ้งมีความเชี่ยวชาญ หรือช านาญการ
ใชเ้ทคโนโลยีอยู่ในขัน้ที่ดีพอสมควร  

นันทวัน พัวพัน (2562) ได้ให้ความหมายว่า ความรู้ด้านเนื ้อหาบูรณาการ
เทคโนโลยี หมายถึง ความรูเ้ก่ียวกับวิธีการหรือลกัษณะความสมัพันธข์องความรูเ้รื่องเทคโนโลยี 
(TK) และความรูเ้รื่องเนือ้หา (CK) มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ครูจ าเป็นตอ้งรูไ้ม่เพียงแต่เรื่อง 
ที่พวกเขาสอน แต่ต้องรูว้ิธีการหรือลักษณะที่ เนื ้อหาสาระสามารถถูกเปลี่ยนแปลงจากการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 
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ส รุป ได้ว่ า  ความ รู้ด้าน เนื ้อห าบู รณ าการเทคโน โลยี ของค รู หมายถึ ง 
ความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีพฒันาเนือ้หาวิชา การบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อพฒันา
เนือ้หาวิชาที่สอนอย่างเหมาะสม แสดงถึงการมีความรูเ้ก่ียวกับเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาความรู้
เนือ้หาที่ถูกตอ้ง ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเนือ้หาที่ยากไดง้่ายขึน้ รวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการพฒันาเนือ้หาความรูข้ัน้สงูของตนเองและผูเ้รียน 

3.3.6 ความรู้ด้านวิธีสอนบูรณาการเทคโนโลยี  
โคลเลอรแ์ละมิซซา (Koehler & Mishra, 2009) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความรูด้า้น

วิธีสอนบูรณาการเทคโนโลยี  หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่ อ 
อ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่หลากหลายใหก้บัผูเ้รียน 

สุกัญญา แช่มชอ้ย (2561) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความรูด้า้นวิธีสอนบูรณาการ
เทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถในการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี เพื่ออ านวยความสะดวกในการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ี่หลากหลายให้กับผู้เรียน โดยเริ่มจากการสรา้งความเข้าใจและเรียนรู้
เก่ียวกับวิธีการ เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัย จนสามารถน ามาใชใ้นกระบวนการจัดการ
เรียนรูใ้ห้กับผู้เรียนได้อย่างมั่นใจ ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนรูข้องครูให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ และนัน้คือการพฒันาวิชาชีพของครูดว้ย 

นันทวัน พัวพัน (2562) ได้ให้ความหมายว่า ความรูด้้านวิธีสอนบูรณาการ
เทคโนโลยี หมายถึง ความรู้เก่ียวกับความสามารถของเทคโนโลยีที่หลากหลายในขณะที่  
ถูกน าไปใชใ้นการจัดเตรียมการเรียนการสอน รวมถึงรูว้่าการสอนอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
จากการใช้เทคโนโลยีชนิดนั้น รวมถึงความเข้าใจเก่ียวกับขอบเขตของอุปกรณ์ที่มีไว้ส  าหรับ  
ภาระงานบางอย่าง ความสามารถในการเลือกอปุกรณบ์นพืน้ฐานของความเหมาะสมกบักิจกรรม 
ความรูเ้รื่องการสอน และความสามารถในการประยุกตใ์ชอ้ปุกรณ์ใหเ้หมาะสมกบัวิธีสอน รวมถึง
ความรูเ้รื่องการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และการวัดประเมินผล ความรูใ้นเรื่องความคิดในการใช้
เทคโนโลยีเป็นพืน้ฐานโดยทั่วไป เช่น การสนทนาอภิปรายโตต้อบผ่านระบบอินเตอรเ์น็ต การใช ้
Kahoot, Quizizz, Poll everywhere ในขัน้น าเขา้สูบ่ทเรียนเพื่อกระตุน้และเรา้ความสนใจ 

สรุปไดว้่า ความรูด้า้นวิธีสอนบูรณาการเทคโนโลยีของครู หมายถึงความสามารถ
ในการบูรณาการเทคโนโลยีสู่การเลือกใช้เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มการเรียนรูข้องผู้เรียน ปรับใช้
เทคโนโลยีที่ ได้ในกิจกรรมการเรียนการสอน การตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน การตั ดเกรด 
การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้แอพลิเคชั่นหรือเกมในการดึงดูดความสนใจของนักเรียน การใช้
เทคโนโลยีเพื่ออ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้
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3.3.7 ความรู้ด้านเนือ้หาบูรณาการวิธีสอนและเทคโนโลยี 
โคลเลอรแ์ละมิซซา (Koehler & Mishra, 2009) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความรูด้า้น

เนือ้หาบูรณาการวิธีสอนและเทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถในการบูรณาการความรู ้ความ
เขา้ใจที่ลึกซึง้ในเนือ้หารายวิชามาออกแบบการสอนใหส้อดคล้องกับธรรมชาติวิชานัน้ โดยใชท้ั้ง
ศาสตร์และศิลปะในการสอน เพื่ อจัดสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดการเรียนรู้มี
ประสิทธิผลมายิ่งขึน้ 

สุกัญญา แช่มช้อย (2561) ไดใ้ห้ความหมายว่า ความรูด้้านเนือ้หาบูรณาการ 
วิธีสอนและเทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถในการบูรณาการความรู ้ความเข้าใจที่ลึกซึง้ 
ในเนื ้อหารายวิชามาออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติวิชานั้น ๆ โดยใช้ทั้งศาสตร์ 
และศิลป์ในการสอน เพื่อจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ต่อการเรียนรูข้องผูเ้รียน ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
ในการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู ้เพื่อใหก้ารจดัการเรียนรูม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

นนัทวนั พวัพนั (2562) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความรูด้า้นเนือ้หาบูรณาการวิธีสอน
และเทคโนโลยี หมายถึง การบูรณาการเทคโนโลยีอย่างแทจ้ริง ซึ่งเป็นเรื่องที่ตอ้งท าความเขา้ใจ
และจดัการความสมัพันธร์ะหว่างองคป์ระกอบของความรูท้ัง้สามส่วน โดยเป็นความรูค้วามเขา้ใจ
และความสามารถของครูในการบูรณาการเทคโนโลยีที่ เหมาะสมและหลากหลายให้เข้ากับ
กระบวนการ และวิธีการจัดการเรียนรูใ้นเนื ้อหาที่ตนเองสอน ท าให้เกิดการจัดการเรียนรูท้ี่มี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูแ้ละสามารถสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ๆ ในเนือ้หาวิชาที่สอน
ได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม ครูที่มีความสามารถในการจัดการความสัมพันธ์เหล่านี ้ 
อาจแสดงออกในรูปแบบที่ แตกต่างกันตามความช านาญ  ซึ่ง การบูรณาการเทคโนโลยี 
ตามเนือ้หาวิชาต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิผลนั้น จ าเป็นตอ้งไวต่อการรบัรูค้วามสัมพันธ์ระหว่าง
องคป์ระกอบความรูท้ัง้ 3 ดว้ย 

สรุปไดว้่า ความรูด้า้นเนือ้หาบูรณาการวิธีสอนและเทคโนโลยีของครู หมายถึง 
ความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยี การบูรณาการความรู ้ความเขา้ใจที่ลึกซึง้ในเนือ้หา
รายวิชา โดยใช้เทคโนโลยีในการออกแบบการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาและ
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการเรียนรูข้องนักเรียน สามารถเลือกเทคโนโลยีที่จะใช้ในห้องเรียน  
เพื่อส่งเสริมเนือ้หา วิธีการสอนสู่การเรียนรูข้องนักเรียน  และใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสมบูรณาการ 
วิธีสอนและเนือ้หาในดา้นต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนรูต้ามวตัถุประสงค ์
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4. เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครู 
4.1 ความหมายของเจตคติ 
ผูว้ิจยัไดร้วบรวมความหมายของเจตคติ ของนกัวิชาการและจากผลการวิจยัแหล่งต่าง ๆ 

เพื่อน าไปสู่การสังเคราะห์และก าหนดเป็นองค์ประกอบที่จะใช้ในการวิ จัย ก าหนดนิยามเชิง
ปฏิบติัการเพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัต่อไป ดงันี ้

นิวคอมบ ์(Newcomb, 1854) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า เจตคติ หมายถึง ทัศนคติ ซึ่งมี
อยู่ในเฉพาะคนนัน้ขึน้กับสิ่งแวดลอ้ม อาจแสดงออกในพฤติกรรมซึ่งเป็นไปไดใ้น 2 ลกัษณะ คือ 
ลกัษณะชอบหรือพึงพอใจ ซึ่งท าใหผู้อ่ื้นเกิดความรกัใคร่ อยากใกลช้ิดสิ่งนั้น ๆ หรืออีกลักษณะ
หนึ่งแสดงออกในรูปความไม่พอใจ เกลียดชงั ไม่อยากใกลส้ิ่งนัน้ 

กูด (Good, 1959) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เจตคติ หมายถึง ความพร้อมที่จะ
แสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ เป็นการสนับสนุน  หรือต่อต้านสถานการณ์บางอย่าง  
บคุคล หรือสิ่งใด ๆ 

เคนด์เลอร์ (Kendler, 1963) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เจตคติ หมายถึง สภาวะ 
ความพรอ้มของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางสนับสนุนหรือต่อตา้นบุคคล สถาบัน
สถานการณ ์หรือแนวความคิด 

โรเซนเบิรก์ (Rosenberg, 1965) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า เจตคติ หมายถึง เป็นการจูง
ใจต่อแนวโนม้ในการตอบสนองอย่างเฉพาะเจาะจงกบัสิ่งที่เกิดขึน้ 

มันน์และเฟอรน์าลด์ (Munn และ Fernald, 1972) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เจตคติ 
หมายถึง ความรู้สึก (Feeling) และความคิดเห็น (Opinion) ของบุคคลต่อสิ่ งของ  บุคคล
สถานการณ์ สถาบัน และขอ้เสนอใด ๆ ในทางที่ยอมรบั หรือปฏิเสธ ซึ่งมีผลท าให้บุคคลพรอ้ม 
ที่จะแสดงปฏิกิรยิาตอบสนองดว้ย 

มูรฟ่ี์และนิวคอบร ์(Murphy & Newcomb, 1973) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เจตคติ 
หมายถึง ความชอบ หรือไม่ชอบ พงึพอใจ หรือไม่พงึใจที่บคุคลแสดงออกมาต่อสิ่งต่าง ๆ 

โรเจอร ์(Rogers, 1978) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า เจตคติ หมายถึง ดัชนีชีว้่าบุคคลนัน้
คิดและรูส้กึอย่างไรกบัคนรอบขา้ง วตัถ ุหรือสิ่งแวดลอ้มตลอดจนสถานการณต่์าง ๆ โดยเจตคตินัน้
มีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได ้เจตคติจึงเป็นเพียงความพรอ้ม 
ที่จะตอบสนองต่อสิ่งเรา้และเป็นมิติของการประเมิน แสดงว่าชอบหรือไม่ชอบต่อประเด็นหนึ่ง ๆ  

ไอเซ็น (Ajzen, 1988) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า เจตคติ หมายถึง อารมณ์ ความรูส้ึก
ชอบหรือไม่ชอบที่ตอบสนองต่อวตัถ ุบคุคล สถาบนั หรือเหตกุารณ ์
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โลดอนและบิตตา้ (Loudon & Bitta, 1993) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า เจตคติ หมายถึง 
ความรูส้ึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อวตัถุอย่างใดอย่างหนึ่งว่ามีลกัษณะอย่างไร มีความรูส้ึกทางบวก
หรือทางลบ (Positive or Negative) ชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบ (Favorable or Unfavorable) หรือ
เห็นด้วยหรือคัดค้าน  (Pro or Con) ซึ่ งตามนิยามนี ้เป็นการมอง เจตคติในแง่ความ รู้สึก  
หรือปฏิกิรยิาท่าทีที่มีต่อวตัถ ุ(Object) 

พวงรตัน ์ทวีรตัน ์(2540, น. 106) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า เจตคติ หมายถึง ความรูส้ึก
ของบุคคลต่าง ๆ อันเป็นผลเนื่องมาจากการเรียนรูแ้ละประสบการณ์ ซึ่งเป็นตัวกระตุน้ใหบุ้คคล
แสดงพฤติกรรมต่อสิ่งต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อาจเป็นไปในทางสนบัสนนุหรือต่อตา้น 

นพมาศ ธีรเวคิน (2542, น. 90) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า เจตคติ หมายถึง ความเชื่อ 
ที่คงทนซึ่งมนุษยเ์รียนรูม้าเก่ียวกับบางสิ่งบางอย่าง เป็นการรวมตัวของความเชื่อที่ตัง้เป็นระบบ
คงทน ซึ่งสอ่ใหเ้ห็นว่าเจตคตินัน้เป็นสิ่งที่รวมตวักนัจากความเชื่อเป็นกลุม่ จนกระทั่งมีความมั่นคง 

อัมพา ซองทุมรินทร์ (2542, น. 11) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เจตคติ หมายถึง 
ความรูส้ึกนึกคิดที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นบุคคลหรือสิ่งของ และเป็นตัวที่จะชีแ้นวทางในการ
แสดงพฤติกรรม ถ้ามีเจตคติไม่ดีจะถอยหนี หรือต่อต้าน ถ้ามีเจตคติที่ดีจะแสดงออกโดยการ 
เขา้รว่มเจตคติ จึงเป็นพืน้ฐานของพฤติกรรมมนษุย ์

ศกัดิ์ไทย สรุกิจบวร (2545, น. 138) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า เจตคติ หมายถึง สภาวะ 
ความพรอ้มทางจิตใจที่เก่ียวขอ้งกับความคิด ความรูส้ึก และแนวโน้มของพฤติกรรม  บุคคลที่มี 
ต่อบุคคล สิ่งของ และสถานการณ์ต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และสภาวะความพรอ้ม  
ทางจิ ตนี ้จ ะต้องอยู่ น านพอสมควร  ถือ เป็ นการสื่ อสารภายในบุ คคล  ( Interpersonal 
Communication) ที่เป็นผลกระทบมาจากการรบัสาร อนัจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 

วนิดา แกว้กุลบุตร (2547, น. 24) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า เจตคติ หมายถึง ท่าทีและ
ความรูส้ึกของบุคคลที่เกิดจากความคิด ประสบการณ์ที่จะตอบสนองต่อสิ่งเรา้ ซึ่งอาจมีทิศทาง 
ในทางบวกหรือทางลบ 

อรวรรณ ปิลนัธนโ์อวาท (2549) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า เจตคติ หมายถึง เกิดจากการ
เรียนรูห้รือประสบการณข์องแต่ละคน มิใช่เป็นสิ่งที่ติดตวัมาแต่ก าเนิด ทศันคติเป็นสภาพทางจิตใจ
ที่มีอิทธิพลต่อการคิดและการกระท าของบุคคลเป็นอันมาก และทัศนคติเป็นสภาพทางจิตใจที่มี
ความถาวรพอสมควร ทั้งนีเ้นื่องจากแต่ละบุคคลต่างก็ได้รบัประสบการณ์และผ่านการเรียนรู้ 
มามาก อย่างไรก็ตามทศันคติก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดอ้นัเนื่องมาจากอิทธิพลของสิ่งแวดลอ้ม 
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บุญรักษา ประเสริฐ (2552, น. 13) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เจตคติ หมายถึง 
ความรูส้ึก ความคิดเห็น และท่าทีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจากการเรียนรู ้การได้รับ
ประสบการณท์ี่แสดงออกใหเ้ห็นโดยพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง 

พจนานุกรมเคมบริดจ์ (Cambridge University Press, 2019) ได้ให้ความหมาย 
ไวว้่า เจตคติ หมายถึง ความรูส้กึหรือความคิดเห็นเก่ียวกบับางสิ่งบางอย่างหรือบางคนหรือวิธีการ
ปฏิบติัที่เกิดจากสิ่งนัน้ 

จนัทิมา ชุวานนท ์และคณะ (2562, น. 12) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า เจตคติ หมายถึง 
ความรูส้ึกหรือความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ หรือผู้คน หรือวิธีการปฏิบัติที่เกิดจากสิ่งนี ้ค  าศัพท ์
“ทศันคติ” กบั “เจตคติ” ไม่มีนยัที่แตกต่างกนัเมื่อหมายถึง “Attitude” 

สรุปไดว้่า เจตคติ หมายถึง ความรูส้ึกหรือความคิดเห็นที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ และแนวโนม้
ของพฤติกรรมบุคคลที่มีต่อบุคคล สิ่งของ และสถานการณ์ต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  
อาจมีทิศทางในทางบวกหรือทางลบ  

4.2 การใช้เทคโนโลยีของครู 
การใชเ้ทคโนโลยีการศึกษาในการสอนยุคตน้ศตวรรษที่ 20 สว่นมากเป็นสื่อการสอน

ที่เป็นเอกสารหรือสิ่งพิมพต่์าง ๆ (Print Media) หนังสือ กระดาษ ปากกา ชอลก์ ถูกใชเ้ป็นสื่อใน
การถ่ายทอดความคิดของครูเพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูโ้ลกกวา้ง โดยองคค์วามรูส้่วนใหญ่อยู่ที่ตวัครู 
ต่อมาในยุคปลายศตวรรษที่  20 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมประมวลผลค า 
(Word Processing) จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์(E-mail) ซีดีรอม (CD-ROM) ดีวีดี (DVD) สื่อประสม 
(Multimedia) การประชุมทางวิดีทัศน ์(Teleconferencing) และไดม้ีการเริ่มน าอินเทอรเ์น็ตมาใช้
เป็นเครื่องมือในการสื่อสารความคิดและการเขา้ถึงสารสนเทศต่าง ๆ โดยมีการใชท้ี่เพิ่มมากขึน้  
จนกลายเป็นเครื่องมือพืน้ฐานในยุคปัจจุบัน ทั้งการติดต่อสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ  
การเรียนรูส้ิ่งต่าง ๆ และการใชช้ีวิตประจ าวนัในโลกใบนี ้(สกุญัญา แช่มชอ้ย, 2561) 

ส าหรบัการใชเ้ทคโนโลยีทางการศึกษานัน้ พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 สนบัสนุนใหม้ีการใชค้อมพิวเตอร ์อินเทอรเ์น็ตใน
การเรียนการสอน และการบริหารจัดการอย่างกวา้งขวาง เพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชใ้นการเรียนการสอน และการบรหิารจดัการ โดยก าหนด
นโยบายและมาตรฐานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษาขึน้ 
เพื่อสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใชใ้นสถานศึกษา และหน่วยงาน
ทางการศึกษา เพื่อเป็นการป้องกนัภยัทางอินเทอรเ์น็ตโดยใหผู้เ้รียน ผูส้อน บคุลากรทางการศกึษา 



  71 

ประชาชนไดใ้ชป้ระโยชน ์และเขา้ถึงบรกิารไดจ้ากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารตามความ
เหมาะสม จึงมีนโยบายและมาตรฐานการส่งเสริมสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานทางการ
ศกึษาด าเนินการดา้นต่าง ๆ ประกอบดว้ย ดา้นนโยบายส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการศึกษาโดยจดัใหผู้ส้อน บุคลากทางการศึกษา และผูเ้รียน ไดร้บัการพัฒนา
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อประโยชนใ์นการจัดการเรียน  
การสอนและการบริหารจดัการอย่างสรา้งสรรค ์และปลอดภยั พรอ้มกบัการปลกูฝังค่านิยมที่ดีงาม
ในเรื่องของคณุธรรมและจรยิธรรม มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการศึกษา
ด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา จัดให้มีการสนับสนุนงบประมาณด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน จัดใหม้ีบุคลากรรบัผิดชอบงานดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารโดยตรง และด้านการเรียนการสอน ด าเนินการใหผู้ ้สอนสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยค านึงถึงกฎหมาย คณุธรรม และจรยิธรรม 

ดังที่  พี ระวัตร จันทกูล และ ฉลอง ชาตรูประชีวิน (2559, น. 25-26) กล่าวว่า 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความส าคัญต่อการศึกษาและการจัดการเรียนรูอ้ย่างยิ่ง
โดยเฉพาะในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นโลกยคุดิจิทลันัน้ มุ่งเนน้ทกัษะที่จ  าเป็นของผูเ้รียน  

สรุปได้ว่า การใชเ้ทคโนโลยีของครู หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เก่ียวกับ
ขอ้มูลข่าวสาร ตัง้แต่การสรา้ง การวิเคราะห ์การประมวลผล การจัดเก็บ การสืบคน้ น ามาใชใ้หม่
ไดอ้ย่างเป็นระบบ โดยการใชห้ลักการแนวคิดสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีผ่านเครือข่ายการสื่อสาร 
หรือวิธีการที่ครูและผูเ้รียนร่วมกนัออกแบบการเรียนรู้ เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมือในการสรา้งองคค์วามรู้
ไดด้ว้ยตนเอง สามารถสนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียนได ้ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ถึง
การเรียนรูไ้ดโ้ดยง่าย และสามารถพฒันาผูเ้รียนไดเ้ต็มตามศกัยภาพ  

4.3 เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยขีองครู 
จากการศึกษาเอกสารหลกัฐานและงานวิจัยของนักวิชาการ ไดใ้หค้วามหมายและ

องคป์ระกอบ แนวคิด และนิยามของเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู ดงันี ้
มุตาฟ า (Mustafa, 2012) ได้กล่ าวว่ า  เจตค ติ ต่ อการใช้ เทค โน โลยี ของค รู

ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) เชื่อเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีการเรียนการสอนในบทเรียน 
2) การเห็นคณุค่าของการใชเ้ทคโนโลยีการเรียนการสอนในบทเรียน 3) การไม่เห็นคณุค่าของการ
ใชเ้ทคโนโลยีการเรียนการสอน 4) การเลิกใชเ้ทคโนโลยีการเรียนการสอน และ 5) ความเชื่อมั่นใน
ประโยชนข์องเทคโนโลยีการเรียนการสอน 
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ซีเลฟ (Celep, 2014) ไดก้ล่าวว่า เจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู ประกอบดว้ย  
2 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) เจตคติทางบวกต่อการใชง้านของเทคโนโลยีการศึกษา และ 2) เจตคติ
ทางลบต่อการใชง้านของเทคโนโลยีการศึกษา 

ชาญ กลิ่นซอ้น (2550) ไดก้ล่าวว่า เจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู ประกอบดว้ย 
5 องคป์ระกอบ ได้แก่ 1) การสนับสนุนการใชส้ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) การใชส้ื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษา 3) สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน 4) ประโยชนข์องสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่อนักศึกษา และ 5) ความต้องการการใชส้ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
การศกึษา 

แสงจันทร์ วงศ์สวัสดิ์  (2550) ได้กล่าวว่า เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครู 
ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 1) ความรบัผิดชอบต่อการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ความรู ้
ความเขา้ใจเก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ดา้นการเห็นคุณค่าในเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และ 4) ดา้นการใชป้ระโยชนข์องเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บรรจบ บุญจันทร ์(2554, น. 98) ได้กล่าวว่า เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครู 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1) มีแนวความคิดเชิงบวกต่อเทคโนโลยี 2) มีความเชื่อว่า
เทคโนโลยีมีประโยชน์ต่อการบริหารงานและการเรียนการสอน 3) มีความรู้สึกต้องการใช้
เทคโนโลยีในการบรหิารงาน และ 4) แสดงพฤติกรรมโดยการใชเ้ทคโนโลยีในกิจวตัรประจ าวนั 

กมลชนก วรรณกลาง และ วัชรินทร ์ถนัดไร่ (2562) ได้กล่าวว่า เจตคติต่อการใช้
เทคโนโลยีของครู ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การสนับสนุนการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2) การใชส้ื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3) สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศกับการ
เรียนการสอน  4) ประโยชน์ของสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5) ความต้องการการใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา 

นัทธีรัตน์ พีระพันธุ์  (2561) ได้กล่าวว่า สมรรถนะด้านเจตคติทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารส าหรบัครู หมายถึง ความรูส้ึกและความตอ้งการของครูเก่ียวกบัการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างรูค้ณุค่า ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหเ้กิดการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารอย่างถูกต้องทั้งด้านจริยธรรม กฎหมาย และสังคมวัฒนธรรม  
ซึ่งประกอบด้วยเจตคติใน 8 รายการ ได้แก่ 1) การเข้าใจและยินยอมกฎข้อบังคับในการใช้
เทคโนโลยี 2) การยอมรับและมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับการใช้เทคโนโลยี  
3) การวางแผนและเป็นต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อสนับสนุนสิ่งแวดล้อม  
การเรียนรู ้4) การสนับสนุนสิทธิในการเขา้ถึงการใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนรูส้งัคมและวัฒนธรรม  



  73 

ที่หลากหลาย 5) การมีส่วนร่วมในการคิดคน้และเรียนรูก้ารผลิตเทคโนโลยีใหม่ 6) การประเมิน
และไตร่ตรองเก่ียวกับการใชเ้ทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้ป็นผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการพัฒนาและ
นวัตกรรม 7) การเผยแพร่ประสบการณ์ ทักษะความรู ้และ 8) การร่วมมือผูเ้ชี่ยวชาญในระดับ
เดียวกนัเพื่อเป็นการพฒันาการใชเ้ทคโนโลยีในการศึกษา 

ดังนัน้ จากแนวคิดและนิยามดังกล่าว สรุปไดว้่า เจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู
ในการจดัการเรียนการสอน มีทัง้เจตคติทางบวกต่อการใชเ้ทคโนโลยีและเจตคติทางลบต่อการใช้
เทคโนโลยี ผูว้ิจยัจึงไดน้ ามาประยุกตใ์ชใ้นการก าหนดนิยามตวัแปรการวิจยั ดา้นเจตคติต่อการใช้
เทคโนโลยีของครู หมายถึง ความรูส้ึก ความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการ
เรียนการสอน ซึ่งแสดงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงแนวความคิด ความเชื่อ ความรูส้ึก และความโนม้
เอียงในการแสดงพฤติกรรมของครูที่มีต่อการใช้เทคโนโลยี  ประกอบด้วย การแสดงออกถึง
แนวความคิดเชิงบวกต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู และการแสดงออกถึงแนวความคิดเชิงลบต่อ 
การใช้เทคโนโลยีของครู โดยมีความเชื่อว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน  
การเห็นคณุค่าและการไม่เห็นคุณค่าของการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน การท างาน
ในวิชาชีพครู และความรบัผิดชอบต่อการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน 

5. การวิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามพหุนาม (Multivariate Multiple Regression 
Analysis: MMR) 

5.1 ความหมายและนิยามของวิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามพหุนาม 
จากการศึกษาเอกสารหลกัฐานและงานวิจัยของนักวิชาการในการวิเคราะหถ์ดถอย

พหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม (Multivariate Multiple Regression Analysis: MMR) มีบทบาทและ 
มีความส าคัญต่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดยมีนักวิชาการได้ให้
ความหมายต่าง ๆ ไวด้งันี ้

ทัคซูคา (Tatsuoka, 1971, p.1) กล่าวว่า การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบตัวแปร 
พหุนาม คือ สาขาหนึ่งของวิชาสถิติศาสตร ์ซึ่งมุ่งศกึษาระดบัมลัติแวรเิอท (หรือหลายมิติ และกลุ่ม
ตวัอย่างที่มาจากการแจกแจงนัน้ๆ ) 

