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  การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาตัวบ่งช้ีภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือทดสอบความกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งช้ีภาวะผู้นําทางเทคโนโลยี
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และตรวจสอบยืนยัน
ความเหมาะสมความเป็นไปได้ความถูกต้องและการนําไปใช้ประโยชน์ของตัวบ่งช้ีภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ประชากรกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการปีการศึกษา 2561 จํานวน 438 คน
เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามระดับการปฎิบัติ เก็บรวมรวมข้อมูลในปี 2561 และตรวจสอบยืนยันความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ตัวบ่งช้ีภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร จากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 17 คน วิเคราะห์ข้อมูลหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า
สัมประสิทธ์ิการกระจาย สถิติพรรณนา และการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทาง
สถิติ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.ตัวบ่งช้ีภาวะผู้ นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งช้ี และ 55 พฤติกรรมตัวบ่งช้ี จําแนกได้ดังน้ี  องค์ประกอบ  
วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี มี 3 ตัวบ่งช้ี  ได้แก่ 1) การสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีมี  6 พฤติกรรมบ่งช้ี 2) 
การเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  มี  5พฤติกรรมบ่งช้ี 3) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  มี 6 
พฤติกรรมบ่งช้ี องค์ประกอบการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน มี 3 ตัวบ่งช้ี  ได้แก่ 1) ใช้เทคโนโลยีเป็น
กิจวัตรประวัติ  มี  2 พฤติกรรมบ่งช้ี 2) มีการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน  มี  7 พฤติกรรมบ่งช้ี 3) มี
การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  มี  3 พฤติกรรมบ่งช้ีองค์ประกอบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนการสอน  มี 3 ตัวบ่งช้ี  ได้แก่ 1) มีการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มี  3 พฤติกรรม
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บ่งช้ี 2) มีการส่งเสริมการสอนออนไลน์  มี  3 พฤติกรรมบ่งช้ี 3) มีการส่งเสริมการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์  มี  6 พฤติกรรมบ่งช้ีและ 
 องค์ประกอบการบูรณาการเทคโนโลยี มี 3 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 1)มีความเช่ือในเทคโนโลยี  มี  3 
พฤติกรรมบ่งช้ี 2) มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี  มี  4 พฤติกรรมบ่งช้ี3) มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์  
มี  7 พฤติกรรมบ่งช้ีและทุกองค์ประกอบมีค่าเฉล่ียและค่าสัมประสิทธ์ิการกระจายเพ่ือคัดสรรไว้ในโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของตัวบ่งช้ีภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานครเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือสูงกว่า 3.00 และค่า
สัมประสิทธ์ิการกระจายเท่ากับหรือต่ํากว่า 20% จํานวน 55 พฤติกรรมตัวบ่งช้ี  

2. โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมากพิจารณาจาก  ค่าไค-สแควร์ 

(2) เท่ากับ 37.541 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 32 ค่านัยสําคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.230 และ
ค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.986 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI) เท่ากับ 0.967 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ0.20 
องค์ประกอบมีค่าน้ําหนักองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ์ 0.50 ทุกองค์ประกอบ องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งช้ี
มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ์ 0.30 ทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งช้ี 
 3. ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมความเป็นไปได้ความถูกต้องและการนําไปใช้ประโยชน์ของตัว
บ่งช้ีภาวะผู้ นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยผู้ทรงคุณที่มี
ประสบการณ์ผู้นําทางด้านการบริหารและผู้นําทางเทคโนโลยีเพ่ือประเมินความคิดเห็นต่อองค์ประกอบและ
ตัวบ่งช้ีภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครพบว่า มีความเหมาะสม 
ความเป็นไปได้ ความถูกต้องและการนําไปใช้ประโยชน์ ทุกตัวบ่งช้ีมีอยู่ในระดับมากที่สุด  
คําสําคัญ :  ตัวบ่งช้ี, ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยี, ผู้บริหารสถานศึกษา 
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              The purposes of this study were to study the technological leadership 
indicators of administrators in schools under Bangkok Metropolitan Administration, to 
test the harmoniousness of technology leadership structure model developed with 
empirical data  of administrators in schools under Bangkok Metropolitan and to asses 
the appropriateness, accuracy, and feasibility of technological leadership indicators of 
administrators in schools under Bangkok Metropolitan Administration. The data were 
collected in 2018 by questionnaires from 438 school administrators. The indicators were 
checked and certified by 17 experts.  The data were analyzed by mean, standard 
deviation, distribution coefficient, and factor analysis through computerized statistics 
program   
              The research results found that: 

1. leadership Indicators Of Technological Executives In Schools Under The  

Bangkok Metropolitan Administration consist of 4 main components, 12 indicators and 
55 behavioral indicators that can be classified as follows: Main component 
in  technological vision has 3 indicators; 1) 6 behavioral indicators in 
creating  technological vision, 2) 5 behavioral indicators in dissemination of information 
technology, and 3) 6 behavioral indicators in compliance with  technological vision. 
There are 3 indicators in the use of information technology in administration;1) 2 behavioral 
indicators in a history routine, 2) 7 behavioral indicators in work development, and 3) 3 
behavioral indicators in professional advancement. There are 3 indicators in promoting the 
use of  technological  in teaching and learning; 1) 3 behavioral indicators in 
encouragement of computer-assisted instruction, 2) 3 behavioral indicators in online 
teaching promotion, and 3) 6 behavioral indicators in promoting teaching and learning 
through social network online. There are 3  
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2. main indicators in integration of information technology; 1) 3 behavioral  

indicators in the trust in technology, 2) 4 behavioral indicators in information technology 
readiness, and 3) 7 behavioral indicators in computer literate.  All the main components 
have average and distribution coefficients for selection in the structural relationship 
model of technological leadership indicator of administrators in schools under 
Bangkok Metropolitan Administration are in accordance with the criteria set forth; an 
average value of or above 3.00 and a coefficient distribution is equal to or less than 
20% of  55 behavioral indicators. 