เคอลินเจอร์และเพดเดอเซอร์ (Kerlinger & Pedhazur, 1973 , p. 5) กล่าวว่า  
การวิเคราะหร์ะดับมัลติแวริเอทจัดเป็นเพียงการขยายขอบเขตและการกระจายผลของแนวทาง
สถิติถดถอยเชิงพห ุ

ฟินน์และแมทสัน  (Finn & Mattson, 1978, p. 2) มีความเห็นว่า เมื่ อใดก็ตาม 
การวิเคราะหต์วัแปรตามมากเกินกว่าหน่ึงตวัแปร ถือว่าการวิเคราะหน์ัน้เป็นระดบัมลัติแวรเิอท 
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ปุระชัย เป่ียมสมบูรณ์ (2535, น. 13) กล่าวว่า การวิเคราะห์ระดับมัลติแวริเอท 
หมายความรวมถึงกลุม่เทคนิคทางสถิติพรรณนาและสถิติอนุมานที่ไดร้บัการคิดคน้เพื่อประยกุตใ์ช้
ส  าหรับสถานการณ์วิจัยที่ เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์กลุ่มตัวแปรตาม  ตั้งแต่สองตัวแปรขึน้ไป  
และไม่จ ากดัจ านวนตวัแปรอิสระ แมว้่าในความนิยมจะมุ่งถึงกรณีตวัแปรอิสระตัง้แต่ 2 ตวัแปรขึน้
ไป หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การวิเคราะหร์ะดับมัลติแวริเอท เก่ียวขอ้งกับการวิเคราะหค์วามสมัพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระหรือกลุ่มตัวแปรอิสระกับกลุ่มตัวแปรตาม แม้ว่าบางสถานการณ์ 
ไม่จ าเป็นต้องก าหนดว่ากลุ่มตัวแปรใดเป็นกลุ่มตัวแปรอิสระหรือกลุ่มตัวแปรตาม แต่ภายใน
สถานการณ์ดังกล่าว แต่ละกลุ่มตัวแปรจะต้องมีตัวแปรตั้งแต่ 2 ตัวขึ ้นไป และอีกนัยหนึ่ง  
การวิเคราะหร์ะดับมลัติแวริเอท เป็นเทคนิคส าหรบัการวิเคราะหข์อ้มลูที่ประกอบดว้ยกลุ่มตวัแปร
อิสระและ กลุ่มตวัแปรตามกลุ่มละ 2 ตวัแปรขึน้ไป ซึ่งตวัแปรเหล่านีม้ีมาตรวดัระดบัอนัตรภาคชัน้
หรืออตัราส่วน โดยมีจุดเด่นของการวิเคราะหร์ะดบัมลัติแวริเอท คือสมรรถนะในการควบคมุความ

ฟุ้งเฟ้อของความคลาดเคลื่อนประเภทที่หนึ่ง (หรือ α) ซึ่งความฟุ้งเฟ้อของความคลาดเคลื่อน
ประเภทที่หนึ่ง หมายความรวมถึงการที่ขนาดค่าของความคลาดเคลื่อนประเภทที่หนึ่ง มีระดับสูง
กว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว ้เช่น สงูกว่าระดบั 0.05 หรือสงูกว่าระดบั 0.01 เป็นตน้ ดงันัน้ สมรรถนะ
ในการควบคุมความฟุ้งเฟ้อของความคลาดเคลื่อนประเภทที่หนี่งจะช่วยให้การทดสอบหลาย  
ตวัแปรด าเนินการไดพ้รอ้มกนั 

5.2 แบบจ าลองพืน้ฐานของวิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม 
การประยุกต์ใช้เทคนิควิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม ย่อมมีความ

เหมาะสมกับการวิเคราะหข์อ้มูลที่ประกอบดว้ยกลุ่มตัวแปรอิสระและกลุ่มตัวแปรตามกลุ่มละ 2 
ตัวแปรขึน้ไป โดยมีจุดประสงคท์ี่จะด าเนินการวิเคราะหห์ลายตัวแปรตามพรอ้มกัน สมมติว่าตัว
แปรตามมีจ านวน p ตัวแปร และตัวแปรอิสระ q ตัวแปร แบบจ าลองเสน้ตรงที่เชื่อมโยงตัวแปร 
ทั้งสองกลุ่มย่อยเข้าด้วยกัน ย่อมประกอบด้วยสมการระดับมัลติแวริเอท จ านวน p สมการ  
ดงัสมการต่อไปนี ้(ปรุะชยั เป่ียมสมบรูณ,์ 2535, น. 16-21) 

1. สมการรูปปกติ 

1 2 3 1 2 3 1 11 12 13 1 2 21 22 23 2

1 2 3 1 2 3

... ... ... ... ...

... ...

i i i ip p i p i p

iq q q q qp i i i ip

Y Y Y Y a a a a X X

X

       

   

       
       

   
   

= + + + +

+  
เมื่อ 

ikY  แทน ตวัแปรอิสระล าดบัที่ k ของตวัการที่ i 
  

ijX  แทน ตวัแปรอิสระที่ j ของตวัการที่ i 

  
ik

 แทน ตวัผิดพลาด (คลาดเคลื่อน) ล าดบัที่ k ของตวัการที่ i 
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  a  แทน ตวัคงที่ 
    แทน ค่าสมัประสิทธิ์ถดถอย 
2. สมการรูปเมตรกิ 

( ) ( ) ( ) ( )1 1

X BY E

Nx q q xpNxp Nxp
= +

+ +        
เมื่อ N  แทน จ านวนตวัการ 
  p  แทน จ านวนตวัแปรตาม 
  q  แทน จ านวนตวัแปรอิสระ 

  ( )1q +  แทน จ านวนตวัแปรอิสระบวกตวัคงที่ (α) 
  Y  แทน เมตรกิขนาด ( )Nxp ของตวัแปรตาม 
  X  แทน เมตรกิขนาด ( )1Nx q +  

 ของตวัแปรอิสระ 

  B  แทน เมตรกิขนาด ( )1q xp+  
 ของค่าสมัประสิทธิ์ถดถอย 

  E  แทน เมตรกิขนาด ( )Nxp  ของตวัแปรของตวัแปรผิดพลาด     
ในการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม การค านวณสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยจะตอ้งก าหนดค่าก าลงัสองต ่าสดุ (Least Square Principle) ใหค้รอบคลมุทัง้ Error Sum 
of Square และ Error Sum of Cross Product 

ในการวิเคราะหร์ะดับยูนิแวริเอท ค่าสมัประสิทธิ์ถดถอย ( ̂ ) ไดร้บัการเลือกภายใต้
เงื่อนไขที่ก าหนดให ้SSE เป็นค่าต ่าสดุ 

2

ic e=   

เมื่อค่าผิดพลาด (คลาดเคลื่อน) (C) มีค่าต ่าสุด จะได้รูปสมการปกติ (Normal 
Equation) ดงันี ้

( ) ( )' ' 'X X X Y =  

ในที่นี ้Y คือ คอลมันเ์วกเตอรข์องตัวแปรตามตวัหนึ่ง ขัน้ต่อมาคณูตลอดสมการดว้ย 

( )
1

'X X
−  เพื่อหาค่าของ ̂  

( ) ( ) ( ) ( )
1 1ˆ' ' ' 'X X X X X X X Y
− −

=  

เนื่องจาก ( ) ( )
1

' 'X X X X
−  เท่ากบั 1 เพราะฉะนัน้ค่า ̂  จึงปรากฏดงัสมการ 

( ) ( )
1

' ' 'X X X Y
−

=  

กล่าวไดว้่า ̂  เป็นตัวประกอบที่ดีที่สุดของ ̂  ทั้งนีเ้พราะ ̂  ให้ค่าผลบวกก าลัง

สองต ่าสดุของขอ้ผิดพลาด (คลาดเคลื่อน) (C) ในกลุม่ตวัอย่าง 



  76 

ในการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรพหุนามหรือตัวแปรตามหลายตัว  
การกะประมาณค่า B  สามารถท าได้โดยการลดค่า Squared Sample ของตัวแปรผิดพลาด 
(คลาดเคลื่อน) ส าหรบัตัวแปรตามทุกตัวแปรให้มีค่าต ่าสุด ผลบวกก าลังสองของค่าผิดพลาด 
(คลาดเคลื่อน) ส าหรบัตัวแปรตามใดตัวหนึ่งจะปรากฏเป็นค่าในเสน้ทแยงมุมของเมตริก 'E E   
การลดค่าผิดพลาด (คลาดเคลื่อน) (C) ต ่าสุดจ าเป็นต้องก าหนดค่า Partial Derivatives ซึ่ง
เก่ียวขอ้งกับ Elements ของค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย ̂  ให้เท่ากับศูนยก์่อนแก้สมการ ผลที่

ไดร้บัคือ สมการปกติดงัต่อไปนี ้

( ) ( )ˆ' 'X X X Y =  

สมการปกติในระดบัมลัติแวรเิอท ก็มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัในกรณียนูิแวรเิอท เวน้แต่
ว่าในกรณีมลัติแวริเอท เมตริก ̂  และ Y  จะประกอบดว้ยหลายคอลมัน ์ต่อมาคูณตลอดสมการ 

( ) ( )
1

' ' 'X X X Y
−

=  ดว้ย ( )
1

'X X
−  เพื่อหาค่าขอ ̂  

( ) ( ) ( ) ( )
1 1ˆ' ' ' 'X X X X X X X Y
− −

=  

( ) ( )
1

' ' 'X X X Y
−

=  

ในที่ นี ้  ̂  ซึ่ ง เป็นตัวประมาณ ค่าของ B  จัด เป็น เมตริกขนาด ( )1q xp+  
 

นอกจากนีถ้า้ก าหนดให ้ ( )
1

'X X
−  เท่ากบั G  ซึ่งหมายถึง ปัจจยัตวัแปรรว่ม (Covariance Factor) 

สามารถเขียนเป็นสมการใหม่ไดด้งันี ้

( )' 'G X Y =  

ข้อที่ควรสังเกต คือ ตราบใดที่จ  านวนตัวแปรอิสระ และจ านวนตัวแปรคงเดิม 
การเปลี่ยนต าแหน่งของตัวแปรอิสระหรือตวัแปรตาม ย่อมไม่ท าใหค่้าสมัประสิทธิ์ถดถอยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขนาดค่า แต่มีผลเพียงการเปลี่ยนต าแหน่งของค่าสมัประสิทธิ์ถดถอยใหอ้ยู่ในล าดับ 
ที่ถูกต้องกับตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตามที่ยา้ยต าแหน่งตามไปเท่านั้น นอกจากนีก้ารเพิ่มหรือ 
การลดตัวแปรตาม ไม่ก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงค่าสมัประสิทธิ์ถดถอยแต่ประการใด อย่างไรก็ดี

การเพิ่มหรือลดตัวแปรอิสระ ย่อมส่งผลที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งค่าคงที่  ( α ) และ 
ค่าสมัประสิทธิ์ถดถอย ( β ) ทัง้หมด 

นอกจากนี ้เมตริกขนาด (pxp) ของผลบวกรวมของผลคูณ (Total Sum of Product) 

( )'Y Y  หรือที่ใชส้ัญลักษณ์ว่า ( )rS  ในกรณีมัลติแวริเอทก็สามารถแยกส่วนเป็นค่าผลบวกได ้
เช่นเดียวกบัในกรณียนูิแวรเิอทเช่นกนั กลา่วคือ 

กรณียนูิแวรเิอท SST SSR SSE= +  
กรณีมลัติแวรเิอท 

T R ES S S= +  
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หรือ   ( )' ' ' 1 'Y Y Y XGX Y Y XGX Y= + −     
ในที่นี ้

G   แทน เมตรกิของปัจจยัความแปรปรวนรว่ม หรือ ( )
1

'X X
−  

I   แทน เมตรกิล าดบั N ไอเดนติตี ้(Order-N Identity Matrix) 

RS  แทน  ' 'Y XGX Y  คือ Sum of Product ที่ไดร้บัการอธิบาย 

TS  แทน  ( )1 'Y XGX Y−  
 คือ Sum of Product ของตวัแปรผิดพลาด 

อนึ่ง ค่าต่าง ๆ บนเส้นทแยงมุมของ 
TS  คือผลบวกก าลังสองของค่าสังเกตการณ ์

(Sum of Squared of Observed Scores) ส าหรบัแต่ละตัวแปรตาม ขณะที่ค่าต่าง ๆ นอกเส้น
ทแยงมุมก็คือ ผลบวกคูณตรงข้าม (Sum of Cross Product) ส าหรับค่าต่าง ๆ ของ 

RS  คือ 
ผลบวกก าลงัสองของค่าพยากรณ ์(Sum of Squared of the Predicted Scores) ส าหรบัแต่ละตวั
แปรตาม กล่าวไดว้่ายิ่ง ( )r KK

S  มีขนาดเขา้ใกล ้( )t KK
S  ยิ่งขึน้เพียงใด หรือยิ่งขนาดค่า ( )e KK

S  

เล็กลงเพียงใด การพยากรณ์ตัวแปรตามโดยอาศัยขอ้มูลจากตัวแปรอิสระจะยิ่งมีความแม่นย า
สงูขึน้เพียงเท่านัน้ 

5.3 เกณฑอ์ัตราส่วนไลลิฮูด และสถิติเอฟของราวว ์
(ปรุะชยั เป่ียมสมบรูณ,์ 2535, น. 24) 
เกณฑ์อัตราส่วนไลลิฮูด ซึ่งใช้แทนด้วยสัญลักษณ์ ᴧ แทน เกณฑ์อัตราส่วนไลลิฮูด 

(Wilks’s Lambda) หมายถึง อตัราส่วนระหว่างการวดัไลลิฮูดของขอ้มลูภายใตส้มมติฐาน ปฏิเสธ  
( H0 ) เทียบกบัการวดัไลลิฮดูของขอ้มลูภายใตส้มมติฐานแยง้ ( H1 ) ดงัสมการ 

0

ˆ

ˆ


 =



 

เมื่อ
0̂ แทน ตัวประมาณค่าของเมตริกความแปรปรวน และความแปรปรวนร่วม 

(Variance-Covariance Matrix) ของความผิดพลาด (คลาดเคลื่อน) (Error) ภายใต้สมมติฐาน 
( H0 ) 

̂ แทน ตัวประมาณค่าของเมตริกความแปรปรวน และความแปรปรวนร่วม 

(Variance-Covariance Matrix) ของความผิดพลาด (คลาดเคลื่อน) (Error) ภายใต้สมมติฐาน 
( H1 ) 
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หากขนาดของสถิติอัตราส่วนไลลิฮูดมีขนาดเล็กเพียงใด โอกาสที่จะหักล้าง
สมมติฐานปฏิเสธก็ยิ่งมีค่าสูงขึน้เพียงนั้น ในทางกลับกัน ยิ่งขนาดค่าของ ̂  และ 

0̂
 ใกลก้ัน

มากขึน้เพียงใด โอกาสที่สมมติฐานปฏิเสธจะเป็นจรงิก็ยิ่งมีมากขึน้เท่านัน้  
สถิติเอฟของราวว ์หรือ “ราวว-์เอฟ” (Rao’s F Statistics) 

1/

1/

1 1 / 2s

s

ms qp
F

qp

− + −
= 



 

เมื่อ F  แทน สถิติเอฟของราวว ์
  s  แทน ( ) ( )2 2 2 24 / 5p q p q− + −  

  m แทน ( )1 / 2ne p q− + −  

  p  แทน จ านวนตวัแปรตาม 
  q  แทน จ านวนตวัแปรอิสระ 
  ne  แทน องศาความเป็นอิสระของค่าผิดพลาด (คลาดเคลื่อน) 

6. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ผูว้ิจัยไดศ้ึกษางานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

ที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษาทั้ง 
ในประเทศและต่างประเทศดงันี ้

6.1 งานวิจัยในประเทศ 
นิคม นาคอา้ย (2549) ไดศ้ึกษาองคป์ระกอบคณุลกัษณะผูน้  าเชิงอิเล็กทรอนิกส ์และ

ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อประสิทธิผลภาวะผู้น าเชิงอิเล็กทรอนิกส์ส  าหรับ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื ้นฐาน ผลการศึกษาพบว่า  (1) ผลการพัฒนาแบบจ าลองเชิงทฤษฎีพบว่า องค์ประกอบ
คุณลกัษณะผูน้  าเชิงอิเล็กทรอนิกสส์  าหรบัผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน เป็นคุณลักษณะร่วม  
ที่วดัจากคุณลกัษณะหลกั 6 ดา้น (2) ผลการวิเคราะหแ์บบจ าลององคป์ระกอบคุณลกัษณะผู้น า
เชิงอิเล็กทรอนิกส์ส  าหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานพบว่า  มีความกลมกลืนกับข้อมูล 
เชิงประจักษ์ (3) ผลการวิเคราะห์กลุ่มพหุ  พบว่า แบบจ าลององค์ประกอบคุณลักษณะผู้น า 
เชิงอิเล็กทรอนิกส์ส  าหรบัผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐานระหว่างผู้บริหารโรงเรียนในฝันกับ
ผูบ้ริหารโรงเรียนปกติ (ขนาดใหญ่) สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ (4) ผลการวิเคราะหพ์หุระดบั
ทัง้ 3 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยขอ้ 3 โดยในระดับนักเรียน พบว่า การใชง้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรูข้องนักเรียน และการสนับสนุนของผู้ปกครองในการเรียนรูเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลภาวะผูน้  าเชิงอิเล็กทรอนิกสส์  าหรบัผูบ้ริหาร อย่างมีนยัส าคญั
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ทางสถิติที่ระดับ .01 (5) ผลการวิเคราะหพ์หุระดับที่ 2 ในระดับหอ้งเรียน พบว่า การบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอนของครู และการพัฒนาวิชาชีพครู  
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลภาวะผูน้  าเชิงอิเล็กทรอนิกสส์  าหรบัผูบ้ริหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 และ .01 (6) ผลการวิเคราะหพ์หุระดับที่ 3 ในระดับโรงเรียน พบว่า คณุลกัษณะผูน้  า 
เชิงอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริหาร และการสนับสนุนของคณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน  
มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลภาวะผู้น าเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริหาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 

ชวลิต เกิดทิพย์ (2552) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
การศึกษาส าหรับผู้บริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
ในเขตภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า (1) องคป์ระกอบภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีการศึกษาส าหรบั
ผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานในเขตภาคใต้ ประกอบดว้ย 
9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. กฎระเบียบ และจริยธรรมทางเทคโนโลยีทางการศึกษา 2. การรู้
เทคโนโลยีการศึกษา 3. การจดัการดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานเทคโนโลยี 4. ค่านิยม และจิตส านึกต่อ
องคก์ร และสงัคม 5. ความรูค้วามสามารถพิเศษทางเทคโนโลยี 6. บุคลิกภาพ 7. การบูรณาการ
เทคโนโลยีเข้ากับการจัดการศึกษา 8. ภูมิหลังทางสังคม และ 9. การประเมิน และการนิเทศ  
(2) รูปแบบการพฒันาภาวะผูน้  าทางเทคโนโลยีการศึกษาส าหรบัผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานในเขตภาคใต้ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นรู ้และ
ตระหนัก 2. ขั้นประเมินก่อนด าเนินการ 3. ขั้นด าเนินการเปลี่ยนแปลง 4. ขั้นปรับปรุง 5. ขั้น
ประเมินหลงัด าเนินการ และ 6. ขัน้คงสภาพ 

บรรจบ บุญจันทร ์(2554) ไดศ้ึกษาระดับภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี ระดับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน และเปรียบเทียบจ าแนก 
ตามเพศ อายุ ประสบการณ์เป็นผูบ้ริหาร และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการวิจัยคือ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 520 คน ไดม้าจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า 
(1) ระดับภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี และระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีมี
ค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดบัมาก (2) โมเดลสมการโครงสรา้งภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้รหิาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ที่พฒันาขึน้มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์ (3) ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลร่วมต่อภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี  โดยเรียงล าดับ 
ค่าสมัประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหานอ้ยดงันี ้1) อิทธิพลทางตรงมี 4 ปัจจยั คือปัจจยัการพัฒนา
วิชาชีพดา้นเทคโนโลยี ปัจจยัวิสยัทัศนท์างเทคโนโลยี ปัจจัยการบูรณาการเทคโนโลยี  และปัจจัย
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สมรรถนะทางเทคโนโลยี 2) อิทธิพลทางอ้อมมี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยสมรรถนะทางเทคโนโลยีที่
สง่ผ่านปัจจยัการพัฒนาวิชาชีพดา้นเทคโนโลยี และปัจจยัการบูรณาการเทคโนโลยี และปัจจยัการ
พัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีที่ส่งผ่านปัจจัยการบูรณาการเทคโนโลยี และ 3) อิทธิพลร่วมมี  
4 ปัจจัย คือ ปัจจัยวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี ปัจจัยการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยี ปัจจัยการ  
บรูณาการเทคโนโลยี และปัจจยัสมรรถนะทางเทคโนโลยี 

ภาคภูมิ งอกงาม (2556) ได้ศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงอิเล็กทรอนิกสข์อง
ผูบ้ริหารระดับกลาง โรงเรียนในฝัน จังหวัดอ่างทอง การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนในฝัน  
จงัหวดัอ่างทอง จ าแนกตามต าแหน่งและประสบการณ ์ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดบักลาง 
จ านวน  168 คน  เครื่อ งมื อที่ ใช้ในการวิจัย  คื อแบบสอบถามคุณ ลักษณ ะภาวะผู้น า  
เชิงอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้รหิารระดบักลาง โรงเรียนในฝันจงัหวดัอ่างทอง มีความเชื่อมั่นเท่ากบั .96 
มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใชก้ารวิเคราะหข์อ้มูล 
คือ ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวน
แบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะท าการเปรียบเทียบเป็นรายคู่  
โดยวิธีการของเชฟเฟ (Sheffe' Methods) ผลการวิจัยพบว่า (1) ผู้บริหารระดับกลางโรงเรียน 
ในฝันจงัหวดัอ่างทอง มีคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงอิเล็กทรอนิกสโ์ดยรวมและรายดา้น อยู่ในระดับ
มาก เมื่อเรียงล าดับจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นความเป็นผูน้  าและวิสยัทัศน์ ดา้นความสามารถ
เชิงการผลิตภาพและความช านาญเชิงวิชาชีพ ดา้นการเรียนการสอน ดา้นการสนบัสนุน ส่งเสริม 
จัดการและการปฏิบัติ ด้านประเมินทางสังคม กฎหมายและจริยธรรม และด้านการวัดและ 
การประเมินผลตามล าดบั (2) ผูบ้ริหารระดบักลาง โรงเรียนในฝันจงัหวดัอ่างทอง ที่มีต าแหน่งและ
ประสบการณต่์างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงอิเล็กทรอนิกส ์โดยรวมและ
รายดา้นแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

ภัทรา ธรรมวิทยา (2558) ได้ศึกษาภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน ระดบัประถมศึกษาในเขตธนบุรี การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา มีวตัถุประสงค์
เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  ระดับ
ประถมศึกษา ในเขตธนบุรี ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ เป็นผูบ้ริหารโรงเรียนจ านวน 12 คน และครู 167 คน ใชว้ิธีการสุ่มตัวอย่างครู
แบบแบ่งชั้นภูมิ  และสุ่มตามสัดส่วนครูของแต่ละโรง เรียน เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ และแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์
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ขอ้มลูเชิงปรมิาณดว้ยสถิติเชิงบรรยาย ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ สถิติทดสอบ ค่าที (t-test) ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารโรงเรียน 
ด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี มี ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดในความคิดเห็นของผู้บริหารและครู  
เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นสมรรถนะทางเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยต ่าสุดในความคิดเห็น
ของผูบ้ริหาร และดา้นการสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีในดา้นการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย
ต ่าสดุในความคิดเห็นของครู เมื่อทดสอบค่า t พบว่า ในภาพรวมความคิดเห็นของผูบ้รหิารโรงเรียน
และครูเก่ียวกับภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า แตกต่างกนั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิสยัทัศน์
ทางเทคโนโลยี ดา้นการสนบัสนนุการใชเ้ทคโนโลยีในดา้นการบริหารงาน ดา้นการสนบัสนนุการใช้
เทคโนโลยีในดา้นการจัดการเรียนการสอน และดา้นจริยธรรมในการใชเ้ทคโนโลยี  ดา้นที่มีความ
แตกต่างมากที่สุดระหว่างความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครู คือ ดา้นจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยี สว่นดา้นที่ไม่มีความแตกต่างกนั คือ ดา้นสมรรถนะทางเทคโนโลยี 

ธีรโชติ หล่ายโท้ และ สุกัญญา  แช่มชอ้ย (2558) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีและทักษะด้านการเรียนรูแ้ละนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอตุรดิตถ ์เขต 2 การวิจัยในครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี และทักษะการเรียนรูด้า้นนวัตกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 กลุ่ม
ตวัอย่างในการวิจยัในครัง้นี ้ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์เขต 2 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ตามอ าเภอ จ านวน 108 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรส์ัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
ผลการวิจัยพบว่า (1) ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาอตุรดิตถ ์เขต 2 นัน้โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (2) ทกัษะการเรียนรูด้า้น
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์  
เขต 2 อยู่ในระดับมาก (3) ความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี และทักษะการเรียนรู้
ดา้นนวตักรรมของผูบ้ริหาสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ ์
เขต 2 โดยในแต่ละดา้นมีค่า .22 ถึง .63 ซึ่งมีความสมัพนัธก์นัทางบวกในระดบัปานกลาง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ .01 
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กนกวรรณ โพธิ์ทอง (2559) ไดศ้ึกษาผลของภาวะผูน้  าทางเทคโนโลยีของผูบ้ริหาร
โรงเรียนและบรรยากาศโรงเรียนโดยมีการรูเ้ทคโนโลยี และการบูรณาการเทคโนโลยีของครูเป็น
สื่อกลางต่อประสิทธิผลครูในโรงเรียนดีศรีต าบล ระดบัมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารในโรงเรียนดีศรีต าบล ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื ้นฐาน  ตามการรับ รู ้ของค รู 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรู ้เทคโนโลยีการ 
บูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครูและประสิทธิผลครู 3) ศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน้  าทาง
เทคโนโลยีของผูบ้ริหารและบรรยากาศโรงเรียน การรูเ้ทคโนโลยีและการบูรณาการเทคโนโลยีของ
ครูที่มีต่อประสิทธิผลครูในโรงเรียนดีศรีต าบล ระดับมัธยมศึกษา สงักัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ตัวอย่างเป็นครูในโรงเรียนดีศรีต าบล ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน ปีการศึกษา 2558 ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  
จ านวน 436 คน เครื่องมือวิจยัเป็นแบบสอบถามที่ผูว้ิจยัพฒันาขึน้ สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู
ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบ และ 
การวิเคราะห์สมการโครงสรา้ง ผลการวิจัยพบว่า (1) ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร 
ในโรงเรียนดีศรีต าบล ระดบัมธัยมศึกษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานตาม
การรบัรูข้องครูมี 6 องคป์ระกอบสอดคลอ้งกบัมาตรฐานระดบัชาติทางเทคโนโลยีการศกึษาส าหรบั
ผู้บ ริห ารของ  International Society of Technology in Education (2) การรู้เทคโนโลยี การ 
บูรณาการเทคโนโลยีของครูและประสิทธิผลครูมีความสัมพันธ์กัน  และ 3) ภาวะผู้น าทาง
เทคโนโลยีของผูบ้ริหารในโรงเรียนดีศรีต าบล ระดับมัธยมศึกษา มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิผล
ครูและบรรยากาศโรงเรียนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลครู โดยผ่านการรูเ้ทคโนโลยีและ 
การบูรณาการเทคโนโลยีของครู ซึ่งตัวแบบที่ได้มีความตรงตามทฤษฎีโดยตัวแบบนี ้อธิบาย
ประสิทธิผลครูไดร้อ้ยละ 83 

สุภัททรา สังขวร (2560) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณ ลักษณะผู้น า 
เชิงเทคโนโลยีกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศกึษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา 1) ระดบัคณุลกัษณะ
ผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 2) ระดับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 3) ความสมัพันธ์ระหว่างคุณลกัษณะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีกับ
การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา
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ลพบุรี เขต 2 กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยัคือ ครูผูส้อน ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 จ านวน 302 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามสถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ของเพียรส์ัน 
ผลการวิจัยพบว่า (1) ระดับคณุภาพผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักัดส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (2) ระดับการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ (3) คุณลักษณะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีกับการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บ ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน เขตพื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษาลพบุ รี  เขต 2  
มีความสมัพนัธก์นัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.01  

อิทธิฤทธิ์ กลิ่นเดช (2560) ไดศ้ึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี
ของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี  การวิจัยครั้งนี ้   
มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษา  1) ระดับภาวะผู้น าเชิ งเทคโนโลยีของผู้บ ริหารสถานศึกษา  
สงักัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจงัหวดัสระบุรี 2) ระดับ
การบรหิารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี 3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีกับ 
การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย คือ ครูและบุคลากร  
ทางการศกึษา ในสงักดัส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัจงัหวดั
สระบุรี ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 110 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม
สถิติที่ใชใ้นการวิจัยขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ 
ของเพี ยร์สัน  ผลการวิจัยพบว่า (1) ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา  
สงักดัส านกังานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัจงัหวดัสระบุรี โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (2) การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
และ (3) ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี  
พบว่า มีความสมัพนัธก์นัในระดบัมาก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

สุกัญญา แช่มชอ้ย (2561) ไดศ้ึกษาภาวะผูน้  าทางเทคโนโลยี : การน าเทคโนโลยีสู่
หอ้งเรียนและโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 หรือผูเ้รียนในยุคดิจิทลัเป็นผูเ้รียนที่
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อาศัยอยู่ในยุคที่สภาพแวดลอ้มรอบตัวเขาพร ่าพรูไปดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ จนสามารถกล่าว
ไดว้่าเป็นผูเ้รียนที่เป็น “Native Technology” โดยชีวิตประจ าวันของพวกเขาจะมีความเก่ียวขอ้ง
กบัเทคโนโลยีตัง้แต่ลืมตาจนหลบัไป สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ ไดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว 
และไรพ้รมแดน ดว้ยเครื่องมือทางเทคโนโลยีที่พฒันาอย่างต่อเนื่อง เพราะฉะนัน้การจดัการเรียนรู้
ที่จะท าให้ผูเ้รียนกลายเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล (Digital Citizenship) ที่มีคุณภาพนั้น ผูบ้ริหาร
โรงเรียนมีความจ าเป็นที่จะต้องรูแ้ละเข้าใจบริบทของโรงเรียนในศตวรรษที่  21 นี ้เป็นอย่างดี 
รวมทั้งต้องมีความสามารถในการน าเทคโนโลยีเหล่านีเ้ข้าไปสู่หอ้งเรียน และโรงเรียนไดอ้ย่าง
เหมาะสม โดยเริ่มจากการยอมรับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ในระดับบุคคล 
(Concerns-Based Adoption Model: CBAM) ของผู้บริหารและครู จากนั้นก็ส่งเสริมให้ค รู 
บูรณาการความรูใ้นศาสตรก์ารสอน เนือ้หา และเทคโนโลยีไปใชใ้นการจัดการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน 
(Technological Pedagogical Content Knowledge) และการน า เทคโน โลยี  สู่ ก ารจัดการ
โรงเรียนในศตวรรษท่ี 21 ดว้ยภาวะผูน้  าทางเทคโนโลยี (Technology Leadership)  

วรฏัฐา จงปัตนา (2562) ไดศ้ึกษาการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นของการพัฒนา
ครูโรงเรียนอนุบาลทรพัยปั์ญญาตามแนวคิดภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์และความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาครู
โรงเรียนอนุบาลทรพัยปั์ญญาตามแนวคิดภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัย  
เชิงบรรยาย (Descriptive Research) เครื่องมือที่ใชเ้ป็นแบบสอบถาม ผูใ้หข้อ้มูลคือครูโรงเรียน
อนุบาลทรพัยปั์ญญา จ านวน 54 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี รอ้ยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าดัชนีล  าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น 
ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพปัจจุบนัของการพัฒนาครูโรงเรียนอนุบาลทรพัยปั์ญญาตามแนวคิด
ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี ในภาพรวมอยู่ในระดับมากและสภาพที่พึงประสงคข์องการพัฒนาครู
โรงเรียนอนุบาลทรพัยปั์ญญาตามแนวคิดภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทั้งสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผูน้  า  
เชิงเทคโนโลยี ดา้นการบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการศึกษามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (2) ความ
ต้องการจ าเป็นของการพัฒนาครูโรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา ตามแนวคิดภาวะผู้น า  
เชิงเทคโนโลยี พบว่า ดา้นที่มีความตอ้งการจ าเป็นมากที่สดุ คือ การมีวิสยัทศัน์ และดา้นที่มีความ
ตอ้งการจ าเป็นนอ้ยที่สดุ คือ การเป็นพลเมืองยคุดิจิทลั 
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สรุปได้ว่า จากการศึกษางานวิจัยในประเทศที่ เก่ียวข้องกับเรื่อง ภาวะผู้น า  
เชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยี และเจตคติต่อการใช้
เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  
เขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องรูแ้ละเข้าใจบริบทของสถานศึกษา 
ในศตวรรษที่  21 โดยผู้บริหารสถานศึกษาที่ มีภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี  อยู่ ในระดับมาก  
มีความสัมพันธ์และมีผลเชิงบวกต่อการบูรณาการเทคโนโลยี และเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยี 
ของครูในสถานศึกษา โดยมีองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีที่สอดคล้องกัน  ได้แก่  
1) ความเป็นผูน้  าและวิสัยทัศน ์2) ความสามารถเชิงการผลิตภาพและความช านาญเชิงวิชาชีพ  
3) การเรียนการสอน 4) การสนับสนุน ส่งเสริม จัดการและการปฏิบติั 5) การวดัประเมินผล และ 
6) ประเด็นทางสงัคม กฎหมายและจริยธรรม ซึ่งส่งเสริมใหค้รูบูรณาการความรูใ้นศาสตรก์ารสอน 
เนือ้หา และเทคโนโลยีไปใชใ้นการจดัการเรียนการรูใ้นหอ้งเรียนสู่การจดัการโรงเรียนในศตวรรษที่ 
21 ใหม้ีประสิทธิภาพดว้ยภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี 

6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
วัตตส์ (Watts, 2009) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี 

บรรยากาศโรงเรียน และการบูรณาการเทคโนโลยีศึกษาความสัมพันธ์ใน K-12 โรงเรียนของรฐั    
เก็บข้อมูลโดยใช้ 3 เครื่องมือ ของมาตรฐานเทคโนโลยีการศึกษาแห่งชาติส าหรับผู้บริหาร  
(NETS-A) เป็นการส ารวจ การบริหารของผู้บริหาร และผูช้่วยผู้บริหาร, การดูการเรียนการสอน
เทคโนโลยี และการส ารวจ และวัดดัชนีบรรยากาศองคก์าร (OCI) มีสมมติฐานว่า ภาวะผูน้  าของ
ผู้บริหารวัดโดย NETS- A วัดการใช้งานเทคโนโลยีของครูโดยใช้  TAGLIT ตั้งสมมติฐาน 
ว่าภาวะผูน้  าของผูบ้ริหาร และบรรยากาศโรงเรียนเชิงบวกวัดโดย OCI ทัง้น าไปสู่การบูรณาการ 
มากขึน้ของเทคโนโลยี ผูต้อบแบบสอบถามเป็นครู 968 คน และผูบ้ริหาร 44 คนใน 32 โรงเรียน
ของรัฐ พบว่า มาตรการบรรยากาศของโรงเรียนมีความสัมพันธ์เชิงลบ โรงเรียนที่มีระดับ
ความส าเร็จสูง มีแนวโน้มที่จะมีการบังคับการใชค้รูของเทคโนโลยีระดับที่ต  ่า ค าแนะน าส าหรบั  
การปฏิบติัชีใ้หเ้ห็นว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรพัฒนาทกัษะดว้ยมาตรฐานส าหรบัการด าเนินงาน
ดา้นเทคโนโลยี และนวตักรรมทางเทคโนโลยีของสมาคมเทคโนโลยีทางการศึกษาแห่งชาติ ( ISTE)  
มากขึน้ และพบว่า ภาวะผูน้  าทางเทคโนโลยีมีความสมัพนัธ์กบัการบูรณาการเทคโนโลยีการเรียน
การสอนในชัน้เรียน 
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ชาง (Chang, 2012) ไดศ้ึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของ
ผูบ้ริหาร ความรูท้างเทคโนโลยีของครู และประสิทธิผลการสอน กลุ่มตวัอย่างเป็นครูประถมศึกษา
ในไต้หวัน จ านวน 1,000 คน ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารส่งผล 
ต่อความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีของครู ในขณะเดียวกนัความรูท้างเทคโนโลยีของครู
ส่งผลทางออ้มต่อประสิทธิผลการการสอนของครู แสดงว่า ภาวะผูน้  าทางเทคโนโลยีของผูบ้ริหาร
ท าใหค้รูมีประสิทธิภาพ ภาวะผูน้  าทางเทคโนโลยีที่มีความรูท้างเทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง ผูบ้ริหารใน
ฐานะผูน้  าดา้นเทคโนโลยีตอ้งพฒันาและด าเนินการตามวิสยัทศัน ์และแผนเทคโนโลยีในโรงเรียน 

ฟิชเชอร์ (Fisher, 2013) ได้ศึกษาเรื่องผู้บริหารในศตวรรษที่  21 : การศึกษา 
หาความสมัพันธ์ของภาวะผูน้  าดา้นเทคโนโลยี และบูรณาการเทคโนโลยีในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในรฐัเท็กซสั ภาวะผูน้  าทางเทคโนโลยีของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นสิ่งส  าคญัส าหรบัการบูรณาการที่มี
ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในห้องเรียน การวิจัยเชิงวิชาการช่วยให้การปฏิรูปทางการศึกษา  
สรา้งการพัฒนามาตรฐานใหผู้บ้ริหารโรงเรียนในปัจจุบนั และอนาคตมีความพรอ้มที่จะเป็นผูน้  า
โรงเรียนในศตวรรษที่ 21 โปรแกรมเตรียมผูบ้ริหารองคก์รการศึกษาของรฐั และทอ้งถิ่นโรงเรียน 
สามารถช่วยปฏิรูปช่วยพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู ้และทักษะที่จ  าเป็นส าหรับความเข้มแข็ง 
ทางภาวะผูน้  าทางเทคโนโลยี ผลการศึกษาพบว่า ความแตกต่างระหว่างความสามารถในการรบัรู ้
การบูรณาการเทคโนโลยี และการเขา้ถึงเทคโนโลยีของผูบ้ริหาร และครูมีความแตกต่างกันและ
สัมพันธ์กัน การพัฒนาวิชาชีพความสามารถของผู้บริหารที่มีภาวะผู้ น าเทคโนโลยีให้ผล
ความสมัพนัธท์างบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตกิบัการบูรณาการเทคโนโลยีของครู 

ซีเลฟ (Celep, 2014) ได้ศึกษาผลของความเป็นผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาต่อทศันคติของครูที่มีต่อการใชเ้ทคโนโลยีทางการศึกษา ในโลกของเทคโนโลยีทุกวนันี ้
การบูรณาการขอ้มลู และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สู่การศึกษาเริ่มเป็นสิ่งส าคญั อย่างไรก็ตาม 
หากขาดความพยายามอย่างแทจ้ริงของครูดเูหมือนจะเป็นไปไม่ไดเ้ลยที่จะบูรณาการเทคโนโลยี
เข้ากับการปฏิบัติในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทัศนคติที่ ดีของครูที่มี ต่อเทคโนโลยีทาง
การศกึษาถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบักบัการบรูณาการเทคโนโลยีเขา้กบัการเรียนการสอน การศึกษา
ยงัแสดงใหเ้ห็นว่าความเป็นผูน้  าดา้นเทคโนโลยีของผูบ้ริหารอาจมีความสมัพนัธก์บัการบูรณาการ
เทคโนโลยีทางการศึกษาของครูกับการเรียนการสอนในชัน้เรียน การศึกษานีม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อ
ส ารวจผลของความเป็นผูน้  าทางเทคโนโลยีของผูบ้ริหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีต่อทศันคติ
ของครูต่อเทคโนโลยีการศึกษา เครื่องมือที่ใชใ้นการวดัความเป็นผูน้  าดา้นเทคโนโลยีของผูบ้ริหาร
ใช้ “มาตราส่วนผู้น าด้านเทคโนโลยี (Technology Leadership Scale)” ที่พัฒนาโดย Sincar  
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ในปี 2009 และข้อมูลเก่ียวกับทัศนคติของครูที่มีต่อเทคโนโลยีการศึกษาถูกรวบรวมโดยใช ้
“ทัศนคติต่อมาตราส่วนเทคโนโลยีการศึกษา  (Attitude Towards Educational Technology 
Scale)” ที่พัฒนาโดย Pala ในปี 2006 การวิเคราะหท์างสถิติพบว่า ความเป็นผูน้  าทางเทคโนโลยี
ของผูบ้รหิารมีผลต่อทศันคติเชิงบวกของครูที่มีต่อการใชเ้ทคโนโลยีทางการศึกษาและไม่มีผลอย่าง
มีนยัส าคญัต่อทศันคติเชิงลบของพวกเขา 

ส มั น ชิ โอ กู ล แ ล ะ แ บ ก ลิ เบ ล  (Samancioglu & Baglibel, 2015) ได้ ศึ ก ษ า
ความสมัพนัธร์ะหว่างภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีและโปรไฟลข์องผูบ้รหิารสถานศึกษาและการบรูณา
การเทคโนโลยี ในหอ้งเรียนระดบัประถมศกึษา จุดมุ่งหมายของการศกึษา เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์
ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนกับระดับการบูรณาการ
เทคโนโลยีของครูและเพื่อก าหนดภาวะการณค์วามเป็นผูน้  าทางเทคโนโลยีตามมมุมองของครู และ
ตรวจสอบความเก่ียวขอ้งกบัการบูรณาการเทคโนโลยี ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถาม 2 ชุด กลุม่เปา้หมาย
ไดแ้ก่ ครู 352 คน ที่ท างานในโรงเรียนประถม 16 แห่งในเมืองใหญ่ทางตอนใตข้องประเทศตรุกี ผล
การศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์เชิงบวก แต่มีความสัมพันธ์แบบอ่อนระหว่างความเป็นผูน้  าทาง
เทคโนโลยีและการบูรณาการเทคโนโลยี นอกจากนีย้ังสรุปได้ว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวก แต่มี
ความสัมพันธ์แบบอ่อนระหว่างการบูรณาการเทคโนโลยี  ความเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยี  
จากการวิเคราะห ์พบว่า การรบัรูก้ารบรูณาการเทคโนโลยีของครูและความเป็นผูน้  าดา้นเทคโนโลยี
มีความแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

คิลินช (KILINÇ Emin, 2016) ได้ศึกษาทัศนคติของครูต่อการใช้เทคโนโลยีในการ
สอนสังคมศึกษา ซึ่งการบูรณาการเทคโนโลยีในการศึกษาคือหนึ่งในหัวข้อยอดนิยมในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมาหลายประเทศได้ลงทุนกว่าล้านดอลลาร์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีใน
หอ้งเรียน เช่นเดียวกนักบัประเทศที่พฒันาแลว้ ประเทศตรุกีไดด้  าเนินโครงการหลายโครงการเพื่อ
จดัหาอุปกรณ์เทคโนโลยีและสื่อการเรียนรูใ้หก้ับหอ้งเรียนดังนัน้ งานวิจัยนีจ้ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาทัศนคติของครูต่อการใชเ้ทคโนโลยีในการสอนสงัคมศึกษา การเขา้ใจทัศนคติของครูสงัคม
ศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากเป็นหนึ่งในโครงสรา้งที่ส  าคัญที่สุดของการบูรณาการเทคโนโลยี 
ผูเ้ขียนใชว้ิธีส  ารวจเชิงปริมาณและใชก้ารสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มเพื่อเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่ม
ตัวอย่างประกอบดว้ยครู จ านวน 155 คน ที่สอนอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน้ ผลการวิจัย
พบว่า ครูมีความเชื่อและทศันคติเชิงบวกต่อการใชเ้ทคโนโลยี อยู่ในระดบัมาก 

ธัญมาลยัและรามนั (Thannimalai & Raman, 2018) ไดศ้กึษาอิทธิพลของความเป็น
ผู้น าด้านเทคโนโลยีของครูใหญ่ และการพัฒนาวิชาชีพต่อการบูรณาการเทคโนโลยีของครู  
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ในโรงเรียนมธัยมศกึษา โดยจดุมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดบัของความเป็นผูน้  าทางดา้นเทคโนโลยีของ
ผู้บริหาร และโครงสรา้งทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ความเป็นผู้น าด้านวิสัยทัศน์ วัฒนธรรมการเรียนรู้ 
ยุคดิจิทัล ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ การพัฒนาระบบ และการเป็นพลเมืองดิจิทัลในโรงเรียน 
นอกจากนีย้ังศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นผู้น าทางดา้นเทคโนโลยีของผู้บริหารกับ
การบูรณาการเทคโนโลยีของครู และพิจารณ์ผลของการพัฒนาวิชาชีพ วิธีการศึกษาโดยการสุ่ม
อย่างเป็นระบบเพื่อเลือกผูบ้ริหาร จ านวน 90 คน และครู 645 คน จากโรงเรียนมัธยมระดับชาติ 
ในเมือง Kedha ในการศึกษาภาคตัดขวางนี ้ การประเมินความเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีของ
ผูบ้ริหารเป็นไปตามมาตรฐานเทคโนโลยีการศึกษาแห่งชาติ จากการศึกษาพบว่า ความเป็นผูน้  า
ทางด้านเทคโนโลยีของผู้บริหารกับการบูรณาการเทคโนโลยีของครูมี ความสัมพันธ์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ และความเป็นผูน้  าทางดา้นเทคโนโลยีของผูบ้ริหารมีอิทธิพลต่อการบูรณาการ
เทคโนโลยีของครู อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  

อีเฟโอกลูและคอรัก  (Efeoglu & Coruk, 2019) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ทศันคติของครูที่มีต่อเทคโนโลยีการศึกษาและบทบาทความเป็นผูน้  าดา้นเทคโนโลยีของผูบ้ริหาร
โรงเรียน การศึกษานี ้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทความเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนกับทัศนคติของครูโรงเรียนประถมศึกษาที่มีต่อเทคโนโลยีการศึกษา โดยเน้นที่
ผลกระทบทางอ้อมที่อาจเกิดขึน้ต่อคุณภาพการศึกษา เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม 2 ชุด 
กลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ครู จ านวน  283 คนที่ท างานอยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาในเมือง Çanakkale 
ผลการศึกษาพบว่า ครูรบัรูบ้ทบาทความเป็นผูน้  าของผูบ้ริหารโรงเรียนของพวกเขาค่อนขา้งสูง  
ในการทดสอบมิติย่อยระดับที่มีคะแนนสูงสุดคือ ด้านการสนับสนุน และระดับต ่าที่สุดคือ 
ด้านวิสัยทัศน์ และพบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทความเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษากบัทศันคติของครูที่มีต่อเทคโนโลยีการศึกษา  และบทบาทผูน้  าทาง
เทคโนโลยีของผูบ้รหิารโรงเรียนสง่ผลต่อทศันคติของครูที่มีต่อเทคโนโลยีการศกึษา 

รามั น แล ะธัญ ม าลัย  (Thannimalai & Raman, 2019)  ได้ศึ กษ าภ าวะผู้ น า 
เชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีของครูในห้องเรียน
ศตวรรษที่ 21 งานวิจยันีม้ีจดุมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความเป็นผูน้  าทางดา้นเทคโนโลยีของผูบ้รหิารต่อ 
การบูรณาการเทคโนโลยีของครูในโรงเรียนมัธยมมาเลเซีย การศึกษานี ้เป็นการศึกษาแบบ
ภาคตัดขวาง มีการสุ่มอย่างเป็นระบบเพื่อเลือกผูบ้ริหารสถานศึกษา 47 คน และครู 375 คน จาก
โรงเรียนมธัยมระดบัชาติทางตอนเหนือของ Kedah ประเทศมาเลเซีย ใชแ้บบสอบถาม 2 ประเภท 
ได้แก่ การประเมินความเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีของผู้บริหาร (The Principals Technology 
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Leadership Assessment ; PTLA) ซึ่งเป็นไปตามองค์กรระหว่างประเทศเพื่ อเทคโนโลยีใน
การศึกษา (The International Society for Technology in Education; ISTE) หัวข้อมาตรฐาน
ส าหรบัผู้ดูแลระบบ (2014) ใชส้  าหรบัผู้บริหาร ในขณะที่การเรียนรูด้้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ICT): การวัดการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในบทเรียน (The Learning with ICT: Measuring ICT 
Use in the Curriculum Instrument) การวิเคราะห์เชิงพรรณนาโดยใชโ้ปรแกรม SPSS Version 
25 และการวิเคราะหเ์ชิงอนุมานโดยใช ้Smart PLS ผลการศึกษาแสดงว่า ระดบัของความเป็นผูน้  า
ดา้นเทคโนโลยีจากโครงสรา้งทั้ง 5 ขอ้ขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อเทคโนโลยีในการศึกษา 
(ISTE, 2014) และการบูรณาการเทคโนโลยีของครู มีระดับที่สูง และมีความสัมพันธ์อย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างความเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีของผู้บริหารกับการบูรณาการ
เทคโนโลยีของครูในโรงเรียนในเขตเหนือของ Kedah โครงการเตรียมความพรอ้มของผู้บริหาร 
จึงควรมุ่งเน้นความเป็นผูน้  าบนพืน้ฐานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มการบูรณาการเทคโนโลยีในหอ้งเรียน 
ข้อแนะน าส าหรับการศึกษาในอนาคต ควรมีการเพิ่มเติมเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพส าหรับ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา 

รามันและธัญมาลัย (Raman & Thannimalai, 2019) ได้ศึกษาความส าคัญของ
ความเป็นผูน้  าดา้นเทคโนโลยีส าหรบัการบูรณาการเทคโนโลยี : เพศและมมุมองการพฒันาวิชาชีพ 
ความเป็นผูน้  าดา้นเทคโนโลยีไดร้บัการออกแบบใหม่เพื่อเร่งการบูรณาการเทคโนโลยีในโรงเรียน
เพื่อพฒันาทกัษะที่จ  าเป็นในการผลิตก าลงัคนที่มีทกัษะการศกึษาก่อนหนา้นีแ้สดงใหเ้ห็นว่าปัจจยั
ที่ท าให้ผู ้บริหารและครูไม่สามารถบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
ในโรงเรียนขาดการฝึกอบรมดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของครู และการเขา้ถึงเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศแสดงใหเ้ห็นว่ามีช่องว่างในการบูรณาการ
เทคโนโลยีในโรงเรียน การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อระบุความส าคัญของความเป็นผู้น าด้าน
เทคโนโลยีส  าหรบัการบูรณาการเทคโนโลยีตามเพศและการพัฒนาวิชาชีพ เป็นการศึกษาเชิง
ปริมาณโดยใชก้ารออกแบบหน้าตัดขวาง ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 90 คนไดร้บัการคัดเลือก
โดยการสุ่มอย่างเป็นระบบจากโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งชาติ 190 แห่ง ความส าคัญและ 
การวิเคราะหเ์มทริกซป์ระสิทธิภาพ พบว่า การพัฒนาวิชาชีพมีประสิทธิภาพสูงและเป็นตัวแปร
ส าคัญในการคาดการณ์การบูรณาการเทคโนโลยีของครูแต่ไม่ใช่กับเพศ ดังนั้นผูบ้ริหารโรงเรียน
ควรใหค้วามส าคัญกับวฒันธรรมการเรียนรูยุ้คดิจิทลัและโครงสรา้งการเป็นพลเมืองดิจิทัลเพื่อเร่ง
การบรูณาการเทคโนโลยีของครูในโรงเรียน 
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สรุปไดว้่า จากการศึกษางานวิจัยในต่างประเทศที่สอดคลอ้งกับเรื่อง  ภาวะผูน้  าเชิง
เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใช้
เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  
เขต 1 ที่ผูว้ิจยัไดน้ าเสนอพบว่า ความสามารถของผูบ้รหิารสถานศึกษาที่มีภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีของครูและ 
การเขา้ถึงเทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาวิชาชีพ ผูบ้ริหารโรงเรียนควรให้ความส าคัญกับ
วัฒนธรรมการเรียนรูยุ้คดิจิทัลและโครงสร้างการเป็นพลเมืองดิจิทัลเพื่อเร่งการบูรณาการ
เทคโนโลยีของครูในโรงเรียนสู่การจัดการโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ใหม้ีประสิทธิภาพดว้ยภาวะ
ผูน้  าเชิงเทคโนโลยี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  91 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจยัเรื่อง ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบูรณาการ
เทคโนโลยีและเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นการวิจัยโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บขอ้มลู กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ครูในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา
สพุรรณบุรี เขต 1 น าขอ้มูลวิเคราะหโ์ดยใชส้ถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
ใช้วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ในการหา
คณุภาพเครื่องมือ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะหส์หสมัพันธแ์บบเพียรส์นั (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient) สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตาม 
พหุนาม (Multivariate Multiple Regression: MMR) สถิติวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคณูแบบตวัแปร
เอกนาม (Univariate Multiple Regression: MR) และการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple 
Regression Analysis) เพื่อน ามาวิเคราะห์สรา้งสมการพยากรณ์ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ส่งผลการบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 โดยผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิจยัตามล าดบัขัน้ตอน ดงัต่อไปนี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากร 
     ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1,718 คน จากโรงเรียน
ทัง้หมด 135 โรงเรียน 
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1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
     กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่ ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 

เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ ้น 317 คน  
โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางเทียบกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอรแ์กน (Krejcie & 
Morgan, 1970, p. 608) จากนั้นสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาด 
ของสถานศึกษา และท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยจับฉลากเพื่อให้ได้
จ านวนครบตามกลุม่ตวัอย่างที่ผูว้ิจยัก าหนด ดงัตาราง 3  

ตาราง 3 จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยั 

ขนาดโรงเรียน จ านวนโรงเรียน 

(โรงเรียน) 
ประชากร 
(คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

ขนาดเล็ก (1 – 120 คน) 79 724 120 

ขนาดกลาง (121 – 600 คน) 52 706 163 

ขนาดใหญ่ (601 – 1500 คน) 2 61 24 

ขนาดใหญ่พิเศษ (1501 คนขึน้ไป) 2 227 10 
รวม 135 1,718 317 

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
2.1 เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลงานวิจัยครัง้นี ้ คือ แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้

สรา้งขึน้ตามแนวคิดจากเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 ขอ้มลูสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจรายการ 

(Check list) สอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่ วไป เช่น เพศ อายุ วิทยฐานะ ระดับการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณก์ารท างานในสถานศกึษาปัจจบุนั และขนาดของสถานศกึษา 

ตอนที่ 2 ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน 
ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) คือ ระดบัมากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สดุ 

ตอนที่  3 การบูรณาการเทคโนโลยีของครู สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดบั (Rating Scale) คือ ระดบัมากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สดุ 
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ตอนที่  4 เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครู สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดบั (Rating Scale) คือ ระดบัมากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที่สดุ 

2.2 วิธีการสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูมีขัน้ตอน ดงันี ้
2.2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับภาวะผู้น า 

เชิงเทคโนโลยี การบรูณาการเทคโนโลยีของครู และเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู 
2.2.2 สงัเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎี และขอ้มลูต่าง ๆ เพื่อก าหนดเป็นนิยามศพัทเ์ฉพาะ  

และสรา้งแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เก่ียวกบัภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี 
การบูรณาการเทคโนโลยี ของครู และเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยให้ครอบคลุมเนือ้หาที่
เก่ียวขอ้งในแต่ละดา้น ตามแบบสอบถามจากต าราของบญุชม ศรีสะอาด (2556, น. 121) 

2.2.3 น าแบบสอบถามเสนอต่อคณะกรรมการผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่ อ
ตรวจสอบการใชส้  านวนภาษา ความถกูตอ้ง ความครอบคลมุตามขอบเขต และนิยามศพัท ์

2.2.4 น าแบบสอบถามที่ปรบัตามค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมปริญญา
นิพนธ์ ส่งใหผู้เ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงดา้นเนือ้หา (Content Validity) 
ของแบบสอบถาม และหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับจุดมุ่งหมายของการ
สอบถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) รวมไปถึงความครอบคลุมของข้อ
ค าถามและความชัดเจนทางภาษาโดยค่าดัชนี IOC ที่ไดเ้ป็นค่าเฉลี่ยจากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผูเ้ชี่ยวชาญ โดยค่าดัชนี IOC มี 3 ระดับ ไดแ้ก่ คะแนน 1 (สอดคลอ้ง) คะแนน 0 (ไม่แน่ใจ) และ
คะแนน -1 (ไม่สอดคลอ้ง) ถา้ดัชนี IOC มีค่าเท่ากับ 1 แสดงว่าผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคลอ้ง 
ค่าดัชนี IOC มีค่าเท่ากบั -1 แสดงว่าผูเ้ชี่ยวชาญมีความเห็นว่าไม่มีความสอดคลอ้ง ค่าดัชนี IOC 
มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่าผูท้รงคุณวฒุิมีความเห็นไม่แน่ใจ โดยการก าหนดค่าของความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.60 – 1.00 เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ซึ่งเครื่องมือของงานวิจัยนี ้มีค่าความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม อยู่ระหว่าง 0.80 - 1.00 

5. น าแบบสอบถามที่ ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจนมีความสมบูรณ์และมีความ
เหมาะสมไปทดลอง (Try Out) กบัประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แต่เป็นกลุ่มที่มีลกัษณะใกลเ้คียง
กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าไปหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม 
โดยใชส้ตูรสมัประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) ไดค่้าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากบั .99 โดยไดค่้าความเชื่อมั่นของภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี เท่ากับ .98 
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ค่ าความเชื่ อมั่ นของการบู รณ าการเทคโนโลยี ของครู  เท่ ากับ  .98 และค่ าความเชื่ อมั่ น 
ของเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู เท่ากบั .96 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงันี ้

3.1 ผูว้ิจยัติดต่อบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในการออกหนังสือ
ถึงผูอ้  านวยการสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 1 เพื่อขอความ
อนเุคราะหใ์นการตอบแบบสอบถามและการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3.2 ผูว้ิจัยเตรียมระบบและช่องทางการเขา้ถึงในการตอบแบบสอบถามออนไลน์ให้
พรอ้มและอ านวยความสะดวกให้กับครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 ที่เป็นกลุม่ตวัอย่างในการใหข้อ้มลูและการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3.3 ผู้วิจัยออกแบบส่วนแสดงผลในระบบแบบสอบถามออนไลน์ เช่น แจ้งสถิติ 
การตอบแบบสอบถามแบบอัตโนมัติ โดยผูว้ิจัยจะติดตามและเช็คขอ้มูลการตอบกลบัของระบบ
การตอบแบบสอบถามออนไลน ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูครบตามจ านวนกลุม่เปา้หมายท่ีก าหนดไว ้

3.4 ผูว้ิจัยน าขอ้มูลจากระบบแบบสอบถามออนไลนท์ี่สมบูรณ์จัดกระท าขอ้มูลและ
วิเคราะหข์อ้มลูสถิติ โดยไดร้บัแบบสอบถามกลบัคืน จ านวน 317 คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 

4. การจัดกระท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการจดักระท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู มีรายละเอียดดงันี ้

4.1 การจดักระท าขอ้มลู ผูว้ิจยัด าเนินการจดักระท าขอ้มลูตามขัน้ตอนดงันี ้
ขั้นตอนที่ 1 น าขอ้มูลจากระบบการตอบแบบสอบถามออนไลน์มาตรวจสอบ

ความสมบูรณข์องการตอบแบบสอบถามแลว้น ามาลงรหสั (Coding) ทัง้ 4 ตอน โดยเกณฑก์ารให้
คะแนน ดงันี ้

5 หมายถึง ระดบัมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ระดบัมาก 
3 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบันอ้ย 
1 หมายถึง ระดบันอ้ยที่สดุ 

ขั้นตอนที่  2 บันทึกข้อมูลในแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอรเ์พื่อวิเคราะห์ข้อมูลโดย 
ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป 
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4.2 การวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัท าการวิเคราะหข์อ้มลูตามวตัถปุระสงคข์องวิจยั ดงันี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหแ์บบสอบถามขอ้มลูสถานภาพของครู โดยใชส้ถิติวิเคราะห์

ค่าการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage)  
ตอนที่  2 การวิเคราะห์แบบสอบถามภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร

สถานศึกษา โดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) เป็ น รายด้ าน แล ะรายข้ อ  โด ยก าหนด เกณ ฑ์ ก ารแป ลค วามหม าย  ดั งนี ้ 
(บญุชม ศรีสะอาด, 2556, น. 121) 

4.51 – 5.00 หมายถึง มภีาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50 หมายถึง มภีาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี อยู่ในระดบัมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มภีาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี อยู่ในระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มภีาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี อยู่ในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.50 หมายถึง มภีาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี อยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

ตอนที่ 3 การวิเคราะหแ์บบสอบถามการบูรณาการเทคโนโลยีของครู โดยใชส้ถิติ
วิเคราะหค่์าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายดา้นและ
รายขอ้ โดยก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2556, น. 121) 

4.51 – 5.00 หมายถึง มกีารบรูณาการเทคโนโลยี อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50 หมายถึง มกีารบรูณาการเทคโนโลยี อยู่ในระดบัมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มกีารบรูณาการเทคโนโลยี อยู่ในระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มกีารบรูณาการเทคโนโลยี อยู่ในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.50 หมายถึง มกีารบรูณาการเทคโนโลยี อยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์แบบสอบถามเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู โดยใช้
สถิติ วิเคราะหค่์าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) รายดา้นและ
รายขอ้ โดยก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย ดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด, 2556, น. 121) 

4.51 – 5.00 หมายถึง มเีจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยี อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
3.51 – 4.50 หมายถึง มเีจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยี อยู่ในระดบัมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มเีจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยี อยู่ในระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มเีจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยี อยู่ในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.50 หมายถึง มเีจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยี อยู่ในระดบันอ้ยที่สดุ 
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4.3 วิ เคราะห์หา ค่าเฉลี่ ย  (Mean) และส่วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้รหิารสถานศกึษา การบรูณาการเทคโนโลยี และเจตคติ
ต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศกึษา โดยรวม 

4.4 วิ เคราะห์หาค่าสัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างตัวภาวะผู้น า 
เชิงเทคโนโลยีของผูบ้รหิารสถานศกึษากบัการบรูณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยี
ของครู รวมถึงหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเกณฑ์ทั้งสองตัว เพื่อตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวแปร คือ การบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการ 
ใช้เทคโนโลยี โดยตัวแปรเกณฑ์ทั้ง 2 ตัวแปร ต้องมีความสัมพันธ์กัน เพื่อเป็นไปตามขอ้ตกลง
เบือ้งต้นของการวิเคราะห์ข้อมูลดว้ยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามพหุนาม 
(Multivariate Multiple Regression: MMR) ซึ่งใชก้ารวิเคราะหห์าค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์แบบ
เพียรส์นั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ดงันี ้ 
(ชศูรี  วงศร์ตันะ, 2560) 

สงูกว่า .90   มีความสมัพนัธอ์ยู่ใน ระดบัสงูมาก 
.71 - .90  มคีวามสมัพนัธอ์ยู่ใน ระดบัสงู 
.30 - .70  มคีวามสมัพนัธอ์ยู่ใน ระดบัปานกลาง 
ต ่ากว่า .30  มคีวามสมัพนัธอ์ยู่ใน ระดบัต ่า 
.00  ไม่มีความสมัพนัธก์นั 

4.5 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามพหุนาม (Multivariate Multiple 
Regression: MMR) ถา้พบว่าการวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามหลายตัว (MMR)  
มีนัยส าคัญ จะท าการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรเอกนาม (Univariate Multiple 
Regression: MR)  

4.6 วิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาที่พยากรณ ์
การบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการสรา้งสมการพยากรณ ์
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5. สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
5.1 สถิติที่ใชใ้นการหาคณุภาพเครื่องมือ 

5.1.1 หาดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence) 
5.1.2 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการหาค่าสมัประสิทธิ์ 

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) 
5.2 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

5.2.1 สถิติพรรณนา 
5.2.1.1 ค่าเฉลี่ย (Mean) 
5.2.1.2 ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
5.2.1.3 การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
5.2.1.4 ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.2.2 สถิติที่ใชท้ดสอบสมมติฐาน 
5.2 .2 .1 สถิ ติ วิ เค รา ะห์ ห า ค่ าสั ม ป ระสิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์ แบ บ เพี ย ร์สั น  

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
5.2.2.2 สถิติวิ เคราะห์หาค่าการถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามพหุนาม 

(Multivariate Multiple Regression: MMR) 
5.2.2.3 สถิติวิเคราะหห์าค่าการถดถอยพหุคณูแบบตวัแปรเอกนาม (Univariate 

Multiple Regression: MR) 
5.2.2.4 สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้า  (Multiple 

Regression Analysis- Enter Method) 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินงานวิจัย 

การวิจยัเรื่อง ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบูรณาการ
เทคโนโลยีและเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในครั้งนี ้ ผู ้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
โดยน าเสนอตามล าดบัดงันี ้

1. สญัลกัษณท์ี่ใชใ้นการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
2. การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2563 ไดแ้ก่ เพศ อายุ วิทยฐานะ  
ระดบัการศึกษาสงูสดุ ประสบการณก์ารท างานในสถานศึกษาปัจจุบนั และขนาดของสถานศึกษา 
โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวัตถุประสงคแ์ละสมมติฐานของการวิจัย 
ดงันี ้

2.1 ผลการวิเคราะหร์ะดับภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยรวม รายดา้น และรายขอ้
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.2 ผลการวิเคราะหร์ะดับการบูรณาการเทคโนโลยีของครู สังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยรวมรายดา้น และรายขอ้ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.3 ผลการวิเคราะหร์ะดับเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยรวมและรายข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.4 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา  
ระดับการบูรณาการเทคโนโลยี และ ระดับเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 รายดา้น โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2.5 ผลการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากับการบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา  
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สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 โดยการหาค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์
(Simple Correlation Coefficient) ของเพียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

2.6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามพหุนามระหว่างภาวะผู้น า 
เชิงเทคโนโลยีของผูบ้รหิารสถานศึกษากบัการบรูณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู
ในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 โดยการวิเคราะหห์าค่า
สมัประสิทธิ์การถดถอยพหุคณูแบบตัวแปรตามพหุนาม (Multivariate Multiple Regression: MMR) และ
การวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรเอกนาม (Univariate Multiple 
Regression: MR) 

2.7 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาที่พยากรณ์
การบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยการวิเคราะหถ์ดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเขา้ 
(Multiple Regression Analysis - Enter Method) 

1. สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
สญัลกัษณ์และอกัษรย่อที่ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูลเพื่อความเขา้ใจที่ตรงกันในการแปล 

ความหมาย ผลการวิเคราะหข์อ้มูลผูว้ิจัยไดก้ าหนดสญัลกัษณ์และอักษรย่อที่ใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มลู ดงันี ้

n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

     แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
SD แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
r แทน ค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์
Λ  แทน  ค่าวิลคแ์ลมดา (Wilks’s Lambda) 
b  แทน  ค่าสมัประสิทธิ์ถดถอยของตวัพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 
β แทน  ค่าสมัประสิทธิ์ถดถอยของตวัพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน 
a  แทน  ค่าคงที่ 
R  แทน  ค่าที่แสดงระดบัของความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรพยากรณก์บั 

ตวัแปรเกณฑ ์
R2   แทน  ค่าที่แสดงอิทธิพลของตวัแปรพยากรณท์ี่มีต่อตวัแปรเกณฑ ์
SEb  แทน  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของค่าสมัประสิทธิ์การถดถอย 
SEest  แทน  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ ์
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t  แทน  ค่าสถิติการแจกแจงแบบที 
แทน  คะแนนของการบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยี 

ของครู ที่ไดจ้ากสมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 
แทน  คะแนนของการบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยี 

ของครู ที่ไดจ้ากสมการพยากรณ ์
X  แทน  คะแนนของภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้รหิารสถานศึกษาในรูป 

คะแนนมาตรฐาน 
Y1  แทน  คะแนนของการบรูณาการเทคโนโลยขีองครู 
Y2  แทน  คะแนนของเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู 
Y  แทน  คะแนนของการบรูณาการเทคโนโลยแีละเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยี 

ของครูในสถานศกึษาในรูปคะแนนมาตรฐาน 
F  แทน  ค่าทดสอบนยัส าคญัของตวัแปรทุกตวัในสมการ 
p  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
*  แทน  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

2. ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั่วไปของครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2563 ได้แก่ เพศ อายุ วิทยฐานะ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การท างานในสถานศึกษาปัจจุบนั และขนาดของโรงเรียนโดยการ
แจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) ปรากฏผลดงัตาราง 4 
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ตาราง 4 ข้อมูลทั่วไปของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบรุี เขต 1 ปีการศกึษา 2563 

 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
       1. ชาย                
       2. หญิง 

 
76 
241 

 
23.97 
76.03 

รวม 317 100.00 
อาย ุ
        1. นอ้ยกว่า 30 ปี   

2. อาย ุ30 – 39 ปี 
3. อาย ุ40 – 49 ปี 
4. อายุ 50 ปีขึน้ไป 

 
124 
109 
35 
49 

 
39.12 
34.38 
11.04 
15.46 

รวม 317 100.00 
วิทยฐานะ 
        1. ไม่มีวิทยฐานะ     
        2. ช านาญการ 
        3. ช านาญการพิเศษ    

 
215 
45 
57 

 
67.82 
14.20 
17.98 

รวม 317 100.00 
ระดบัการศึกษาสงูสดุ 
        1. ปรญิญาตรี   
        2. ปรญิญาโท 
        3. ปรญิญาเอก  

 
238 
75 
4 

 
75.08 
23.66 
1.26 

รวม 317 100.00 
ประสบการณก์ารท างานในสถานศกึษาปัจจบุนั 
        1. ประสบการณ ์1 – 5 ปี 
        2. ประสบการณ ์6 – 10 ปี 
        3. ประสบการณ ์11 ปีขึน้ไป  

 
201 
51 
65 

 
63.41 
16.09 
20.50 

รวม 317 100.00 
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ตาราง 4 (ต่อ) 

 
จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 241 คน คิดเป็น 

รอ้ยละ 76.03 และเพศชาย จ านวน 76 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.97 ตามล าดบั 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 124 คน คิดเป็นรอ้ยละ 39.12 

รองลงมาอายุระหว่าง 30 - 39 ปี จ านวน 109 คน คิดเป็นรอ้ยละ 34.38 อายุ 50 ปีขึน้ไป จ านวน 
49 คน คิดเป็นรอ้ยละ 15.46 และอายุระหว่าง 40 - 49 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นรอ้ยละ 11.04 
ตามล าดบั 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีวิทยฐานะ จ านวน 215 คิดเป็นรอ้ยละ 67.82 รองลงมาเป็น
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ จ านวน 57 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.98 และวิทยฐานะช านาญการ 
จ านวน 45 คน คิดเป็นรอ้ยละ 14.20 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มีระดบัการศึกษาสงูสดุระดบัปริญญาตรี จ านวน 238 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 75.08 รองลงมา ระดับปริญญาโท จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 23.66 และระดับ 
ปรญิญาเอก จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 1.26 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มปีระสบการณก์ารท างานในสถานศึกษาปัจจุบนัระหว่าง 1 - 5 ปี 
จ านวน 201 คน คิดเป็นรอ้ยละ 63.41 รองลงมามีประสบการณก์ารท างาน 11 ปีขึน้ไป จ านวน 65 
คน คิดเป็นรอ้ยละ 20.50 และมีประสบการณก์ารท างานระหว่าง 6 - 10 ปี จ านวน 51 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 16.09 ตามล าดบั 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นครูที่อยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 163 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 51.42 รองลงมาสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 120 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.85 สถานศึกษา
ขนาดใหญ่ จ านวน 24 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.57 และสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 10 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 3.16 ตามล าดบั 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
ขนาดของสถานศึกษา 

1. ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียนตัง้แต่ 499 คนลงมา) 
2. ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียนตัง้แต่ 500 – 999 คน) 
3. ขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียนตัง้แต่ 1,000 – 1,499 คน) 
4. ขนาดใหญ่พิเศษ (จ านวนนกัเรียนตัง้แต่ 1,500 คนขึน้ไป) 

 
120 
163 
24 
10 

 
37.85 
51.42 
7.57 
3.16 

รวม 317 100.00 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามวตัถปุระสงคแ์ละสมมติฐานของการวิจยั ดงันี ้
2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา  

สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยรวม รายดา้น และรายขอ้  
โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ปรากฏผล 
ดงัตาราง 5 – 11 

ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในรายดา้นและ
โดยรวม 

 
จากตาราง 5 พบว่า  ระดับภาวะผู้น า เชิ ง เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .55 อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่า 
ด้านการเรียนการสอน  และด้านประเด็นทางสังคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ  ทั้ง 2 ด้าน  
มีคะแนนเฉลี่ยสงูที่สดุเท่ากบั 4.27 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .58 และ .59 รองลงมาดา้นการ
ผลิตภาพและความช านาญเชิงวิชาชีพ และด้านการสนับสนุน การบริหาร และการปฏิบัติการ  
ทัง้ 2 ดา้น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .64 และ.59 และส่วนความ
เป็นผูน้  าและวิสยัทศัน์ และการวัดและการประเมินผล ทัง้ 2 ดา้น มีคะแนนเฉลี่ยนอ้ยที่สดุเท่ากับ 
4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .60 ซึ่งทั้ง 6 ด้าน มีระดับภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษาอยู่ในระดบัมาก  

 

ด้านที่ ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร 
  SD ระดับ 

1 ความเป็นผูน้  าและวิสยัทศัน ์ 4.22 .60 มาก 
2 การเรียนการสอน 4.27 .58 มาก 

3 การผลิตภาพและความช านาญเชิงวิชาชีพ 4.23 .64 มาก 

4 การสนบัสนนุ การบรหิาร และการปฏิบติัการ 4.23 .59 มาก 
5 การวดัและการประเมินผล 4.22 .60 มาก 
6 ประเด็นทางสงัคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ 4.27 .59 มาก 
 รวม 4.24 .55 มาก 



  104 

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 ดา้นความเป็นผูน้  า
และวิสยัทศัน ์โดยรวมและรายขอ้ 

 
จากตาราง 6 พบว่า ระดับภาวะผู้น า เชิ ง เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านความเป็นผู้น าและ
วิสยัทัศนโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .60 
และเมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย 3 

ข้อ ด้านความเป็นผู้น าและวิสัยทัศน ์   SD ระดับ 
1 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีแนวคิดที่ชดัเจนเก่ียวกบัการพฒันา

เทคโนโลยีทางการศกึษาในอนาคตที่ทนัสมยั 
4.23 .67 มาก 

2 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารกับครู
และบุคลากรในการน าแนวคิดด้านเทคโนโลยีมาใช้ใน
กระบวนการวางแผนของสถานศกึษา 

4.16 .71 มาก 

3 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถในการกระตุน้ใหเ้กิด
วิสยัทศันร์ว่มดา้นเทคโนโลยีในสถานศกึษา 

4.22 .66 มาก 

4 ผู้บ ริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสร้าง 
การมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรในการวางแผนและ
ก าหนดวิสยัทศันร์ว่มกนั 

4.20 .74 มาก 

5 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถส่งเสริมใหค้รูและบุคลากร 
ในสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา และการ
พฒันาตนเอง 

4.23 .69 มาก 

6 ผูบ้รหิารสถานศึกษาสามารถส่งเสรมิใหค้รูและบุคลากรได้
บรูณาการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน 

4.28 .73 มาก 

7 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ เอื ้อต่อการน าวิสัยทัศน์ 
สูก่ารปฏิบติัที่เป็นจรงิในสถานศกึษา 

4.25 .73 มาก 

 รวม 4.22 .60 มาก 
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ล าดบัแรก คือ ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถส่งเสรมิใหค้รูและบคุลากรไดบ้รูณาการใชเ้ทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .73 ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอือ้ต่อการน าวิสัยทัศน์ 
สูก่ารปฏิบติัที่เป็นจรงิในสถานศกึษา มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.25 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .73 
ผูบ้รหิารสถานศึกษามีแนวคิดที่ชดัเจนเก่ียวกบัการพฒันาเทคโนโลยีทางการศกึษาในอนาคตที่ทนัสมยั 
และผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรในสถานศึกษาเขา้รว่มกิจกรรมการสมัมนา 
และการพัฒนาตนเอง ทั้ง 2 ขอ้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .67  
และ .69  

ตาราง 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดา้นการเรียน 
การสอน โดยรวมและรายขอ้ 

ข้อ ด้านการเรียนการสอน   SD ระดับ 
1 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน 

ที่ เน้น ทั กษะและกระบวนการที่ เข้าถึ ง เทค โน โลยี
สารสนเทศของครูในสถานศกึษา 

4.27 .66 มาก 

2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนครูในการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะห์ขอ้มูล และ
การวดัประเมินผลการเรียนของนกัเรียน 

4.33 .71 มาก 

3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถส่งเสริมใหค้รูใชข้อ้มูลจาก
การวัดประเมินผลสู่การปรบัปรุงและวางแผนการจัดการ
เรียนการสอน 

4.32 .67 มาก 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถจัดท าคู่มือและสนับสนุน 
แนวทางการปฏิบติัเก่ียวกบัใชเ้ทคโนโลยีในสถานศกึษา 

4.20 .72 มาก 

5 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
และนวตักรรมที่เหมาะสมในการจดัการเรียนการสอน 

4.32 .68 มาก 

6 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีที่ตรงกับ
ความตอ้งการของนกัเรียนแต่ละคน 

4.21 .71 มาก 
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ตาราง 7 (ต่อ) 

 
จากตาราง 7 พบว่า ระดับภาวะผู้น า เชิ ง เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 ดา้นการเรียนการสอน โดยรวม
อยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .58 และเมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล  าดับแรก คือ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนครูในการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการจัดการเรียนการสอน การวิเคราะห์
ข้อมูล และการวัดประเมินผลการเรียนของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .71 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถส่งเสริมให้ครูใช้ข้อมูลจากการวัดประเมินผล 
สู่การปรับปรุงและวางแผนการจัดการเรียนการสอน และผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนการ
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ทั้ง 2 ขอ้ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .67 และ .68 และผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถ
ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพดา้นการใชเ้ทคโนโลยีใหก้บัครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 4.28 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .68 ตามล าดบั 

 

 

 

 

 

ข้อ ด้านการเรียนการสอน   SD ระดับ 
7 ผูบ้รหิารสถานศึกษาสามารถประเมินความตอ้งการของครู

ในการพฒันาวิชาชีพดา้นการใชเ้ทคโนโลยี 
4.19 .69 มาก 

8 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีใหก้บัครูและบุคลากรในสถานศกึษา 

4.28 .68 มาก 

 รวม 4.27 .58 มาก 
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ตาราง 8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 ดา้นการผลิตภาพ
และความช านาญเชิงวิชาชีพ โดยรวมและรายขอ้ 

 
จากตาราง 8 พบว่า ระดับภาวะผู้น า เชิ ง เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านการผลิตภาพและ 
ความช านาญเชิงวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .64 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล  าดับแรก คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเป็น

ข้อ ด้านการผลิตภาพและความช านาญเชิงวิชาชีพ   SD ระดับ 
1 ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้ใหค้รูมุ่งเน้นการประยุกตใ์ช้

เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงวิชาชีพของครู 
และบคุลากรในสถานศกึษา 

4.27 .69 มาก 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้าน 
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 

4.21 .76 มาก 

3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชเ้ทคโนโลยีเป็นฐานขอ้มูลในระบบ
บริหารจัดการเพื่ อ เข้าถึ งข้อมูลของครู บุคลากรใน
สถานศกึษา และนกัเรียน 

4.22 .74 มาก 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือในการสื่อสารกบัผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง รวมถึงเพื่อน
รว่มงาน นกัเรียน ผูป้กครอง และชมุชน 

4.28 .73 มาก 

5 ผู้บริหารสถานศึกษามุ่งมั่นพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
ตน้แบบของการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการพัฒนาวิชาชีพ
ครู 

4.14 .81 มาก 

6 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสง่เสริมการสรา้งนวตักรรมการเรียนรู้
ในสถานศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางเทคโนโลยีเพื่อ
พฒันาความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ 

4.26 .70 มาก 

 รวม 4.23 .64 มาก 
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เครื่องมือในการสื่อสารกับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง รวมถึงเพื่อนร่วมงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .73 ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้ใหค้รู
มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงวิชาชีพของครู และบุคลากรใน
สถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .69 และผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสรมิการสรา้งนวตักรรมการเรียนรูใ้นสถานศึกษา พฒันาแหล่งเรียนรูท้างเทคโนโลยีเพื่อ
พัฒนาความกา้วหน้าทางวิชาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .70 
ตามล าดบั 

ตาราง 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบุรี เขต 1 ดา้นการสนบัสนุน
การบรหิาร และการปฏิบติัการ โดยรวมและรายขอ้ 

ข้อ ด้านการสนับสนุน การบริหาร และการปฏิบัติการ   SD ระดับ 
1 ผู้บ ริห ารสถานศึกษาส่ งเสริมการใช้ เทค โน โลยี เพื่ อ 

การบรหิารงานของสถานศกึษา 
4.30 .69 มาก 

2 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนครูและบุคลากรเพื่อสรา้งและ
ใชร้ะบบเทคโนโลยีส าหรบัการบรหิารและการปฏิบตัิงาน 

4.31 .67 มาก 

3 ผู้บ ริห ารสถานศึกษาชี ้แนะและก ระตุ้นการจัดสรร
งบประมาณและ จัดหาเงินทุนในการสนับสนุนตามความ
ตอ้งการการใชเ้ทคโนโลยีของสถานศกึษา 

4.21 .72 มาก 

4 ผูบ้ริหารสถานศกึษาด าเนินงานจดัหา/ทดแทน และปรบัปรุง
ระบบตามแผนเทคโนโลยีของสถานศกึษา 

4.16 .73 มาก 

5 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนการใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยี
เพื่อให้ครูและบุคลากรเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ
อย่างพอเพียง 

4.25 .71 มาก 

6 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการด าเนินงานด้านเทคโนโลยี 
ของสถานศกึษาอย่างเป็นระบบ 

4.20 .68 มาก 

7 ผูบ้ริหารสถานศึกษาตรวจสอบความพึงพอใจของครูและ
บคุลากรในการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยีของสถานศกึษา 

4.19 .71 มาก 

 รวม 4.23 .59 มาก 
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จากตาราง 9 พบว่า ระดับภาวะผู้น าเชิ ง เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา  
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดา้นการสนับสนุน การบริหาร 
และการปฏิบติัการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั .59 และเมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย 3 ล  าดับแรก คือ ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนครูและบุคลากรเพื่อสรา้งและใช้ระบบ
เทคโนโลยีส าหรบัการบรหิาร และการปฏิบติังาน มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั .67 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการบรหิารงานของสถานศึกษา มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .69 และผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุน 
การให้บริการด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ครูและบุคลากรเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารที่มีคุณภาพอย่างพอเพียง  
มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.25 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .71 ตามล าดบั 

ตาราง 10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดา้นการวัดและ
การประเมินผล โดยรวมและรายขอ้ 

ข้อ ด้านการวัดและการประเมนิผล   SD ระดับ 
1 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนนุการพฒันาระบบการประเมิน

โดยการใชเ้ทคโนโลยีการบริหารจดัการ และการปฏิบติังาน
รูปแบบใหม่ 

4.24 .64 มาก 

2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหม้ีการใชเ้ทคโนโลยีเป็นฐาน
ในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อการวัดและ 
การประเมินผลของนกัเรียน 

4.23 .69 มาก 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยี 
เป็นฐานในการประเมินการสอน และประสิท ธิภาพ 
การใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอนของครู 

4.21 .70 มาก 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน 
ในการวดัประเมินงานวิชาการ เพื่อการปรบัปรุงและพฒันา 

4.22 .67 มาก 

5 ผูบ้รหิารสถานศึกษาจดัใหม้ีการประเมินการพฒันาวิชาชีพ
เพื่อตอบสนองความตอ้งการการใชเ้ทคโนโลยีของครู 

4.23 .70 มาก 
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ตาราง 10 (ต่อ) 

 
จากตาราง 10 พบว่า ระดับภาวะผู้น า เชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา  

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 ดา้นการวดัและการประเมินผล 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .60 และเมื่อ
พิจารณารายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย 3 ล  าดบัแรก 
คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนการพัฒนาระบบการประเมินโดยการใชเ้ทคโนโลยีการบรหิารจดัการ 
และการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .64
ผูบ้รหิารสถานศึกษาสง่เสรมิใหม้ีการใชเ้ทคโนโลยีเป็นฐานในการรวบรวมขอ้มลู วิเคราะหข์อ้มลูเพื่อการ
วดัและการประเมินผลของนักเรียน และผูบ้ริหารสถานศึกษาจัดใหม้ีการประเมินการพฒันาวิชาชีพ
เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้เทคโนโลยีของครู  ทั้ง 2 ข้อ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .69 และ .70 และผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยี 
เป็นฐานในการวัดประเมินงานวิชาการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .67 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ด้านการวัดและการประเมนิผล   SD ระดับ 
6 ผูบ้ริหารสถานศึกษาจัดใหม้ีการประเมินสมรรถนะของครู

ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.21 .68 มาก 

7 ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูได้ประเมินระบบ 
การบรหิารและคณุภาพของเทคโนโลยีที่ใชใ้นสถานศึกษา 

4.19 .71 มาก 

 รวม 4.22 .60 มาก 
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ตาราง 11 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านประเด็น 
ทางสงัคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ โดยรวมและรายขอ้ 

ข้อ ด้านประเด็นทางสังคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ   SD ระดับ 
1 ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ส่ ง เส ริ ม ให้ ค รู ต ร ะ ห นั ก ถึ ง 

ความเสมอภาคในการเขา้ถึงการใชเ้ทคโนโลยีในสถานศกึษา 
4.33 .64 มาก 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถก าหนดนโยบายเพื่อสร้าง 
ความตระหนักถึงความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับประเด็น
สังคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ ให้กับครู  บุคลากร 
ในสถานศกึษา และนกัเรียน 

4.27 .67 มาก 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วม 
ในการก าหนดประเด็นที่ เก่ียวข้องกับความเป็นส่วนตัวและ
ความปลอดภยัออนไลน ์

4.25 .70 มาก 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง 
ในการใชเ้ทคโนโลยีดว้ยความระมัดระวัง มีความรบัผิดชอบ
ต่อสงัคม และไม่ขดักบัพระราชบญัญัติขอ้มลูข่าวสาร 

4.28 .70 มาก 

5 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี
เพื่อสนองความตอ้งการนกัเรียนการศกึษาพิเศษ 

4.26 .72 มาก 

6 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี
เพื่อจดัรูปแบบการศกึษาใหก้บัผูเ้รียนเป็นรายบคุคล 

4.26 .71 มาก 

7 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนและด าเนินการใหม้ีการจัดท า
และ เผยแพ ร่ข้อ มู ลป ระ เด็ น สุ ขภ าพที่ เ ก่ี ย วข้อ งกั บ 
การใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอรข์องครู และบุคลากรอย่างถูก
กฎหมายและจรยิธรรม 

4.23 .71 มาก 

8 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมการใชม้าตรการ
บังคับเก่ียวกับความปลอดภัยในสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
จากการใชเ้ทคโนโลยีในสถานศกึษา 

4.28 .72 มาก 

 รวม 4.27 .59 มาก 
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จากตาราง 11 พบว่า ระดับภาวะผู้น า เชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านประเด็นทางสังคม 
กฎหมาย และจรรยาบรรณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .59 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล  าดับแรก คือ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูตระหนักถึงความ 
เสมอภาคในการเขา้ถึงการใชเ้ทคโนโลยีในสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .64 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบัติตนใหเ้ป็นแบบอย่างในการใชเ้ทคโนโลยี  
ดว้ยความระมัดระวัง มีความรบัผิดชอบต่อสังคม และไม่ขัดกับพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสาร และ
ผูบ้รหิารสถานศึกษาสนบัสนนุและสง่เสรมิการใชม้าตรการบงัคบัเก่ียวกบัความปลอดภยัในสขุภาพและ
สิ่งแวดลอ้มจากการใชเ้ทคโนโลยีในสถานศึกษา ทัง้ 2 ขอ้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .70 และ .72 และผู้บริหารสถานศึกษาสามารถก าหนดนโยบายเพื่อสรา้งความ
ตระหนกัถึงความสมัพนัธข์องเทคโนโลยีกบัประเด็นสงัคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ ใหก้บัครู บคุลากร
ในสถานศกึษา มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.27 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .67 ตามล าดบั 

2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการบูรณาการเทคโนโลยีของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยรวม รายด้าน และรายข้อ โดยการหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ปรากฏผลดงัตาราง 12 - 19 

ตาราง 12  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบูรณาการเทคโนโลยีของครู  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 ในโดยรวมและรายดา้น  

ด้านที่ การบูรณาการเทคโนโลยีของครู 
  SD ระดับ 

1 ความรูด้า้นเนือ้หา 4.18 .60 มาก 
2 ความรูด้า้นวิธีสอน 4.25 .57 มาก 

3 ความรูด้า้นเทคโนโลยี 4.21 .60 มาก 

4 ความรูด้า้นเนือ้หาบรูณาการวิธีสอน 4.19 .62 มาก 
5 ความรูด้า้นเนือ้หาบรูณาการเทคโนโลยี 4.17 .60 มาก 
6 ความรูด้า้นวิธีสอนบรูณาการเทคโนโลยี 4.21 .58 มาก 
7 ความรูด้า้นเนือ้หาบรูณาการวิธีสอนและเทคโนโลยี 4.22 .60 มาก 
 รวม 4.20 .54 มาก 
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จากตาราง 12 พบว่า ระดับการบูรณาการเทคโนโลยีของครู สังกัดส านักงานเขต 
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั .54 มีระดบัการบูรณาการเทคโนโลยีของครู อยู่ในระดบัมากเมื่อพิจารณาในราย
ด้าน พบว่า ความรูด้้านวิธีสอน  มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ .57 รองลงมาความรูด้า้นเนือ้หาบูรณาการวิธีสอนและเทคโนโลยี  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.22 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .60 ความรูด้า้นวิธีสอนบูรณาการเทคโนโลยี  และความรูด้า้น
เทคโนโลยี ทั้ง 2 ดา้น มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .60 และ .58 
ความรูด้า้นเนือ้หาบูรณาการวิธีสอน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.62 ความรูด้า้นเนือ้หา มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .60 และความรู้
ดา้นเนือ้หาบูรณาการเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั .60 โดยทัง้ 7 ดา้น มีระดบัการบรูณาการเทคโนโลยีของครูอยู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 

ตาราง 13 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบูรณาการเทคโนโลยีของครู  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศกึษาสพุรรณบุรี เขต 1 ความรูด้า้นเนือ้หา โดยรวมและ
รายขอ้ 

 

ข้อ ความรู้ด้านเนือ้หา 
  SD ระดับ 

1 สามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีที่ เก่ียวข้องกับ
เนือ้หาวิชาที่สอนในสถานศกึษาไดเ้ป็นอย่างดี 

4.22 .68 มาก 
 

2 สามารถบรูณาการการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัท าเนือ้หา
ในรายวิชาที่ท่านสอนรวมถึงการน าไปปฏิบัติให้กับ
นกัเรียนไดอ้ย่างชดัเจน 

4.24 .64 มาก 

3 สามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีในเนื ้อหาที่เป็น 
มโนทัศน์ ทฤษฎี  แนวคิด หลักฐานและการพิสูจน์
ทฤษฎีต่าง ๆ ไดอ้ย่างชดัเจน 

4.15 .67 มาก 

4 สามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีกับการพัฒนา 
ต่อยอดองคค์วามรูใ้นเนือ้หาวิชาที่สอนไดอ้ย่างลกึซึง้ 

4.13 .68 มาก 

 รวม 4.18 .60 มาก 
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จากตาราง 13 พบว่า ระดับการบูรณาการเทคโนโลยีของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 1 ความรู้ด้านเนื ้อหา โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.18 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .60 และเมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่าอยู่
ในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย 3 ล  าดบัแรก คือ สามารถบูรณาการการ
ใชเ้ทคโนโลยีในการจัดท าเนือ้หาในรายวิชาที่ท่านสอนรวมถึงการน าไปปฏิบัติใหก้ับนักเรียนไดอ้ย่าง
ชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .64 สามารถบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้งกับเนือ้หาวิชาที่สอนในสถานศึกษาไดเ้ป็นอย่างดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .68 และสามารถบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยีในเนือ้หาที่เป็นมโนทศัน ์
ทฤษฎี แนวคิด หลักฐานและการพิสูจน์ทฤษฎีต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.15  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .67 ตามล าดบั 

ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบูรณาการเทคโนโลยีของครู  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 ความรูด้า้นวิธีสอน โดยรวมและ
รายขอ้ 

 
จากตาราง 14 พบว่า ระดับการบูรณาการเทคโนโลยีของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ความรู้ด้านวิ ธีสอน  โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.25 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .57 และเมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่าอยู่
ในระดับมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล  าดับแรก คือ สามารถบูรณาการ 

ข้อ ความรู้ด้านวิธีสอน 
  SD ระดับ 

1 สามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีในการท าความ
เขา้ใจความรูเ้ก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนรู ้

4.22 .63 มาก 
 

2 สามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีกับวิ ธีการสอน
รูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

4.32 .67 มาก 

3 สามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีในการปรบัรูปแบบ
การสอนใหเ้หมาะกบัผูเ้รียนที่มีความแตกต่างกนั 

4.23 .67 มาก 

4 สามารถบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยีกบัการประเมินผล
การเรียนของนกัเรียน และการบรหิารจดัการชัน้เรียน  

4.21 .63 มาก 

 รวม 4.25 .57 มาก 
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การใช้เทคโนโลยีกับวิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .67 สามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีในการปรบัรูปแบบการสอนให้
เหมาะกับผูเ้รียนที่มีความแตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.67 และสามารถบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยีในการท าความเขา้ใจความรูเ้ก่ียวกบักระบวนการจัดการ
เรียนรู ้มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .63 ตามล าดบั 

ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบูรณาการเทคโนโลยีของครู  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 ความรูด้า้นเทคโนโลยี โดยรวม 
และรายขอ้ 

 
จากตาราง 15 พบว่า ระดับการบูรณาการเทคโนโลยีของครู สังกัดส านักงานเขต 

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ความรูด้า้นเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .60 และเมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า 
อยู่ในระดับมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย 3 ล  าดับแรก คือ สามารถน าความรู้
ด้านเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานได้โดยง่าย และท่านติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ และพรอ้มเรียนรู้
เทคโนโลยีที่ส  าคัญและเป็นประโยชนอ์ยู่เสมอ ทั้ง 2 ขอ้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั .66 และ .67 สามารถประยุกตใ์ชค้วามรูด้า้นเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการ
เรียนการสอนที่ทนัสมัย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .69 และเขา้ใจ

ข้อ ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
  SD ระดับ 

1 เข้าใจวิ ธีแก้ไข ปัญหาทางเทคนิคที่ เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยี 

4.14 .67 มาก 
 

2 สามารถน าความรูด้้านเทคโนโลยีมาใชใ้นการท างานได้
โดยง่าย 

4.23 .66 มาก 

3 ติดตามเทคโนโลยีใหม่  ๆ และพร้อมเรียนรู้เทคโนโลยี 
ที่ส  าคญัและเป็นประโยชนอ์ยู่เสมอ 

4.23 .67 มาก 

4 สามารถประยุกตใ์ชค้วามรูด้า้นเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
ในการจดัการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั 

4.22 .69 มาก 

 รวม 4.21 .60 มาก 
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วิธีแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่ เก่ียวข้องกับเทคโนโลยี  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั .67 ตามล าดบั 

ตาราง 16 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบูรณาการเทคโนโลยีของครู  
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ความรูด้า้นเนือ้หาบูรณาการ 
วิธีสอน โดยรวมและรายขอ้ 

 
จากตาราง 16 พบว่า ระดับการบูรณาการเทคโนโลยีของครู สังกัดส านักงานเขต 

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ความรูด้า้นเนือ้หาบูรณาการวิธีสอน โดยรวมอยู่ 
ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .62 และเมื่อพิจารณาราย
ขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย 3 ล  าดบัแรก คือ สามารถ
บูรณาการการใชเ้ทคโนโลยีกับวิธีการที่หลากหลายมาใชใ้นการจัดการเรียนการสอน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .68 สามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการประยุกตใ์ชก้ับ
ศาสตรก์ารสอนในเนือ้หาเฉพาะไดเ้ป็นอย่างดี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .65 และท่านสามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการสอน  
และกลยทุธใ์นการสอนไดเ้ป็นอย่างดี มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.15 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .68 
ตามล าดบั 

 

ข้อ ความรู้ด้านเนือ้หาบูรณาการวิธีสอน 
  SD ระดับ 

1 สามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการประยุกตใ์ชก้บัศาสตร์
การสอนในเนือ้หาเฉพาะไดเ้ป็นอย่างดี 

4.18 .65 มาก 
 

2 สามารถบู รณ าการการใช้ เทคโน โลยี กั บ วิ ธี การ 
ที่หลากหลายมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน 

4.21 .68 มาก 

3 สามารถบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยีกับวัสดุ อุปกรณ ์
เครื่องมือในการสอน และกลยุทธ์ในการสอนได้ 
เป็นอย่างดี 

4.15 .68 มาก 

 รวม 4.19 .62 มาก 
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ตาราง 17  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบูรณาการเทคโนโลยีของครู  
สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 1 ความรู้ด้านเนื ้อหา 
บรูณาการเทคโนโลยี โดยรวมและรายขอ้ 

 
จากตาราง 17 พบว่า ระดับการบูรณาการเทคโนโลยี ของครู สังกัดส านักงาน 

เขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ความรู้ด้านเนื ้อหาบูรณาการเทคโนโลยี 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .60 และเมื่อ
พิจารณารายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทกุขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย คือ สามารถ
บูรณาการการใช้เทคโนโลยีกับการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม ที่ช่วยส่งเสริมการสอนเนื ้อหา 
ในบทเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .64 และ สามารถบูรณาการ
การใชเ้ทคโนโลยีกับการพัฒนาสาระวิชาและสามารถต่อยอดองคค์วามรูต่้าง ๆ ใหท้ันสมัยมากยิ่งขึน้  
มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.15 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .65 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ความรู้ด้านเนือ้หาบูรณาการเทคโนโลยี 
  SD ระดับ 

1 สามารถบรูณาการการใชเ้ทคโนโลยีกบัการพฒันาสาระ
วิชาและสามารถต่อยอดองคค์วามรูต่้าง ๆ ใหท้ันสมัย
มากยิ่งขึน้ 

4.15 .65 มาก 
 
 

2 สามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีกับการเลือก 
ใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่ช่วยส่งเสริมการสอนเนือ้หา
ในบทเรียน 

4.19 .64 มาก 
 
 
 

 รวม 4.17 .60 มาก 
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ตาราง 18  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบูรณาการเทคโนโลยีของครู  
สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 1 ความรู้ด้านวิธีสอน 
บรูณาการเทคโนโลยี โดยรวมและรายขอ้ 

 
จากตาราง 18 พบว่า ระดับการบูรณาการเทคโนโลยีของครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ความรูด้า้นวิธีสอนบูรณาการเทคโนโลยีโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .58 และเมื่อพิจารณา 
รายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย 3 ล  าดบั คือ สามารถ
บรูณาการการใชเ้ทคโนโลยีเพื่ออ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .62 สามารถปรบัใชเ้ทคโนโลยีที่ไดใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
การตรวจสอบการเขา้ชัน้เรียน การตดัเกรด การวิเคราะหข์อ้มลู การใชแ้อพลิเคชั่นหรือเกมในการดึงดูด
ความสนใจของนกัเรียน มคีะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.23 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .67 และสามารถ
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มการเรียนรูข้องผูเ้รียนได้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั .63 ตามล าดบั 

 
 
 
 

ข้อ ความรู้ด้านวิธีสอนบูรณาการเทคโนโลยี 
  SD ระดับ 

1 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มการเรียนรู้ 
ของผูเ้รียนได ้

4.17 .63 มาก 
 

2 สามารถปรับใช้เทคโนโลยีที่ ได้ในกิจกรรมการเรียน 
การสอน การตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน การตัดเกรด  
การวิ เคราะห์ ข้อมู ล  การใช้แอพลิ เคชั่ นหรือ เกม 
ในการดงึดดูความสนใจของนกัเรียน 

4.23 .67 มาก 

3 สามารถบู รณ าการการใช้ เทคโนโลยี เพื่ ออ านวย 
ความสะดวกในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

4.24 .62 มาก 

 รวม 4.21 .58 มาก 
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ตาราง 19  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบูรณาการเทคโนโลยีของครู  
สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 1 ความรู้ด้านเนื ้อหา 
บรูณาการวิธีสอนและเทคโนโลยี โดยรวมและรายขอ้ 

 
จากตาราง 19 พบว่า ระดับการบูรณาการเทคโนโลยีของครู สังกัดส านักงานเขต 

พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านความรูด้้านเนือ้หาบูรณาการวิธีสอนและ
เทคโนโลยีโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.22 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .60
และเมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย คือ 
สามารถเลือกเทคโนโลยีที่จะใชใ้นหอ้งเรียน เพื่อส่งเสริมเนือ้หา วิธีการสอน และการเรียนรูข้องนกัเรียน
ได้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .64 สามารถบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีในการออกแบบการสอนใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติวิชาและสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน และสามารถบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกวิธีสอนและเนือ้หาในดา้น
ต่าง ๆ เพื่ ออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์  ทั้ง 2 ข้อ มีคะแนน 
เฉลี่ยเท่ากบั 4.21 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .66 และ .64  

 

 

ข้อ ความรู้ด้านเนือ้หาบูรณาการวิธีสอนและเทคโนโลยี   SD ระดับ 

1 สามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ
ก า รส อน ให้ ส อ ดค ล้ อ งกั บ ธ รรม ช า ติ วิ ช า แล ะ 
สภาพ แวดลอ้มที่เอือ้ต่อการเรียนรูข้องนกัเรียน 

4.21 .66 มาก 

2 สามารถเลือกเทคโนโลยีที่จะใชใ้นหอ้งเรียนเพื่อส่งเสริม
เนือ้หา วิธีการสอน และการเรียนรูข้องนกัเรียนได ้

4.23 .64 มาก 

3 สามารถบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวก
วิธีสอนและเนื ้อหาในด้านต่าง ๆ  เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการจดัการเรียนรูต้ามวตัถปุระสงค ์

4.21 .64 มาก 

 รวม 4.22 .60 มาก 
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2.3 ผลการวิเคราะห์ระดับเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครู สังกัดส านักงานเขต 
พืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยรวมและรายขอ้ โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ตาราง 20 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครู  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 โดยรวมและรายขอ้ 

 
 

ข้อ เจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู   SD ระดับ 
1 มีความคิดเห็นว่าการใชเ้ทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ

สอนท าใหน้กัเรียนเกิดประสบการณก์ารเรียนรูเ้ป็นรูปธรรม 
4.34 .60 มาก 

2 ชอบหลีกเลี่ยงการใชเ้ทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนใน
ชัน้เรียน 

4.27 .73 มาก 

3 มีความคิดเห็นว่าการใชเ้ทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอน จะช่วยใหน้กัเรียนเรียนรูใ้นบทเรียนและเขา้ใจบทเรียน
ไดดี้ขึน้ 

4.30 .60 มาก 

4 รู ้สึกต่ืนเต้นและท้าทายในจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยี 

4.29 .60 มาก 

5 ไม่เชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 
ในบทเรียนนัน้ มีความจ าเป็นส าหรบัท่าน 

4.21 .84 มาก 

6 รู ้สึกพอใจกับผลที่ เกิดจากการใช้เทคโนโลยีในการจัด 
การเรียนการสอน 

4.28 .71 มาก 

7 มีความคิดเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอน ช่วยสรา้งบรรยากาศในการเรียนรู้ และท าให้
นกัเรียนสนใจเรียนมากขึน้ 

4.38 .59 มาก 

8 ชอบใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมากกว่า 
การบรรยาย 

4.22 .73 มาก 

9 มีความคิดเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 
การสอนเป็นเรื่องที่ยุ่งยากส าหรบัท่าน 

4.12 .81 มาก 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

 
จากตาราง 20 พบว่า ระดับเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา  

สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .52 และเมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า  
อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย 3 ล  าดบัแรก คือ มีความคิดเห็นว่า
การใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน ช่วยสรา้งบรรยากาศในการเรียนรู ้และท าใหน้กัเรียน
สนใจเรียนมากขึน้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 4.38 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .59 มีความคิดเห็น
ว่าการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่จ  าเป็นในยุคสมัยปัจจุบัน มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .62 และมีความคิดเห็นว่าการใช้เทคโนโลยี 
ในการจัดการเรียนการสอนท าใหน้กัเรียนเกิดประสบการณก์ารเรียนรูเ้ป็นรูปธรรม มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากบั 4.34 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .60 ตามล าดบั 

 

ข้อ เจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู   SD ระดับ 
10 มีความคิดเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน 

การสอนช่วยใหน้กัเรียนสามารถเรียนรูไ้ดม้ากในเวลาอนัสัน้ 
4.24 .67 มาก 

11 มี ความคิดเห็ นว่าการใช้ เทคโนโลยี ในการจัดการเรียน 
การสอนเป็นสิ่งที่จ  าเป็นในยุคสมยัปัจจบุนั 

4.37 .62 มาก 

12 มีความคิดเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนนัน้ท าใหน้กัเรียนสามารถเรียนรูแ้ละฝึกหดัดว้ยตนเองได ้

4.29 .67 มาก 

13 มีความคิดเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนในบทเรียนท าใหเ้สียเวลาอย่างมาก 

4.27 .66 มาก 

14 มีความคิดเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนสามารถกระตุน้ใหน้ักเรียนไดรู้จ้ักคิด วิเคราะห ์วิจารณ์
และคน้ควา้มากขึน้                           

4.18 .73 มาก 

15 มีความคิดเห็นว่าความรบัผิดชอบต่อการใชเ้ทคโนโลยีในการ
จดัการเรียนการสอนเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่ง 

4.33 .67 มาก 

 รวม 4.27 .52 มาก 
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2.4 ผลการวิ เคราะห์ระดับภาวะผู้น าเชิ งเทคโนโลยีของผู้บ ริหารสถานศึกษา  
ระดับบูรณาการเทคโนโลยีของครู และระดับเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 โดยผูว้ิจยัไดน้ าคะแนนการรบัรู ้
ของครูในภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษา (X) กับการบูรณาการเทคโนโลยี (Y1), 
เจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยี (Y2) มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ปรากฏผลดงัตาราง 21  

ตาราง 21 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษา ระดับการบูรณาการเทคโนโลยี  และระดับเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครู 
ในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1  

 
จากตาราง 21 พบว่า ครูในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 1 มีการรบัรูใ้นภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษา การบูรณาการ
เทคโนโลยี และเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู อยู่ในระดบัมากทกุตวัแปร 

2.5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษา (X) กับการบูรณาการเทคโนโลยี (Y1) และเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยี (Y2) ของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยการหาค่า
สัมประสิท ธิ์สหสัมพันธ์ (Simple Correlation Coefficient) ของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) ปรากฏผลดงัตาราง 22 

 
 
 
 
 
 

ตัวแปร 
  SD ระดับ 

ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี (X) 4.24 .55 มาก 
การบรูณาการเทคโนโลยี (Y1) 4.20 .54 มาก 
เจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยี (Y2) 4.27 .52 มาก 
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ตาราง 22 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษากับการบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 

หมายเหต ุ* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากตาราง 22 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา (X) กับการบูรณาการเทคโนโลยี (Y1) และเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยี (Y2) 
ของครูในสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 มีค่าอยู่
ระหว่าง .62 ถึง .75 และเมื่อพิจารณาภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการ 
บรูณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู แต่ละดา้น ผลปรากฏดงันี ้

ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา (X) มีความสัมพันธ์กับการ 
บูรณาการเทคโนโลยี (Y1) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์
(r) เท่ากบั .66 

ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษา (X) มีความสมัพันธ์กับเจตคติต่อ
การใชเ้ทคโนโลยี (Y2) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r)  
เท่ากบั .62 

การบูรณาการเทคโนโลยี (Y1) มีความสัมพันธ์ กับเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยี (Y2) 
ของครูในสถานศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ์ (r) 
เท่ากับ .75 แสดงว่าเป็นไปตามข้อตกลงเบือ้งต้นของการวิเคราะห์ข้อมูลดว้ยการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหคุณูแบบตวัแปรตามพหนุาม (Multivariate Multiple Regression Analysis : MMR) 

2.6 วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามพหุนาม  (MMR) ระหว่างตัวแปร
พยากรณ์ดา้นภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการบูรณาการเทคโนโลยีและ
เจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา
สุพรรณบุรี เขต 1 โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามพหุนาม (Multivariate 
Multiple Regression: MMR) ด้วยการวิเคราะห์หาค่าวิลค์แลมดา (Wilks’s Lambda) พิลไลส ์

ตวัแปร X  Y1 Y2 

X 1 .66* .62* 
Y1  1 .75* 
Y2   1 
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(Pillais) และโฮเทลลิง (Hotellings) และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรเอกนาม 
(Univariate Multiple Regression) ของตวัแปรพยากรณด์า้นภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากับตัวแปรเกณฑ์แต่ละตัว คือ การบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใช้
เทคโนโลยีของครู ปรากฏผลดงัตาราง 23 

ตาราง 23 ค่าสหสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรตามพหุนาม (Multivariate Multiple 
Regression: MMR) และค่าสหสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรเอกนาม (Univariate 
Multiple Regression)  

การทดสอบนัยส าคัญของสหสัมพันธพ์หุคูณทีว่ิเคราะหแ์บบตัวแปรพหุนาม 
Multivariate Tests of Significance 

ตวัสถิติ Value Approx. F Hypoth. DF Error. DF p 
Pillais .47 140.01* 2.00 314.00 .00 
Hotellings .89 140.01* 2.00 314.00 .00 

Wilks’s Lambda (Λ) .53 140.01* 2.00 314.00 .00 

หมายเหต ุ* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากตาราง 23 พบว่า ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสมัพันธ์
กบัการบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

การวิเคราะหแ์บบตัวแปรเอกนาม พบว่า ค่าสหสมัพันธ์พหุคณูระหว่างตัวแปรพยากรณ์
ดา้นภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อ
การใชเ้ทคโนโลยี ทัง้ 2 ตัวแปร มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของ

การทดสอบนัยส าคัญของสหสัมพันธพ์หุคูณทีว่ิเคราะหแ์บบตัวแปรเอกนาม 
ตวัแปรตาม R R2 R2

adj MS Error MS F p 
การบรูณาการ
เทคโนโลย ี(Y1) 

.66 .44 .44 40.64 .17 246.50* .00 

เจตคติต่อการใช้
เทคโนโลย ี(Y2) 

.62 .39 .38 32.41 .17 191.49* .00 
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ผูบ้รหิารสถานศึกษาพยากรณก์ารบูรณาการเทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา และเจตคติต่อการใช้
เทคโนโลยีของครูในสถานศกึษา ไดร้อ้ยละ 44.00 และ 39.00 ตามล าดบั 

2.7 ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ พยากรณ ์
การบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขต
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบวิธีการ 
คดัเลือกเขา้ (Multiple Regression Analysis- Enter Method) ปรากฏผลดงัตาราง 24 และ 25 

ตาราง 24 ผลการวิเคราะหค่์าสมัประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาที่พยากรณ์การบูรณาการเทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สงักัดส านักงาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 

หมายเหต ุ* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากตาราง 24 พบว่า ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการ 
บูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้น ที่การศึกษา
ประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ผูว้ิจยัน ามาสรา้งเป็นสมการพยากรณไ์ดด้งันี ้
สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน 
    Y1 = .66(ZX) 
สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 
    1 = 1.45 + .65(X) 

ตาราง 25 ผลการวิเคราะหค่์าสมัประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐานของภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาที่พยากรณเ์จตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 

หมายเหต ุ* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ตัวแปร a b β SEb t p 
ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี (X) 1.45 .65 .66 .04 15.70* .00 

ตัวแปร a b β SEb t p 
ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี (X) 1.82 .58 .62 .04 13.84* .00 
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จากตาราง 25 พบว่า ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อเจตคติ
ต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบรุี เขต 1 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ผูว้ิจยัน ามาสรา้งเป็นสมการพยากรณไ์ดด้งันี ้
สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน 
     Y2 = .62 (ZX) 
สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 
     2  = 1.82 + .58(X) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  127 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเรื่อง ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบูรณาการ
เทคโนโลยีและเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดับภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี
ของผูบ้รหิารสถานศึกษา ระดบัการบรูณาการเทคโนโลยี และระดบัเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของ
ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษากับ การบูรณาการ
เทคโนโลยีและเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และเพื่อสรา้งสมการพยากรณภ์าวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาที่สง่ผลการบรูณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูใน
สถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบุรี เขต 1 กลุ่มตัวอย่างการ
วิจัยในครัง้นี ้คือ ครูในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี 
เขต 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 317 คน โดยก าหนดตามตารางของเครจซี่  และมอรแ์กน 
(Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) จากนั้นสุ่มแบบแบ่งชั้น  (Stratified Random Sampling) 
ตามขนาดของสถานศึกษา และสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยจับฉลากเพื่อให้
ได้จ านวนครบตามกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี ้  เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  ซึ่งมี ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่  
0.80 – 1.00 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .99 โดยค่าความเชื่อมั่นของ 
ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีเท่ากบั .98 ค่าความเชื่อมั่นของการบูรณาการเทคโนโลยีของครูเท่ากบั .98 
และค่าความเชื่อมั่นของเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูเท่ากับ .96 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ค่าสหสมัพันธ์การถดถอยพหุคูณแบบตัว
แปรตามพหุนาม (Multivariate Multiple Regression: MMR) ค่าสหสัมพันธ์การถดถอยพหุคูณ
แบบตัวแปรเอกนาม (Univariate Multiple Regression) และสมการถดถอยพหุคูณแบบวิธีการ
คดัเลือกเขา้ (Multiple Regression Analysis - Enter Method) 
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สรุปผลการวิจัย 
การวิจยัเรื่อง ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบูรณาการ

เทคโนโลยีและเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 สรุปผลโดยรวมและรายดา้น ไดด้งันี ้

1. ระดับภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นการเรียนการสอน 
ดา้นประเด็นทางสงัคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ ดา้นการผลิตภาพและความช านาญเชิงวิชาชีพ 
ดา้นการสนับสนุน การบริหาร และการปฏิบติัการ ดา้นความเป็นผูน้  าและวิสยัทัศน ์และดา้นการ
วดัและการประเมินผล 

2. ระดับการบูรณาการเทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายดา้น พบว่าอยู่
ในระดับมากทุกดา้น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย คือ ความรูด้า้นวิธีสอน ความรูด้า้น
เนือ้หาบูรณาการวิธีสอนและเทคโนโลยี  ความรูด้้านวิธีสอนบูรณาการเทคโนโลยี  ความรูด้้าน
เทคโนโลยี ความรูด้า้นเนือ้หาบูรณาการวิธีสอน ความรูด้า้นเนือ้หา และความรูด้า้นเนือ้หาบูรณา
การเทคโนโลย ี

3. ระดับเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบรุี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า
อยู่ในระดบัมากทกุขอ้ 

4. ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้รหิารสถานศึกษา ระดบัการบูรณาการเทคโนโลยีและ
ระดับเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 อยู่ในระดบัมากทกุดา้น 

5. ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการบูรณาการ
เทคโนโลยีและเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .66 และ .62 ตามล าดับ ในดา้นการบูรณาการ
เทคโนโลยีมีความสมัพันธ์กับเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศึกษาอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 โดยมีค่าสมัประสิทธิ์สหสมัพันธ ์(r) เท่ากบั .75 แสดงว่าเป็นไปตามขอ้ตกลง
เบื ้องต้นของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบตัวแปรพหุนาม 
(Multivariate Multiple Regression Analysis : MMR) 



  129 

6. ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับการบูรณาการ
เทคโนโลยีและเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสพุรรณบรุี เขต 1 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยภาวะผูน้  าเชิง
เทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาพยากรณก์ารบูรณาการเทคโนโลยีของครูในสถานศึกษาและ
เจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา ไดร้อ้ยละ 44.00 และ 39.00 ตามล าดบั  

7. ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยี
และเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหข์อ้มลูและสรุปผลการวิจยัเก่ียวกบัภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้รหิาร

สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  ผู้วิจัยได้น า
ประเด็นต่าง ๆ ที่ส  าคญัมาอภิปรายดงันี ้

1. ผลการศึกษาระดับภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับการ  
บูรณาการเทคโนโลยีและระดับเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษาสามารถ  
อภิปรายผล ไดด้งันี ้

1.1 ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจาก 
สภาพบริบททางสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจนส่งผลกระทบ  
ต่อสถานศึกษา และการจดัการศึกษาในยุคดิจิทลั ท าให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งมีความรู ้
ความเข้าใจ ในการใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู ้และการจัดการศึกษา โดยมี
วิสยัทศันแ์ละเป็นผูน้  าในการส่งเสริมครู และบุคลากรใหส้ามารถน าเทคโนโลยีบรูณาการในการจดั
การศึกษา และในการท างานภายในสถานศึกษาได้อย่างสอดคลอ้งกับสภาพบริบท และความ
ต้องการของผู้เรียน นอกจากนั้นยังมีการใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ และรูเ้ท่าทันสื่อ
เทคโนโลยี โดยค านึงถึงหลกัคณุธรรม จรยิธรรม กฎระเบียบในการใชเ้ทคโนโลยีอย่างถกูตอ้ง และ
ปลอดภัย ซึ่ งนั้นหมายถึงการมีภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี  (วรัฏฐา จงปัตนา , 2562, น. 3)  
ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีเป็นทักษะที่ จ  าเป็นส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  ซึ่งมี อิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา รวมถึงการส่งเสริมให้ผู ้มีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา
วิสัยทัศน์การใช้เทคโนโลยี และเผยแพร่วิสัยทัศน์อย่างกว้างขวาง และมีการส่งเสริมการใช้
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เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ในการยกระดบัการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานหลกัสตูร 
เพื่อน าไปสู่ผลสมัฤทธิ์สูงสุดของนักเรียน (สุนันทา สมใจ และ วิชุดา กิจธรธรรม, 2561, น. 360) 
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ บรรจบ บุญจันทร ์(2554) ซึ่งไดศ้ึกษาเรื่อง โมเดลสมการโครงสรา้ง
ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระดับภาวะผูน้  า 
เชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  และเมื่อ
พิจารณารายละเอียดในแต่ละปัจจัย พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของธีรโชติ หล่ายโท้ และ สุกัญญา  แช่มช้อย (2558) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี และทกัษะดา้นการเรียนรูแ้ละนวตักรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น า 
เชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอตุรดิตถ ์
เขต 2 นัน้โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอิทธิฤทธิ์ กลิ่นเดช (2560) ซึ่งได้
ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษากับการ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี  ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัด
สระบุรี โดยรวมอยู่ ในระดับมาก  ทั้งนี ้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของรามัน และ ธัญมาลัย 
(Thannimalai & Raman, 2019) ซึ่งได้ศึกษาภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีของครูในหอ้งเรียนศตวรรษที่ 21 ผลการวิจยัพบว่า ระดับของ
ความเป็นผูน้  าดา้นเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นการเรียนการสอน ดา้นประเด็น
ทางสังคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ  ด้านการผลิตภาพและความช านาญเชิงวิชาชีพ  
ด้านการสนับสนุน การบริหาร และการปฏิบัติการ  ด้านความเป็นผู้น าและวิสัยทัศน์ และ 
ดา้นการวัดและการประเมินผล ตามล าดับ ทัง้นีด้า้นการวัดและการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด 
อาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยใช้
เทคโนโลยีในการวดัผลและประเมินผลการเรียนรูข้องนกัเรียน ใชเ้ทคโนโลยีในการวินิจฉัยประเมิน
ระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา และประเมินคุณภาพของเทคโนโลยีที่ ใช้ใน
สถานศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของสุนันทา สมใจ และ วิชุดา กิจธรธรรม (2561, น. 358)  
กล่าวว่า ผูบ้ริหารตอ้งมีความสามารถน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการวัดและการประเมินผล เพื่อมา
บรูณาการจดัการเรียนการสอนของครูผูส้อนในสถานศกึษาใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ สอดคลอ้ง
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กับงานวิจัยของภาคภูมิ  งอกงาม (2556) ที่ศึกษาเรื่อง การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น า 
เชิงอิเล็กทรอนิกสข์องผูบ้ริหารระดับกลาง โรงเรียนในฝันจังหวัดอ่างทอง โดยผลการวิจัยพบว่า 
คณุลกัษณะภาวะผูน้  าเชิงอิเล็กทรอนิกสด์า้นการวดัและการประเมินผล มีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ  

1.2 ระดับการบูรณาการเทคโนโลยีของครู สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจากหัวใจส าคัญ
ของการเป็นครูในยคุดิจิทลั นอกจากการค านึงถึงเปา้หมายรายบุคคลของผูเ้รียน การเป็นเพื่อนรว่ม
เรียนรูก้ับผูเ้รียน การท าตัวเป็นผูฝึ้กสอนคอยชีแ้นะแนวทาง และสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้ับผูเ้รียน
แลว้ ครูตอ้งสามารถบูรณาการเทคโนโลยีไปใชใ้นการจดัการเรียนรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ผูเ้รียนไดบ้รรลเุป้าหมายอย่างเต็มศักยภาพ สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผูเ้รียนได ้เนื่องจากเทคโนโลยีสามารถช่วยใหผู้ ้เรียนเขา้ถึงการเรียนรูไ้ด้โดยง่าย ท าใหเ้กิดการ
เรียนรูไ้ดอ้ย่างรวดเร็ว และเรียนรูไ้ด้อย่างกวา้งขวาง (สุกัญญา แช่มชอ้ย, 2561) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของรามัน  และธัญ มาลัย  (Thannimalai & Raman, 2019) ได้ศึ กษาภาวะผู้น า 
เชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีของครูในห้องเรียน
ศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบว่า ระดับการบูรณาการเทคโนโลยีของครู อยู่ในระดับมาก ทั้งนีย้ัง
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ บรรจบ บุญจันทร ์(2554) ซึ่งไดศ้ึกษาเรื่อง โมเดลสมการโครงสรา้ง
ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการ 
บูรณาการเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดา้นพบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกดา้น โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ความรูด้า้นวิธีสอน ความรูด้า้นเนือ้หา
บูรณาการวิธีสอนและเทคโนโลยี ความรูด้า้นวิธีสอนบูรณาการเทคโนโลยี ความรูด้า้นเทคโนโลยี 
ความรูด้้านเนื ้อหาบูรณาการวิธีสอน  ความรูด้้านเนื ้อหา และความรู้ด้านเนื ้อหาบูรณาการ
เทคโนโลยี ตามล าดับ ทัง้นีค้วามรูด้า้นเนือ้หาบูรณาการเทคโนโลยีเป็นดา้นที่มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด
อาจเป็นเพราะครูจะต้องรูว้่าเทคโนโลยีใดที่มีความเหมาะสมกับเนื ้อหาต้องรู ้วิธีบูรณาการ  
การใช้งานเทคโนโลยีกับการสอนที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งผ่านเนื ้อหาต่าง  ๆ โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจเนือ้หาที่ยากไดง้่ายขึน้ รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการพฒันา
เนือ้หาความรูข้ัน้สงูของตนเองและผูเ้รียน ใหไ้ดร้บัความสะดวกในการเรียน ผูส้อนควรตอ้งมีความ
เชี่ยวชาญหรือช านาญการใช้เทคโนโลยีอยู่ในขั้นที่ ดีพอสมควร สอดคล้องกับแนวคิดของ  
นันทวัน พัวพัน (2562) ที่กล่าวว่า ครูตอ้งมีความรูเ้ก่ียวกับวิธีการหรือลักษณะความสมัพันธ์ของ
ความรูเ้รื่องเทคโนโลยี และความรูเ้รื่องเนือ้หามีความสมัพันธซ์ึ่งกนัและกัน ครูจ าเป็นตอ้งรูว้ิธีการ
หรือลกัษณะที่เนือ้หาสาระสามารถถูกเปลี่ยนแปลงจากการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี  และสอดคลอ้ง
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กับแนวคิดของโคลเลอร ์และมิซซา (Koehler & Mishra, 2009) ได้กล่าวว่า ความรูด้้านเนือ้หา
บรูณาการเทคโนโลยี คือ ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีในการพฒันาเนือ้หาวิชา ต่อยอดองค์
ความรูต่้าง ๆ ให้ทันสมัยมากยิ่งขึน้ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ครู
จะตอ้งรูว่้าเทคโนโลยีใดที่มีความเหมาะสมกบัเนือ้หาวิชาที่ตนสอนดว้ย 

1.3 ระดบัเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูต้องตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยี สู่การพัฒนาการศึกษาให้ดีขึน้  
ซึ่งเทคโนโลยีทางการศึกษายังมีส่วนช่วยอย่างมากต่อการศึกษา การจะใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
ครูควรใหค้วามส าคญัและมีเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยีและการใชเ้ทคโนโลยีทางการศกึษา ซึ่งครูตอ้ง
มีความเชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนจะ เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน  
(Efeoglu & Coruk, 2019) สอดคล้องกับงานวิจัยของชาญ กลิ่นซ้อน (2550) ซึ่งได้ศึกษาเรื่อง
การศึกษาเจตคติและพฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการเรียนรูด้้วย
ตนเองของนกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี มหาวิทยาลยัครสิเตียน ผลการวิจยัพบว่า เจตติต่อการใชส้ื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับงานวิจัยของ  
อีเฟโอกล ูและคอรกั (Efeoglu & Coruk, 2019) ซึ่งไดศ้กึษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติของ
ครูที่มีต่อเทคโนโลยีการศึกษาและบทบาทความเป็นผูน้  าดา้นเทคโนโลยีของผูบ้ริหารโรงเรียน  โดย
ผลการวิจยัพบว่า ทัศนคติของครูที่มีต่อการใชเ้ทคโนโลยีการศึกษา อยู่ในระดบัมาก เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของคิลินช (KILINÇ, 2016) ทั้งนีย้ังสอดคลอ้งกับงานวิจัยของซีเลฟ (Celep, 2014) ได้
ศึกษาเรื่อง ผลของความเป็นผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อทัศนคติของครูที่มีต่อ
การใชเ้ทคโนโลยีทางการศกึษา ผลการวิจยัพบว่า ทศันคติของครูที่มีต่อการใชเ้ทคโนโลยีการศกึษา 
อยู่ในระดับมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่าในโลกของเทคโนโลยีทุกวันนี ้ การบูรณาการของข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สู่การศึกษาเป็นสิ่งส  าคญั อย่างไรก็ตามหากขาดความพยายามอย่าง
แทจ้ริงของครูดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบูรณาการเทคโนโลยีเขา้กับการปฏิบัติในชัน้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ ทัศนคติที่ดีของครูที่มีต่อเทคโนโลยีทางการศึกษาถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบั
การบรูณาการเทคโนโลยีเขา้กบัการเรียนการสอน 
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2. ผลการศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษา
กับการบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษาสามารถ
อภิปรายผล ไดด้งันี ้

ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการบูรณาการเทคโนโลยีและ 
เจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษา
สุพรรณบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ที่ เป็นเช่นนี ้อาจ
เนื่องมาจากภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นลักษณะของผูน้  ายุคใหม่ ตอ้ง
เป็นผูท้ี่มีความเขา้ใจ และมองเห็นความส าคัญของเทคโนโลยี ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น
ผูน้  ายุคใหม่ตอ้งสามารถน าเอาเทคโนโลยีมาใชพ้ฒันาทรพัยากร และบุคคลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 
(นิคม นาคอา้ย, 2549) ผูบ้รหิารสถานศึกษาจึงควรมีแนวทางที่จะใหค้รูและบคุลากรทางการศกึษา
มีความสามารถที่น าเทคโนโลยีที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ปใชใ้นการจัดการเรียนการสอนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ (สมเกียรติ สรรคพงษ,์ 2562, น. 119) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกนกวรรณ โพธิ์ทอง 
(2559) ไดศ้ึกษาผลของภาวะผูน้  าทางเทคโนโลยีของผูบ้ริหารโรงเรียนและบรรยากาศโรงเรียนโดย
มีการรูเ้ทคโนโลยี และการบูรณาการเทคโนโลยีของครูเป็นสื่อกลางต่อประสิทธิผลครูในโรงเรียนดี 
ศรีต าบล ระดบัมธัยมศึกษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ผลการวิจยัพบว่า 
ภาวะผูน้  าทางเทคโนโลยีของผูบ้ริหารในโรงเรียนดีศรีต าบล ระดบัมธัยมศึกษา มีอิทธิพลทางออ้ม
ต่อประสิทธิผลครูโดยผ่านการรูเ้ทคโนโลยีและการบูรณาการเทคโนโลยีของครู เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของสุกัญญา แช่มช้อย (2561) ได้ศึกษาภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี : การน าเทคโนโลยี 
สู่ห้องเรียนและโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรูท้ี่จะท าให้ผู ้เรียน
กลายเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัล (Digital Citizenship) ที่มีคุณภาพนั้น ผู้บริหารโรงเรียนมีความ
จ าเป็นที่จะต้องรู ้และเข้าใจบริบทของโรงเรียนในศตวรรษที่  21 นี ้เป็นอย่างดี รวมทั้งต้อง 
มีความสามารถในการน าเทคโนโลยีเหล่านี ้เข้าไปสู่ห้องเรียน และโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม  
โดยเริ่มจากการยอมรบัเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงตัง้แต่ในระดับบุคคล (Concerns-Based 
Adoption Model: CBAM) ของผูบ้ริหารและครู จากนัน้ก็ส่งเสรมิใหค้รูบูรณาการความรูใ้นศาสตร์
การสอน เนื ้อหา และเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนการรู้ในห้องเรียน (Technological 
Pedagogical Content Knowledge: TPACK) และการน าเทคโนโลยีสู่การจัดการโรงเรียนใน
ศตวรรษที่  21 ให้มีประสิทธิภาพด้วยภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี  (Technology Leadership) 
เช่นเดียวกบังานวิจยัของวตัตส ์(Watts, 2009) ไดศ้กึษาความสมัพนัธข์องภาวะผูน้  าทางเทคโนโลยี 
บรรยากาศโรงเรียนและการบูรณาการเทคโนโลยี  ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี  



  134 

มีความสมัพนัธก์บัการบูรณาการเทคโนโลยีการเรียนการสอนในชัน้เรียน เช่นเดียวกบังานวิจยัของ
ฟิชเชอร ์(Fisher, 2013) ไดศ้ึกษาเรื่องผูบ้ริหารในศตวรรษที่ 21 : การศึกษาหาความสมัพันธ์ของ
ภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยี และบูรณาการเทคโนโลยี ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐเท็กซัส  
จากผลการวิจยัพบว่า ผูบ้ริหารที่มีภาวะผูน้  าเทคโนโลยีมีความสมัพนัธท์างบวก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติกับความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีของครู เช่นเดียวกับงานวิจัยของธัญมาลยั 
และ รามัน (Thannimalai & Raman, 2018) ไดศ้ึกษาอิทธิพลของความเป็นผูน้  าดา้นเทคโนโลยี
ของครูใหญ่ และการพัฒนาวิชาชีพต่อการบูรณาการเทคโนโลยีของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
จากผลการวิจยัพบว่า ความเป็นผูน้  าทางดา้นเทคโนโลยีของผูบ้ริหารกับการบูรณาการเทคโนโลยี
ของครูมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี ้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของอีเฟโอกล ู 
และคอรัก  (Efeoglu & Coruk, 2019) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของครูที่มี ต่อ
เทคโนโลยีการศึกษาและบทบาทความเป็นผูน้  าดา้นเทคโนโลยีของผูบ้ริหารโรงเรียน ผลการวิจัย
พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทความเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศกึษากบัทศันคติของครูที่มีต่อเทคโนโลยีการศกึษา 

3. ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยี
และเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 อภิปรายผลไดด้งันี ้

3.1 ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการบูรณาการ
เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  
เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจากผู้บริหารสถานศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ และการจัดการใน
สถานศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าในการส่งเสริมให้ครู และบุคลากรที่ เก่ียวข้องน า
เทคโนโลยีมาบูรณาการใช้ในการจัดการศึกษา และการท างานภายในสถานศึกษาได้อย่าง
สอดคลอ้งกับสภาพบริบทความตอ้งการของผูเ้รียน ครู และผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้ง ส่งเสริมใหค้รู และ
ผูบ้ริหารมีความมั่นใจในการใชเ้ทคโนโลยี ใชอ้ย่างมีความรอบรู ้รูเ้ท่าทันสื่อและเทคโนโลยี โดย
ค านึงถึงหลกัจริยธรรมในการใชส้ื่อและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม (สุกญัญา แช่มชอ้ย, 2561, น. 
120) สอดคลอ้งกับสภุทัทรา สงัขวร (2560, น. 27) ที่ไดน้ าเสนอไวว้่า ผูน้  าเชิงเทคโนโลยี สามารถ
ใชเ้ทคโนโลยีในการบริหารจดัการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีความสนใจ และความสามารถเรียนรู้
เทคโนโลยีไดอ้ย่างต่อเนื่อง เล็งเห็นความส าคัญของเทคโนโลยีในการสรา้งเครือข่ายการท างาน 
สนบัสนุนและส่งเสริมใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้งไดต้ระหนกัถึงประโยชนข์องการใชเ้ทคโนโลยี และมีส่วนร่วม
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ในการน าเทคโนโลยีไปบูรณาการในการจัดการศึกษา มีความสามารถในการบริหารสู่ความเป็น
สากลมากขึ ้น  และสามารถก้าวทันการเปลี่ ยนแปลงได้  สอดคล้องกับ งาน วิจัยของ 
ชาง (Chang, 2012) ไดศ้ึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้  าทางเทคโนโลยีของผูบ้ริหาร ความรู้
ทางเทคโนโลยีของครู และประสิทธิผลการสอน ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผูน้  าทางเทคโนโลยี ของ
ผูบ้ริหารส่งผลต่อความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีของครู ทัง้นีย้ังสอดคลอ้งกบังานวิจัย
ของ ธัญมาลยั และ รามัน (Thannimalai & Raman, 2018) ไดศ้ึกษาอิทธิพลของความเป็นผูน้  า
ดา้นเทคโนโลยีของครูใหญ่ ต่อการพัฒนาวิชาชีพและการบูรณาการเทคโนโลยีของครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ความเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีของผู้บริหารมี อิทธิพล 
ต่อการบรูณาการเทคโนโลยีของครู อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  

3.2 ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาส่งผลต่อเจตคติต่อการใช้
เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  
เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นเช่นนีอ้าจเนื่องมาจาก ในโลกของเทคโนโลยีทุก
วนันีก้ารบรูณาการของขอ้มลูและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สู่การศึกษาเป็นสิ่งส  าคญั ทศันคติที่
ดีของครูที่มีต่อเทคโนโลยีทางการศึกษาถือเป็นสิ่งจ าเป็น  และส าคัญส าหรับการบูรณาการ
เทคโนโลยีเข้ากับการเรียนการสอน ความเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีของผู้บริหารมีความส าคัญ 
ต่อการสง่เสริมและสนบัสนุนในการบูรณาการเทคโนโลยีทางการศึกษาของครูเขา้กบัการเรียนการ
สอนในชั้น เรียน  (Celep, 2014) ทั้งนี ้ยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของอี เฟ โอกลู  และคอรัก 
(Efeoglu & Coruk, 2019) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของครูที่มี ต่อเทคโนโลยี
การศึกษาและบทบาทความเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียน  ผลการวิจัยพบว่า 
บทบาทผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารโรงเรียนส่งผลต่อทัศนคติของครูที่มี ต่อเทคโนโลยี
การศกึษา 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช ้

1.1 ระดบัภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้รหิารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดา้นความเป็นผูน้  าและวิสยัทัศน์ และดา้นการวัดและ
การประเมินผล มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งมีความสามารถน า
แนวคิดดา้นเทคโนโลยีมาใชใ้นกระบวนการวางแผนของสถานศึกษา รวมถึงความสามารถในการ
สรา้งการมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรในการวางแผนและก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน  สามารถ
กระตุ้นหรือชี ้น าแนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาในอนาคตของ
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สถานศึกษาที่ทันสมัย ที่ส  าคัญคือการส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศ และสิ่งแวดลอ้มในสถานศึกษาที่
เอือ้ต่อการน าวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติที่เป็นจริง  ในด้านการวัดและการประเมินผลนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาตอ้งส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีการพัฒนาระบบการประเมิน การบริหารจัดการ และการ
ปฏิบติังานรูปแบบใหม่ โดยส่งเสริมใหม้ีการใชเ้ทคโนโลยีเป็นฐานในการรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์
ขอ้มูล เพื่อการวัดและการประเมินผลนักเรียน เปิดโอกาสใหค้รูไดป้ระเมินระบบการบริหารและ
ประเมินคุณภาพของเทคโนโลยีที่ใชใ้นสถานศึกษา และควรจัดใหม้ีการประเมินสมรรถนะของครู
ดา้นการใชเ้ทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

1.2 ระดับการบูรณาการเทคโนโลยีของครู สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ด้านความรูด้้านเนือ้หา ในข้อความสามารถบูรณาการการใช้
เทคโนโลยีกับการพัฒนาต่อยอดองคค์วามรูใ้นเนือ้หาวิชาที่สอนไดอ้ย่างลึกซึง้  มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด 
ดังนั้น  ค รูในสถานศึกษาต้องพัฒนาตนเองให้พร้อมที่ จะปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ 
เท่าทนัเทคโนโลยีอยู่เสมอ และตอ้งมีความกระตือรือรน้ที่จะพฒันาทกัษะและวิทยาการใหท้นัสมยั 
เพื่อใหเ้กิดการเรียนรูเ้ทคนิควิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ สามารถบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยี
กบัการพัฒนาต่อยอดองคค์วามรูใ้นรายวิชาที่ตนเองสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะในการใช้
เทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการจดัการเรียนการสอนจะช่วยกระตุน้ความสนใจใหก้บันกัเรียน และหาก
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยส่งเสริมความรู้ และทักษะที่
ตอ้งการไดเ้ป็นอย่างดี ท าใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามที่สงัคมไทยและสงัคมโลก
ตอ้งการ  

1.3 ระดับเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต 
พื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในข้อความคิดเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนสามารถกระตุน้ใหน้ักเรียนไดรู้จ้ักคิด วิเคราะห ์วิจารณ์และคน้ควา้มากขึน้  
มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด ดังนั้นครูในสถานศึกษาตอ้งตระหนักในคุณค่าของการใชเ้ทคโนโลยี ครูควรให้
ความส าคัญและมีเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยีและการใชเ้ทคโนโลยีทางการศึกษา ซึ่งตอ้งเริ่มจากครู
ตอ้งมีความเชื่อว่าการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอนจะเป็นประโยชนต่์อนกัเรียน 

1.4 ความสมัพันธ์ระหว่างภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการ 
บูรณาการเทคโนโลยีในการสอนและเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีความสัมพันธ์กัน ดังนั้น
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีโดยมีวิสยัทัศน ์
และเป็นผู้น าในการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรที่ เก่ียวข้องน าเทคโนโลยีมาบูรณาการใช้ 
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ในการจัดการเรียนการสอน โดยแนวทางการพัฒนาครูตอ้งท าควบคู่กันไป ทั้งดา้นนโยบายที่มา
สนบัสนุน และการพฒันาตนเองของครู ซึ่งตอ้งอาศยัความตระหนักของครู ส่งเสริมใหค้รูมีเจตคติ 
ที่ดีต่อการใชเ้ทคโนโลยีสูก่ารพฒันานกัเรียนใหม้ีทกัษะการเรียนรูแ้ห่งศตวรรษที่ 21  

1.5 ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบูรณาการ
เทคโนโลยีและเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี  เขต 1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ  .05 โดย 
ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถพยากรณก์ารบูรณาการเทคโนโลยีและ
เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา ส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 ต้องแนะน าและส่งเสริมภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 
ใหเ้กิดขึน้ในสถานศึกษา ไดแ้ก่ ดา้นความเป็นผูน้  าและวิสยัทศัน ์ดา้นการเรียนการสอน ดา้นการผลิต
ภาพและความช านาญเชิงวิชาชีพ ด้านการสนับสนุน บริหาร และการปฏิบัติการ ด้านการวัดและ 
การประเมินผล และด้านประเด็นทางสังคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ โดยผู้บริหารต้องส่งเสริม
สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่ดี และส่งผลที่ดีต่อการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  มีการนิ เทศติดตามอย่างต่อเนื่ อง  และเอื ้อ ต่อการจัดการเรียนการสอนของครู  
ใหค้วามส าคญัต่อการบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยี ควรมีการพัฒนาครูใหม้ีความรูค้วามสามารถ
โดยการจัดการอบรมส่งเสริมทักษะการใช้งาน  การแก้ปัญหาการท างานในด้านการใช้งาน
เทคโนโลยี และมแีนวทางในการพฒันาครูอย่างชดัเจน 

2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัในครัง้ต่อไป 
2.1 ควรมีการท าวิจยัต่อยอดศึกษาภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ที่สง่ผลต่อการบรูณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศกึษา จากกลุ่ม
ตัวอย่างในระดับอ่ืน ๆ และเขตพืน้ที่การศึกษาอ่ืน ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาในโอกาสต่อไป 

2.2 ควรมีการศึกษาในเชิงสาเหตเุพื่อศึกษาภาวะผูน้  าในรูปแบบอื่น ๆ ที่อาจสง่ผลต่อ
การบูรณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศึกษาเพื่อใหไ้ด้ขอ้มูล  
ที่ชดัเจนและเหมาะสมยิ่งขึน้ 

2.3 ควรท าวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยี
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาสูก่ารพฒันาทกัษะผูเ้รียนใหม้ีทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 
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1.โรงเรียนวดัโคกโคเฒ่า   29. โรงเรียนวดัหน่อสวุรรณ 
2. โรงเรียนวดันิเวศนธ์รรมาราม  30. โรงเรียนวดัวง้พระนอน 
3. โรงเรียนวดัพนัต าลงึ   31. โรงเรียนวดัอู่ยา 
4. โรงเรียนวดัดอนตาล   32. โรงเรียนวดัไผ่เกาะโพธิ์งาม 
5. โรงเรียนวดัดอนโพธิ์ทอง  33. โรงเรียนสพุรรณภมูิ 
6. โรงเรียนวดัสวนแตง   34. โรงเรียนอนุบาลวดัป่าเลไลยก ์
7. โรงเรียนวดัสว่างอารมณ ์  35. โรงเรียนวดัวรจนัทร ์
8. โรงเรียนวดัวงักุ่ม   36. โรงเรียนวดับา้นโพธิ์ตะวนัตก 
9. โรงเรียนบา้นดอนโพ   37. โรงเรียนวดัดอนเจดียร์าษฎรบ์รูณะ 
10. โรงเรียนวดัแกว้   38. โรงเรียนอนุบาลสพุรรณบรุี 
11. โรงเรียนวดัราษฎรศ์รทัธาธรรม 39. โรงเรียนบา้นหนองบอน 
12. โรงเรียนวดัลาดกระจบั  40. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 4 (วดัลาวทอง) 
13. โรงเรียนวดัไผ่ลกูนก   41. โรงเรียนบา้นรางกะทุ่ม 
14. โรงเรียนบา้นบางกุง้   42. โรงเรียนเมืองสพุรรณบรุี 
15. โรงเรียนวดัพิหารแดง   43. โรงเรียนวดับา้นโพธิ์ตะวนัออก 
16. โรงเรียนวดัศีรษะเกษ   44. โรงเรียนบา้นท่าเสด็จ 
17. โรงเรียนบา้นไผ่แปลกแม่  45. โรงเรียนวดัสระประทมุ 
18. โรงเรียนวดัคนัทด   46. โรงเรียนบา้นหนองขาม 
19. โรงเรียนวดัใหม่รตันเจดีย ์  47. โรงเรียนวดัพระธาต ุ
20. โรงเรียนวดัมเหยงคณ ์  48. โรงเรียนวดัอินทรศ์รทัธาราษฎร ์
21. โรงเรียนวดัสงัฆจายเถร  49. โรงเรียนวดัส านกัตะฆ่า 
22. โรงเรียนวดัสวุรรณาคี  50. โรงเรียนวดัจ าปี 
23. โรงเรียนวดัประชมุชน  51. โรงเรียนวดัโพธิ์ท่าทราย 
24. โรงเรียนวดัหนองโสน   52. โรงเรียนวดัไผ่ขวาง 
25. โรงเรียนวดัดอนกลาง  53. โรงเรียนวดัลาดตาล 
26. โรงเรียนวดัสามทอง   54. โรงเรียนวดัอทุมุพราราม 
27. โรงเรียนวดัสกณุปักษี  55. โรงเรียนวดัพรา้ว 
28. โรงเรียนวดัเขาดิน   56. โรงเรียนบา้นหนองปรือ 

https://sites.google.com/view/watkhokkothaoschool
https://sites.google.com/site/wadnorsuwan
https://sites.google.com/view/watnivedschool/
https://sites.google.com/view/watwangpranonschool
https://sites.google.com/view/watphantumlungschool/
https://sites.google.com/view/dontanschool/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/view/watpaikorphongamschool/
https://sites.google.com/view/watdonphothong-school
http://www.suphannapoom.net/?fbclid=IwAR2tXy0a-S9NPjUlF3ESReMGqutVK68nlxuapDUsUprRK1aAjRMBNFgi5k0
https://sites.google.com/view/wst-st1/
http://www.anubanpalelai.ac.th/
https://sites.google.com/view/watsawang-aromschool/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/view/watworachanschool
https://sites.google.com/view/wadbanpotawantok/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/view/bandonphoschool/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/view/watdonchediratburana-school/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/view/watkeawschool
https://sites.google.com/view/anubansuphanburi-school
https://sites.google.com/view/watratsatthathamschool/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/view/bannongbonsuphanburi
https://sites.google.com/view/watladkrajab
https://sites.google.com/view/banharnjamsaiwittaya4-school/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/view/watpailuknokschool/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://banrangkatum.thai.ac/
https://sites.google.com/view/banbangkungschool-spb1
https://sites.google.com/view/muangsuphanburi-school
https://sites.google.com/view/wadphihandeangschool
https://sites.google.com/view/watbanphotawanookschool/
https://sites.google.com/view/srisaket-school/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/view/banthasadetschool/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/view/banphaiplaekmaeschool/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/view/watsapratoom/
https://sites.google.com/view/watkanthodschool
https://sites.google.com/view/bannongkhamschool-spb1/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/view/watmairattanajedischool/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/view/watphrathat/home
https://sites.google.com/view/watmahaeyongschool
https://sites.google.com/view/insattharat-school-suphanburi/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/view/watsagkhajaithien/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/view/watsamnaktakha-school/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/view/suwannakee/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=0
https://sites.google.com/view/watjumpee/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%9A
https://sites.google.com/view/watprachumchonschool/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/view/watphothasaischool/
https://sites.google.com/view/nongsano/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/view/watphaikhwangschool/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/view/watdonklangschool/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/view/watlattan-school
https://sites.google.com/view/samthong
https://sites.google.com/view/wat-utumpararamschool
https://sites.google.com/site/watsakunpakseeschool/
https://sites.google.com/view/watprawschool/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81
https://sites.google.com/view/khaodin-school
https://sites.google.com/view/bannongprueschool
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57. โรงเรียนวดัสามคัคีธรรม  85. โรงเรียนวดัหนองเพียร                     
58. โรงเรียนวดัไก่เตีย้   86. โรงเรียนบา้นคลองชะอม 
59. โรงเรียนวดัลาดปลาเคา้  87. โรงเรียนวดัปลายนา 
60. โรงเรียนวดัสามจุ่น   88. โรงเรียนวดัเถรพลาย 
61. โรงเรียนวดัม่วงเจรญิผล  89. โรงเรียนบา้นหนองสรวง 
62. โรงเรียนวดัโพธิ์นฤมิตร  90. โรงเรียนวดัดอนสทุธาวาส 
63. โรงเรียนวดับา้นกลว้ย  91. โรงเรียนวดัดงขีเ้หล็ก 
64. โรงเรียนวดัพงัม่วง   92. โรงเรียนวดัเสาธงทอง 
65. โรงเรียนวดัป่าพระเจา้  93. โรงเรียนบา้นรางหางมา้ 
66. โรงเรียนวดับนัไดทอง   94. โรงเรียนวดัวงัพลบัใต ้
67. โรงเรียนวดัเทพสธุาวาส  95. โรงเรียนวดัเกาะ 
68. โรงเรียนบา้นคลองชะโด  96. โรงเรียนวดัสปัรสเทศ 
69. โรงเรียนวดัปู่ เจา้   97. โรงเรียนวดัหว้ยสวุรรณวนาราม 
70. โรงเรียนวดัดอนบุบผาราม  98. โรงเรียนวดับา้นกรา่ง 
71. โรงเรียนอนุบาลศรีประจนัต ์  99. โรงเรียนวดัยาง 
72. โรงเรียนวดัวงัพลบัเหนือ  100. โรงเรียนบา้นหว้ยเจรญิ 
73. โรงเรียนบางปลามา้   101. โรงเรียนวดัลาดน า้ขาว 
74. โรงเรียนวดัราษฎรบ์ ารุง  102. โรงเรียนวดัล าบวั 
75. โรงเรียนวดัดารา   103. โรงเรียนวดักระทุ่มทอง 
76. โรงเรียนวดัปากคลองกุ่ม  104. โรงเรียนวดัคบูวั 
77. โรงเรียนวดัทรงกระเทียม  105. โรงเรียนวดัตปะโยคาราม 
78. โรงเรียนวดัโคกโพธิ์   106. โรงเรียนวดัไผ่มุง้ 
79. โรงเรียนวดัจระเขใ้หญ่  107. โรงเรียนวดัวงัน า้เย็น 
80. โรงเรียนวดัโพธิ์ศรี   108. โรงเรียนบา้นรางทอง 
81. โรงเรียนวดับงึคา   109. โรงเรียนวดัคลองโมง 
82. โรงเรียนวดัดอนไข่เต่า  110.โรงเรียนวดัศาลาท่าทราย 
83. โรงเรียนบางแม่หมา้ย  111. โรงเรียนวดับา้นหมี่ 
84. โรงเรียนวดัป่าพฤกษ์   112. โรงเรียนบา้นโพธิ์ศรี 

https://sites.google.com/view/watsamakkeethamschool
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รายช่ือสถานศึกษาทีข่อความอนุเคราะหใ์นการเก็บเคร่ืองมือการวิจัย 

113. โรงเรียนวดัดอนขาด 
114. โรงเรียนวดัเสาธงทอง 
115. โรงเรียนวดัเสาธง 
116. โรงเรียนวดัช่องลม 
117. โรงเรียนวดัชีปะขาว 
118. โรงเรียนวดัโบสถ ์
119. โรงเรียนอนบุาลวดัสวนหงส ์
120. โรงเรียนวดัองครกัษ์ 
121. โรงเรียนวดับางใหญ่ 
122. โรงเรียนวดัศขุเกษม 
123. โรงเรียนวดัโพธิ์ตะควน 
124. โรงเรียนวดับางเลน 
125. โรงเรียนวดับางจิก 
126. โรงเรียนวดัดาว 
127. โรงเรียนกฤษณา 
128. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 
129. โรงเรียนวดัดอนกระเบือ้ง 
130. โรงเรียนวดัไผ่เดี่ยว 
131. โรงเรียนวดัสขุเกษม 
132. โรงเรียนวดัลานคา 
133. โรงเรียนวดัตะลุม่ 
134. โรงเรียนวดัดอนตาจีน 
135. โรงเรียนวดัสาลี 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืวิจัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 
1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติชยั สธุาสิโนบล  

อาจารยป์ระจ าภาควิชาหลกัสตูรและการสอน 

คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย ์เรือเอก ดร.อภิธีร ์ทรงบณัฑิตย ์
 อาจารยป์ระจ าภาควิชาการบรหิารการศกึษาและการอดุมศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

3. อาจารย ์ดร.สมบรูณ ์บรูศิรริกัษ์ 
 อาจารยป์ระจ าภาควิชาการบรหิารการศกึษาและการอดุมศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

4. ดร.ฉวีวรรณ เฟ่ืองทอง 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนวดัสงัฆจายเถร 

5. ดร.ณฐัญา พลเสน 
ผูอ้  านวยการกองการศึกษา เทศบาลต าบลวงัน า้ซบั  
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ภาคผนวก ค 
ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัย 
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ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัย 

ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี 

ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี 
ผลพิจารณาความสอดคล้อง ค่า 

IOC 
ผลการ
วิเคราะห ์

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

ความเป็นผู้น าและวิสัยทัศน ์
1. ผู้บ ริหารสถานศึกษามีแนวคิดที่ ชัด เจน
เก่ียวกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาใน
อนาคตที่ทนัสมยั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ
สื่อสารกับครูและบุคลากรในการน าแนวคิดดา้น
เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการวางแผนของ
สถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3. ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการ
กระตุ้นให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วมด้านเทคโนโลยีใน
สถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4. ผูบ้รหิารสถานศกึษามีความสามารถในการ
สรา้งการมีสว่นรว่มของครูและบคุลากรในการ
วางแผนและก าหนดวิสยัทศันร์ว่มกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรในสถานศกึษาเขา้รว่มกิจกรรมการ
สมัมนา และการพฒันาตนเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

6. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถส่งเสริมให้ครู
และบุคลากรไดบู้รณาการใช้เทคโนโลยีในการ
จดัการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

7. ผู้บ ริหารสถานศึกษาสามารถสนับสนุน 
ส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศและสิ่งแวดลอ้มที่เอือ้
ต่อการน าวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติที่ เป็นจริงใน
สถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี 
ผลพิจารณาความสอดคล้อง ค่า 

IOC 
ผลการ
วิเคราะห ์

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

การเรียนการสอน 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมการจดัการเรียน
การสอนที่เน้นทักษะและกระบวนการที่เข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนครูในการน า
เทคโนโลยีมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน การ
วิเคราะหข์อ้มลู และการวดัประเมินผลการเรียน
ของผูเ้รียน 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถส่งเสริมใหค้รูใช้
ขอ้มูลจากการวัดประเมินผลสู่การปรบัปรุงและ
วางแผนการจดัการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4. ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถจดัท าคู่มือและ
สนบัสนนุแนวทางการปฏิบตัิเก่ียวกบัใช้
เทคโนโลยีในสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5. ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนการประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ เหมาะสมในการ
จดัการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

6. ผู้บ ริห ารสถานศึกษาสนับสนุ น การใช้
เทคโนโลยีที่ตรงกับความตอ้งการของผูเ้รียนแต่
ละคน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

7. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถประเมินความ
ตอ้งการของครูในการพัฒนาวิชาชีพดา้นการใช้
เทคโนโลยี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

8. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถส่งเสริมการ
พฒันาวิชาชีพดา้นการใชเ้ทคโนโลยีใหก้บัครูและ
บคุลากรในสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี 
ผลพิจารณาความสอดคล้อง ค่า 

IOC 
ผลการ
วิเคราะห ์

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

การผลิตภาพและความช านาญเชิงวิชาชีพ 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้ใหค้รูมุ่งเนน้การ
ประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
เชิงวิชาชีพของครู และบคุลากรในสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2. ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา
วิชาชีพดา้นการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้มีการใช้
เทคโนโลยีในการปฏิบตัิงานของครูและบุคลากร
ในสถานศกึษาเป็นประจ า 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4. ผูบ้รหิารสถานศกึษาใชเ้ทคโนโลยีเป็น
ฐานขอ้มลูในระบบบรหิารจดัการเพื่อเขา้ถึง
ขอ้มลูของครู บคุลากรในสถานศกึษา และ
นกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5. ผู้บ ริห ารสถานศึ กษ าสนับ สนุ น การใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับผู้ที่มี
ส่วนเก่ียวข้อง รวมถึงเพื่อนร่วมงาน นักเรียน 
ผูป้กครอง และชมุชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

6. ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า มุ่ ง มั่ น พั ฒ น า
สถานศึกษาใหเ้ป็นตน้แบบของการน าเทคโนโลยี
มาใชใ้นการพฒันาวิชาชีพครู 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้

7. ผู้บ ริห ารสถานศึกษาส่ ง เสริมการสร้าง
นวตักรรมการเรียนรูใ้นสถานศกึษา พฒันาแหล่ง
เรียนรูท้างเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความกา้วหน้า
ทางวิชาชีพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี 
ผลพิจารณาความสอดคล้อง ค่า 

IOC 
ผลการ
วิเคราะห ์

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

ด้านการสนับสนุน การบริหาร และการ
ปฏิบัติการ 
1. ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยี
เพื่อการบรหิารงานของสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2. ผู้บ ริห ารสถานศึกษาสนับสนุ นค รูและ
บคุลากรเพื่อสรา้งและใชร้ะบบเทคโนโลยีส  าหรบั
การบรหิารและการปฏิบตัิงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3. ผู้บริหารสถานศึกษาชี ้แนะและกระตุ้นการ
จัดสรรงบประมาณและ จัดหาเงินทุนในการ
สนับสนุนตามความต้องการการใช้เทคโนโลยี
ของสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4. ผูบ้รหิารสถานศกึษาด าเนินงานจดัหา/
ทดแทนและปรบัปรุงระบบตามแผนเทคโนโลยี
ของสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนการใหบ้ริการ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ครูและบุคลากรเข้าถึง
ขอ้มลูข่าวสารที่มีคณุภาพอย่างพอเพียง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

6. ผูบ้รหิารสถานศึกษาจดัใหม้ีการด าเนินงานดา้น
เทคโนโลยีของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

7. ผูบ้รหิารสถานศึกษาตรวจสอบความพงึพอใจ
ของค รูและบุคลากรในการให้บ ริการด้าน
เทคโนโลยีของสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี 
ผลพิจารณาความสอดคล้อง ค่า 

IOC 
ผลการ
วิเคราะห ์

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

ด้านการวัดและการประเมินผล 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนการพัฒนา
ระบบการป ระ เมิ น โดยการใช้ เท ค โน โล ยี                  
การบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานรูปแบบ
ใหม ่

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้มีการใช้
เทค โน โลยี เป็ น ฐาน ในการรวบ รวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวัดและการประเมินผล
ของนกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมการใช้ระบบ
เทคโนโลยีเป็นฐานในการประเมินการสอน และ
ประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนของครู 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้

4. ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยี
เป็นฐานในการวดัประเมินงานวิชาการเพื่อการ
ปรบัปรุงและพฒันา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาจัดใหม้ีการประเมินการ
พัฒนาวิชาชีพเพื่อตอบสนองความตอ้งการการ
ใชเ้ทคโนโลยีของครู 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

6. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการประเมิน
สมรรถนะของครูด้านการใช้เทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

7. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ค รูได้
ประเมินระบบการบริหารและคุณภาพของ
เทคโนโลยีที่ใชใ้นสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี 
ผลพิจารณาความสอดคล้อง ค่า 

IOC 
ผลการ
วิเคราะห ์

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

ด้ านป ระเด็ น ท างสั งค ม  กฎหมาย  แล ะ
จรรยาบรรณ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูตระหนักถึง
ความเสมอภาคในการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีใน
สถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2. ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถก าหนดนโยบายเพื่อ
สรา้งความตระหนกัถึงความสมัพนัธข์องเทคโนโลยี
กบัประเด็นสงัคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ ใหก้ับ
ครู บคุลากรในสถานศกึษา และนกัเรียน 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนบัสนุนใหค้รูและบุคลากร มี
ส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นที่เก่ียวข้องกับความ
เป็นส่วนตวัและความปลอดภยัออนไลน ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4. ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถปฏิบตัิตนใหเ้ป็น
แบบอย่างในการใชเ้ทคโนโลยี ดว้ยความระมดัระวงั 
มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม และไม่ขดักบั
พระราชบญัญัติขอ้มลูข่าวสาร 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5. ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนนุและส่งเสริมการใช้
เทค โน โลยี เพื่ อสนองความต้องการนัก เรียน
การศกึษาพิเศษ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

6. ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนนุและส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีเพื่อจดัรูปแบบการศกึษาใหก้บัผูเ้รียนเป็น
รายบคุคล 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

7. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนและด าเนินการให้
มีการจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลประเด็นสุขภาพที่
เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยี และคอมพิวเตอรข์อง
ครูและบคุลากรอย่างถกูกฎหมายและจรยิธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

8. ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนนุและส่งเสริมการใช้
มาตรการบังคับเก่ียวกับความปลอดภัยในสุขภาพ
และส่ิงแวดลอ้มจากการใชเ้ทคโนโลยีในสถานศกึษา 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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การบูรณาการเทคโนโลยีของครู 

 

การบูรณาการเทคโนโลยี 
ผลพิจารณาความสอดคล้อง ค่า 

IOC 
ผลการ
วิเคราะห ์

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

ความรู้ด้านเนือ้หาของครู 
1. ท่านสามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีที่
เก่ียวขอ้งกับเนือ้หาวิชาที่สอนในสถานศึกษาได้
เป็นอย่างดี 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้

2. ท่านสามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดท าเนือ้หาในรายวิชาที่ท่านสอนรวมถึง
การน าไปปฏิบตัิใหก้บันกัเรียนไดอ้ย่างชดัเจน 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้

3. ท่านสามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีใน
เนือ้หาที่เป็นมโนทัศน ์ทฤษฎี แนวคิด หลกัฐาน
และการพิสจูนท์ฤษฎีต่าง ๆ ไดอ้ย่างชดัเจน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4. ท่านสามารถบรูณาการการใชเ้ทคโนโลยีกบั
การพฒันาต่อยอดองคค์วามรูใ้นเนือ้หาวิชาที่
สอนไดอ้ย่างลกึซึง้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

ความรู้ด้านวิธีสอนของครู 
1. ท่านสามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีใน
การท าความเขา้ใจความรูเ้ก่ียวกับกระบวนการ
จดัการเรียนรู ้

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้

2. ท่านสามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีกับ
วิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3. ท่านสามารถบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยีในการ
ปรบัรูปแบบการสอนใหเ้หมาะกับผูเ้รียนที่มีความ
แตกต่างกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4. ท่านสามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีกับ
การประเมินผลการเรียนของนักเรียน และการ
บรหิารจดัการชัน้เรียน  

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้
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การบูรณาการเทคโนโลยี 
ผลพิจารณาความสอดคล้อง ค่า 

IOC 
ผลการ
วิเคราะห ์

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
1. ท่ าน เข้าใจวิ ธีแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่
เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้

2. ท่านสามารถน าความรูด้้านเทคโนโลยีมาใช้ใน
การท างานไดโ้ดยง่าย 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3. ท่านติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ และพรอ้มเรียนรู ้
เทคโนโลยีที่ส  าคญัและเป็นประโยชนอ์ยู่เสมอ 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้

4. ท่านสามารถประยกุตใ์ชค้วามรูด้า้น
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจดัการเรียนการ
สอนที่ทนัสมยั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

ความรู้ด้านเนือ้หาผนวกวิธีสอนของครู 
1. ท่ านสามารถบู รณาการเทคโนโลยี ในการ
ประยุกตใ์ชก้ับศาสตรก์ารสอนในเนือ้หาเฉพาะได้
เป็นอย่างดี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2. ท่านสามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีกับ
วิธีการที่หลากหลายมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3. ท่านสามารถบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยีกับ
วสัด ุอุปกรณ์ เครื่องมือในการสอน และกลยุทธ์
ในการสอนไดเ้ป็นอย่างดี 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

ความรู้ด้านเนือ้หาผนวกเทคโนโลยีของครู 
1. ท่านสามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีกับ
การพัฒนาสาระวิชาและสามารถต่อยอดองค์
ความรูต้่าง ๆ ใหท้นัสมยัมากยิ่งขึน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2. ท่านสามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีกับ
การเลือกใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสม ที่ช่วยส่งเสริม
การสอนเนือ้หาในบทเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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การบูรณาการเทคโนโลยี 
ผลพิจารณาความสอดคล้อง ค่า 

IOC 
ผลการ
วิเคราะห ์

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

ความรู้ด้านวิธีสอนผนวกเทคโนโลยีของครู 
1. ท่านสามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่ม
การเรียนรูข้องผูเ้รียนได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2. ท่านสามารถปรบัใช้เทคโนโลยีที่ไดใ้นกิจกรรม
การเรียนการสอน การตรวจสอบการเข้าชั้นเรียน 
การตดัเกรด การวิเคราะหข์อ้มลู การใชแ้อพลิเคชั่น
หรือเกมในการดงึดดูความสนใจของนกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3. ท่านสามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการจดักิจกรรมการเรียนรู ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

ความ รู้ ด้ าน เนื้ อหาผนวกวิ ธีสอนและ
เทคโนโลยีของครู 
1. ท่านสามารถบรูณาการการใชเ้ทคโนโลยีใน
การออกแบบการสอนใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติ
วิชาและสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการเรียนรูข้อง
นกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2. ท่านสามารถเลือกเทคโนโลยีที่จะใชใ้นหอ้งเรียน 
เพื่อส่งเสริมเนือ้หา วิธีการสอน และการเรียนรูข้อง
นกัเรียนได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

3. ท่านสามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกวิธีสอนและเนือ้หาในดา้นต่าง ๆ 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู ้
ตามวตัถปุระสงค ์

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครู 

 

 

 

 

 

 

 

เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครู 
ผลพิจารณาความสอดคล้อง ค่า 

IOC 
ผลการ
วิเคราะห ์

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

1. ท่านมีความคิดเห็นว่าการใชเ้ทคโนโลยีในการ
จัด ก า ร เรี ย น ก ารสอนท า ให้นั ก เรี ย น เกิ ด
ประสบการณก์ารเรียนรูเ้ป็นรูปธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

2. ท่านชอบหลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีในการ
จดัการเรียนการสอนในชัน้เรียน 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้

3. ท่านมีความคิดเห็นว่าการใชเ้ทคโนโลยีในการ
จดัการเรียนการสอน จะช่วยใหน้กัเรียนเรียนรูใ้น
บทเรียนและเขา้ใจบทเรียนไดด้ีขึน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

4. ท่านรูส้กึตื่นเตน้และทา้ทายในจดัการเรียน
การสอนโดยใชเ้ทคโนโลย ี

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

5. ท่านไม่เชื่อว่าการใชเ้ทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนในบทเรียนนั้น  มีความจ าเป็น
ส าหรบัท่าน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

6. ท่ าน รู ้สึ กพอใจกับผลที่ เกิ ดจากการใช้
เทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

7. ท่านมีความคิดเห็นว่าการใชเ้ทคโนโลยีในการ
จดัการเรียนการสอน ช่วยสรา้งบรรยากาศในการ
เรียนรู ้และท าใหน้กัเรียนสนใจเรียนมากขึน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

8. ท่านชอบใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการ
สอนมากกว่าการบรรยาย 

+1 0 +1 +1 +1 0.8 ใชไ้ด ้
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เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครู 
ผลพิจารณาความสอดคล้อง ค่า 

IOC 
ผลการ
วิเคราะห ์

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

คนที ่
4 

คนที ่
5 

9. ท่านมีความคิดเห็นว่าการใชเ้ทคโนโลยีในการ
จดัการเรียนการสอนเป็นเรื่องที่ยุ่งยากส าหรบั
ท่าน 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

10. ท่านมีความคิดเห็นว่าการใชเ้ทคโนโลยีใน
การจดัการเรียนการสอน ช่วยใหน้กัเรียน
สามารถเรียนรูไ้ดม้ากในเวลาอนัสัน้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

11. ท่านมีความคิดเห็นว่าการใชเ้ทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่จ  าเป็นในยุคสมัย
ปัจจบุนั 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

12. ท่านมีความคิดเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนนั้นท าให้นักเรียน
สามารถเรียนรูแ้ละฝึกหดัดว้ยตนเองได ้

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

13. ท่านมีความคิดเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีใน
การจัดการเรียนการสอนในบทเรียนท าให้
เสียเวลาอย่างมาก 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

14. ท่านมีความคิดเห็นว่าการใชเ้ทคโนโลยีใน
การจดัการเรียนการสอนสามารถกระตุน้ให้
นกัเรียนไดรู้จ้กัคิด วิเคราะห ์วิจารณแ์ละคน้ควา้
มากขึน้                           

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้

15. ท่านมีความคิดเห็นว่าความรับผิดชอบต่อ
การใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอนเป็น
สิ่งส  าคญัอย่างยิ่ง 

+1 +1 +1 +1 +1 1.0 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่่งผลต่อการบูรณาการเทคโนโลยี 

และเจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1 

ค าชีแ้จง 

 1. แบบสอบถามฉบับนี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร

สถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบรูณาการเทคโนโลยีและเจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูในสถานศึกษา 

สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 

 2. ผู้ตอบแบบสอบถามนี ้ คือ ครูในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 1 

 3. แบบสอบถามฉบบันี ้แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

   ตอนที่ 1 ขอ้มูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ

วิทยฐานะ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การท างานในสถานศึกษาปัจจุบัน และขนาดของ

สถานศกึษา 

   ตอนที่ 2 ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

  ตอนที่ 3 การบรูณาการเทคโนโลยีของครู 

  ตอนที่ 4 เจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู 

 4. ข้อมูลที่ ได้จากการวิจัยในครั้งนี ้ใช้เพื่อการวิจัยเท่านั้น จึงไม่มีผ ลกระทบต่อผู้ตอบ

แบบสอบถามแต่ประการใด หากท่านกรุณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง จักเป็น

ประโยชนอ์ย่างยิ่งในเชิงวิชาการและการพฒันาการบริหารการศึกษาใหเ้กิดประสิทธิภาพต่อไป 

ผูว้ิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รบัความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี ้

 

     ขอแสดงความนบัถือ 

    นายวสนัตช์ยั สดคมข า 

               นิสิตปรญิญาโท สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา 

            คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ตอนที ่1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง โปรดขีดเครื่องหมาย ลงใน  ที่เป็นจรงิเก่ียวกบัตวัท่านตามขอ้ความต่อไปนี ้
สถานภาพของท่าน 

1. เพศ 
 ชาย                     หญิง 

2. อายุ 
 นอ้ยกว่า 30 ปี       อายุ 30 – 39 ปี 
 อาย ุ40 – 49 ปี      อายุ 50 ปีขึน้ไป 

3. วิทยฐานะ 
 ไม่มีวิทยฐานะ      ช านาญการ 
 ช านาญการพิเศษ     เชี่ยวชาญ  
 เชี่ยวชาญพิเศษ 

4. ระดบัการศึกษาสงูสดุ 
 ปรญิญาตรี      ปรญิญาโท 
 ปรญิญาเอก      อ่ืนๆ  

5. ประสบการณก์ารท างานในสถานศึกษาปัจจบุนั 
 ประสบการณ ์1 – 5 ปี     ประสบการณ ์6 – 10 ปี 
 ประสบการณ ์11 ปีขึน้ไป        

6. ขนาดของสถานศกึษา 
 ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียนตัง้แต่ 1-120 คน)   
 ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียนตัง้แต่ 121-600 คน) 
 ขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียนตัง้แต่ 601-1500 คน)   
 ขนาดใหญ่พิเศษ (จ านวนนกัเรียนตัง้แต่ 1,501 คนขึน้ไป) 
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ตอนที ่2 ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ค าชีแ้จง โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้แลว้เลือกค าตอบที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านเก่ียวกบั
ภาวะผูน้  าเชิงเทคโนโลยีของผูบ้รหิารสถานศกึษาตามสภาพความเป็นจรงิ โดยท าเครื่องหมาย 
ลงในช่องแสดงระดบัความสามารถ โดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี ้
 ระดบั 5 หมายถึง มีความสามารถอยู่ในระดบั มากที่สดุ 
 ระดบั 4 หมายถึง มีความสามารถอยู่ในระดบั มาก 

ระดบั 3 หมายถึง มีความสามารถอยู่ในระดบั ปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง มีความสามารถอยู่ในระดบั นอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง มีความสามารถอยู่ในระดบั นอ้ยที่สดุ 

ข้อ ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความสามารถ 

5 4 3 2 1 
ความเป็นผู้น าและวิสัยทัศน ์

1 
ผู้บริหารสถานศึกษามีแนวคิดที่ ชัดเจนเก่ียวกับการพัฒนา
เทคโนโลยีทางการศกึษาในอนาคตที่ทนัสมยั 

     

2 
ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสื่อสารกับครูและ
บุคลากรในการน าแนวคิดด้านเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการ
วางแผนของสถานศกึษา 

     

3 
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถในการกระตุน้ใหเ้กิดวิสยัทศัน์
รว่มดา้นเทคโนโลยีในสถานศกึษา 

     

4 
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถในการสรา้งการมีสว่นรว่มของ
ครูและบคุลากรในการวางแผนและก าหนดวิสยัทศันร์่วมกนั 

     

5 
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใน
สถานศกึษาเขา้รว่มกิจกรรมการสมัมนา และการพฒันาตนเอง 

     

6 
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ 
บรูณาการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน 

     

7 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถสนับสนุน ส่งเสริมใหเ้กิดบรรยากาศ
และสิ่งแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการน าวิสยัทัศนส์ู่การปฏิบัติที่เป็นจริงใน
สถานศกึษา 
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ข้อ ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความสามารถ 

5 4 3 2 1 
การเรียนการสอน 

8 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนที่เนน้ทกัษะ
และกระบวนการที่ เข้าถึ งเทคโนโลยีสารสนเทศของครูใน
สถานศกึษา 

     

9 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนครูในการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการ
จัดการเรียนการสอน การวิเคราะหข์อ้มูล และการวัดประเมินผล
การเรียนของผูเ้รียน 

     

10 
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถส่งเสริมให้ครูใช้ข้อมูลจากการวัด
ประเมินผลสูก่ารปรบัปรุงและวางแผนการจดัการเรียนการสอน 

     

11 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถจดัท าคู่มือและสนบัสนุนแนวทางการ
ปฏิบติัเก่ียวกบัใชเ้ทคโนโลยีในสถานศึกษา 

     

12 
ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและ
นวตักรรมที่เหมาะสมในการจดัการเรียนการสอน 

     

13 
ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ตรงกับความ
ตอ้งการของผูเ้รียนแต่ละคน 

     

14 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถประเมินความตอ้งการของครูในการ
พฒันาวิชาชีพดา้นการใชเ้ทคโนโลยี 

     

15 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถส่งเสริมการพฒันาวิชาชีพดา้นการใช้
เทคโนโลยีใหก้บัครูและบคุลากรในสถานศึกษา 

     

การผลิตภาพและความช านาญเชิงวิชาชีพ 

16 
ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้ใหค้รูมุ่งเนน้การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงวิชาชีพของครู และบุคลากรใน
สถานศกึษา 

     

17 
ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านการ
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี 
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ข้อ ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความสามารถ 

5 4 3 2 1 
 
18 

ผูบ้รหิารสถานศกึษาใชเ้ทคโนโลยีเป็นฐานขอ้มลูในระบบบรหิาร
จดัการเพื่อเขา้ถึงขอ้มลูของครู บุคลากรในสถานศกึษา และ
นกัเรียน 

     

19 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสนบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือใน
การสื่อสารกบัผูท้ี่มีสว่นเก่ียวขอ้ง รวมถึงเพื่อนรว่มงาน นกัเรียน 
ผูป้กครอง และชมุชน 

     

20 
ผูบ้รหิารสถานศกึษามุ่งมั่นพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นตน้แบบของ
การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการพฒันาวิชาชีพครู 

     

21 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาสง่เสรมิการสรา้งนวตักรรมการเรียนรูใ้น
สถานศึกษา พฒันาแหลง่เรียนรูท้างเทคโนโลยีเพื่อพฒันา
ความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ 

     

การสนับสนุน การบริหาร และการปฏิบัติการ 

22 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อการบริหารงาน
ของสถานศกึษา 

     

23 
ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนครูและบุคลากรเพื่อสรา้งและใช้
ระบบเทคโนโลยีส าหรบัการบริหารและการปฏิบติังาน 

     

24 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาชีแ้นะและกระตุน้การจดัสรรงบประมาณและ 
จัดหาเงินทุนในการสนับสนุนตามความตอ้งการการใชเ้ทคโนโลยี
ของสถานศกึษา 

     

25 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาด าเนินงานจัดหา/ทดแทนและปรบัปรุงระบบ
ตามแผนเทคโนโลยีของสถานศกึษา 

     

26 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนการใหบ้ริการดา้นเทคโนโลยีเพื่อให้
ครูและบคุลากรเขา้ถึงขอ้มลูข่าวสารที่มีคณุภาพอย่างพอเพียง 

     

27 
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีของ
สถานศกึษาอย่างเป็นระบบ 

     

28 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตรวจสอบความพึงพอใจของครูและบุคลากร
ในการใหบ้รกิารดา้นเทคโนโลยีของสถานศึกษา 
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ข้อ ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความสามารถ 

5 4 3 2 1 
การวัดและการประเมินผล 

29 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนการพัฒนาระบบการประเมินโดย
การใชเ้ทคโนโลยีการบรหิารจดัการ และการปฏิบติังานรูปแบบใหม่ 

     

30 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหม้ีการใชเ้ทคโนโลยีเป็นฐานในการ
รวบรวมขอ้มูล วิเคราะหข์อ้มูลเพื่อการวัดและการประเมินผลของ
นกัเรียน 

     

31 
ผูบ้รหิารสถานศึกษาสง่เสรมิการใชร้ะบบเทคโนโลยีเป็นฐานในการ
ประเมินการสอน และประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการ
เรียนการสอนของครู 

     

32 
 

ผู้บริหารสถานศึกษาสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการวัด
ประเมินงานวิชาการเพื่อการปรบัปรุงและพฒันา 

     

33 
ผู้บริหารสถานศึกษาจัดให้มีการประเมินการพัฒนาวิชาชีพเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการการใชเ้ทคโนโลยีของครู 

     

34 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจัดใหม้ีการประเมินสมรรถนะของครูดา้นการ
ใชเ้ทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

35 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสใหค้รูไดป้ระเมินระบบการบริหาร
และคณุภาพของเทคโนโลยีที่ใชใ้นสถานศกึษา 

     

ประเด็นทางสังคม กฎหมาย และจรรยาบรรณ 

36 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูตระหนักถึงความเสมอภาคใน
การเขา้ถึงการใชเ้ทคโนโลยีในสถานศึกษา 

     

37 

ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถก าหนดนโยบายเพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับประเด็นสังคม 
กฎหมาย และจรรยาบรรณ ใหก้บัครู บุคลากรในสถานศึกษา และ
นกัเรียน 

     

38 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนให้ครูและบุคลากร มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดประเด็นที่เก่ียวขอ้งกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
ออนไลน ์
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ข้อ ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับความสามารถ 

5 4 3 2 1 

39 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถปฏิบติัตนใหเ้ป็นแบบอย่างในการใช้
เทคโนโลยี ดว้ยความระมัดระวัง มีความรบัผิดชอบต่อสงัคม และ
ไม่ขดักบัพระราชบญัญัติขอ้มลูข่าวสาร 

     

40 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อ
สนองความตอ้งการนกัเรียนการศึกษาพิเศษ 

     

41 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อ
จดัรูปแบบการศกึษาใหก้บัผูเ้รียนเป็นรายบคุคล 

     

42 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนและด าเนินการใหม้ีการจัดท าและ
เผยแพรข่อ้มลูประเด็นสขุภาพที่เก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยี และ
คอมพิวเตอรข์องครูและบคุลากรอย่างถูกกฎหมายและจริยธรรม 

     

43 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสนับสนุนและส่งเสริมการใชม้าตรการบังคับ
เก่ียวกับความปลอดภัยในสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากการใช้
เทคโนโลยีในสถานศกึษา 
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ตอนที ่3 การบรูณาการเทคโนโลยีของครู 
ค าชีแ้จง : โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้แลว้เลือกค าตอบที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านเก่ียวกบั
การบรูณาการเทคโนโลยีของครูตามสภาพความเป็นจรงิ โดยท าเครื่องหมาย ลงในช่องแสดง
ระดบัการด าเนินการ โดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี ้
 ระดบั 5 หมายถึง มีการด าเนินการอยู่ในระดบั มากท่ีสดุ 
 ระดบั 4 หมายถึง มกีารด าเนินการอยู่ในระดบั มาก 

ระดบั 3 หมายถึง มกีารด าเนินการอยู่ในระดบั ปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง มกีารด าเนินการอยู่ในระดบั นอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง มกีารด าเนินการอยู่ในระดบั นอ้ยที่สดุ 

ข้อ การบูรณาการเทคโนโลยีของครู 
ระดับการด าเนินการ 

5 4 3 2 1 
ความรู้ด้านเนือ้หาของครู 

1 
ท่านสามารถบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยีที่เก่ียวขอ้งกบัเนือ้หาวิชาที่
สอนในสถานศกึษาไดเ้ป็นอย่างดี 

     

2 
ท่านสามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีในการจัดท าเนื ้อหาใน
รายวิชาที่ท่านสอนรวมถึงการน าไปปฏิบัติใหก้ับนักเรียนไดอ้ย่าง
ชดัเจน 

     

3 
ท่านสามารถบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยีในเนือ้หาที่เป็นมโนทัศน ์
ทฤษฎี แนวคิด หลักฐานและการพิสูจน์ทฤษฎีต่าง ๆ ได้อย่าง
ชดัเจน 

     

4 
ท่านสามารถบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยีกบัการพฒันาต่อยอดองค์
ความรูใ้นเนือ้หาวิชาที่สอนไดอ้ย่างลกึซึง้ 

     

ความรู้ด้านวิธีสอนของครู 

5 
ท่านสามารถบูรณาการการใช้เทคโนโลยีในการท าความเข้าใจ
ความรูเ้ก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนรู ้

     

6 
ท่านสามารถบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยีกบัวิธีการสอนรูปแบบต่าง ๆ 
ที่หลากหลาย 

     

7 
ท่านสามารถบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยีในการปรบัรูปแบบการสอน
ใหเ้หมาะกบัผูเ้รียนที่มีความแตกต่างกนั 
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ข้อ การบูรณาการเทคโนโลยีของครู 
ระดับการด าเนินการ 

5 4 3 2 1 

8 
ท่านสามารถบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยีกับการประเมินผลการ
เรียนของนกัเรียน และการบรหิารจดัการชัน้เรียน  

     

ความรู้ด้านเทคโนโลยีของครู 

9 ท่านเขา้ใจวิธีแกไ้ขปัญหาทางเทคนิคที่เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี      

10 ท่านสามารถน าความรูด้า้นเทคโนโลยีมาใชใ้นการท างานไดโ้ดยง่าย      

11 
ท่านติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ และพรอ้มเรียนรูเ้ทคโนโลยีที่ส  าคญัและ
เป็นประโยชนอ์ยู่เสมอ 

     

12 
ท่านสามารถประยุกตใ์ชค้วามรูด้า้นเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการ
จดัการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั 

     

ความรู้ด้านเนือ้หาผนวกวิธีสอนของครู 

13 
ท่านสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้กับศาสตรก์าร
สอนในเนือ้หาเฉพาะไดเ้ป็นอย่างดี 

     

14 
ท่านสามารถบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยีกับวิธีการที่หลากหลายมาใช้
ในการจดัการเรียนการสอน 

     

15 
ท่านสามารถบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยีกบัวสัด ุอปุกรณ ์เครื่องมือ
ในการสอน และกลยทุธใ์นการสอนไดเ้ป็นอย่างดี 

     

ความรู้ด้านเนือ้หาผนวกเทคโนโลยีของครู 

16 
ท่านสามารถบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยีกับการพัฒนาสาระวิชา
และสามารถต่อยอดองคค์วามรูต่้าง ๆ ใหท้นัสมยัมากย่ิงขึน้ 

     

17 
ท่านสามารถบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยีกบัการเลือกใชเ้ทคโนโลยี
ที่เหมาะสม ที่ช่วยสง่เสรมิการสอนเนือ้หาในบทเรียน 

     

ความรู้ด้านวิธีสอนผนวกเทคโนโลยีของครู 

18 
ท่านสามารถประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มการเรียนรูข้องผูเ้รียน
ได ้

     

19 
ท่านสามารถปรบัใชเ้ทคโนโลยีที่ไดใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ตรวจสอบการเขา้ชัน้เรียน การตัดเกรด การวิเคราะหข์อ้มูล การใชแ้อ
พลิเคชั่นหรือเกมในการดงึดดูความสนใจของนกัเรียน 
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ข้อ การบูรณาการเทคโนโลยีของครู 
ระดับการด าเนินการ 

5 4 3 2 1 

20 
ท่านสามารถบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยีเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู ้

     

ความรู้ด้านเนือ้หาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีของครู 

21 
ท่านสามารถบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยีในการออกแบบการสอน
ให้สอดคล้องกับธรรมชาติวิชาและสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการ
เรียนรูข้องนกัเรียน 

     

22 
ท่านสามารถเลือกเทคโนโลยีที่จะใชใ้นหอ้งเรียน เพื่อส่งเสริมเนือ้หา 
วิธีการสอน และการเรียนรูข้องนกัเรียนได ้

     

23 
ท่านสามารถบูรณาการการใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกวิธีสอน
และเนือ้หาในด้านต่าง ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนรูต้ามวตัถปุระสงค ์
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ตอนที ่4 เจตคติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครู 
ค าชีแ้จง โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้แลว้เลือกค าตอบที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านเก่ียวกบัเจต
คติต่อการใชเ้ทคโนโลยีของครูตามสภาพความเป็นจรงิ โดยท าเครื่องหมาย ลงในช่องแสดง
ระดบัเจตคติ โดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณา ดงันี ้
 ระดบั 5 หมายถึง มเีจตคติอยู่ในระดบั มากที่สดุ 
 ระดบั 4 หมายถึง มเีจตคติอยู่ในระดบั มาก 

ระดบั 3 หมายถึง มเีจตคติอยู่ในระดบั ปานกลาง 
ระดบั 2 หมายถึง มเีจตคติอยู่ในระดบั นอ้ย 
ระดบั 1 หมายถึง มเีจตคติอยู่ในระดบั นอ้ยที่สดุ 

ข้อ เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครู 
ระดับเจตคติ 

5 4 3 2 1 

1 
ท่านมีความคิดเห็นว่าการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน
ท าใหน้กัเรียนเกิดประสบการณก์ารเรียนรูเ้ป็นรูปธรรม 

     

2 
ท่านชอบหลีกเลี่ยงการใชเ้ทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในชัน้
เรียน 

     

3 
ท่านมีความคิดเห็นว่าการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน 
จะช่วยใหน้กัเรียนเรียนรูใ้นบทเรียนและเขา้ใจบทเรียนไดดี้ขึน้ 

     

4 
ท่านรู้สึก ต่ืนเต้นและท้าทายในจัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยี 

     

5 
 

ท่านไม่เชื่อว่าการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนใน
บทเรียนนัน้ มีความจ าเป็นส าหรบัท่าน 

     

6 
 

ท่านรูส้ึกพอใจกบัผลที่เกิดจากการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียน
การสอน 

     

7 
 

ท่านมีความคิดเห็นว่าการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน 
ช่วยสรา้งบรรยากาศในการเรียนรู ้และท าให้นักเรียนสนใจเรียน
มากขึน้ 

     

8 
 

ท่านชอบใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมากกว่าการ
บรรยาย 
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ข้อ เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยีของครู 
ระดับเจตคติ 

5 4 3 2 1 

9 
ท่านมีความคิดเห็นว่าการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน
เป็นเรื่องที่ยุ่งยากส าหรบัท่าน 

     

10 
ท่านมีความคิดเห็นว่าการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน 
ช่วยใหน้กัเรียนสามารถเรียนรูไ้ดม้ากในเวลาอนัสัน้ 

     

11 
ท่านมีความคิดเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
เป็นสิ่งที่จ  าเป็นในยุคสมยัปัจจุบนั 

     

12 
ท่านมีความคิดเห็นว่าการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน
นัน้ท าใหน้กัเรียนสามารถเรียนรูแ้ละฝึกหดัดว้ยตนเองได ้

     

13 
ท่านมีความคิดเห็นว่าการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน
ในบทเรียนท าใหเ้สียเวลาอย่างมาก 

     

14 
ท่านมีความคิดเห็นว่าการใชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอน
สามารถกระตุน้ใหน้กัเรียนไดรู้จ้กัคิด วิเคราะห ์วิจารณแ์ละคน้ควา้
มากขึน้                           

     

15 
ท่านมีความคิดเห็นว่าความรบัผิดชอบต่อการใชเ้ทคโนโลยีในการ
จดัการเรียนการสอนเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่ง 
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หนังสือขอเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญและขอความร่วมมือเพือ่การวิจัย 
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