2. The model is consistent with empirical data, considering from the chi -

 square value ( 2) = 37.541, Free degrees (df) = 32, Statistical significance  (P-value) = 
0.230,  the consistency index (GFI) = 0.986, a revised consistency 
index (AGFI) = 0.967, and parameter estimation error (RMSEA) = 0.20.  The main 
component has a component weight greater than the threshold 0.50 in all components. 
The Sub-elements and the indicators have higher weight than 0.30. in every element 
and every indicator. 
  3.  Assessment results of the appropriateness, possibility, accuracy and feasibility 
of technological leadership indicators of administrators in schools under 
Bangkok Metropolitan Administration were at a highest level.   
Keywords : Indicators, Information technology leadership, School administrator 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ดุษฎีนิพนธ์เล่มน้ี   สําเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความอนุเคราะห์อย่างดีย่ิงจากที่ปรึกษาท่าน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์.ดร.สถาพร ขันโต อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และรองศาสตราจารย์.ดร. สุวิทย์ ภาณุจารีย์ ที่
ปรึกษาร่วม ได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอบรมสั่งสอนและกระตุ้นเคี่ยวเข็ญเพ่ือคุณภาพของงานวิจัย ให้
คําปรึกษาและช้ีแนวทางที่เป็นประโยชน์ สนับสนุนส่งเสริมจนงานวิจัยสําเร็จเรียบร้อยลุล่วงไปด้วยดีซึ่ง
ผู้วิจัยมีความซาบซึ้งในความกรุณาเป็นอย่างยิ่งและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงย่ิงไว้ ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณท่านอธิการบดี ตลอดจนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
และคณาจารย์ผู้สอน คณาจารย์ประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต   
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนให้ความรู้ ตลอดจนท่านผู้เช่ียวชาญทุกท่าน
ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าย่ิงเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยจนได้เคร่ืองมือที่มี
คุณภาพสําหรับการวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญทุกท่านที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าย่ิงเพ่ือให้ข้อเสนอแนะใน
การตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยจนได้เคร่ืองมือที่มีคุณภาพสําหรับการวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยที่
เสียสละเวลาและให้ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นอย่างดีย่ิง ตลอดจนพ่ี เพ่ือน และน้องๆ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รุ่นที่ 1 ที่ 2 
เป็นกําลังใจ ช่วยเหลือกันในการศึกษาและการทําการวิจัยจนลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณ พระ
ครูเหมเจติยาภิบาล ผู้เสียสละเวลาในการให้คําปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างดีเสมอมา 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครอบครัว และเพ่ือนร่วมงานทุกท่าน ที่เป็นแรงบันดาลใจ ที่
ให้โอกาส ให้กําลังใจและสนับสนุนช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา 

คุณค่าทั้งหมดที่เกิดข้ึนจาก ดุษฎีนิพนธ์เล่มน้ี ผู้วิจัยขอน้อมรําลึกและบูชาพระคุณแก่บุพการีของ
ผู้วิจัยและบูรพาจารย์ ทุกท่านที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้และวางรากฐานการศึกษาให้กับผู้วิจัย 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 
    ปัจจุบันหนึ่งในทรัพยากรที่ส าคัญส าหรับการประสบความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่
ดิจิทัลคือการมีผู้น าขององค์กรและที่มี ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งความหลากหลายของ
นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลก็มีส่วนเป็นพ้ืนฐานส าคัญส าหรับการเปลี่ยนแปลงองค์กรสู่ดิจิทัลด้วย
เช่นกันผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งส าคัญที่เข้ามาช่วย
อ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน ท าให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็ว การติดต่อสื่อสารมี
ประสิทธิภาพ และช่วยประหยัดต้นทุนในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่เชื่อมต่อในระบบ
อินเทอร์เน็ต เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้เกิดสังคมโลกาภิวัฒน์ หน่วยธุรกิจมีขนาดเล็กลง 
และเชื่อมโยงกันกับหน่วยธุรกิจอ่ืนเป็นเครือข่าย การด าเนินธุรกิจมีการแข่งขันกันในด้านความเร็ว 
โดยอาศัยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร
โทรคมนาคมเป็นตัวสนับสนุน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว 
  การวิจัยเรื่อง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารในสังกัดกรุงเทพ- 
มหานครฯ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยในบทแรกนี้ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่ 1) ความเป็นมา
และความส าคัญของปัญหา  2) วัตถุประสงค์การวิจัย 3) ค าถามการวิจัย 4) สมมติฐานการวิจัย 5) 
กรอบแนวคิดการวิจัย 6) ขอบเขตการวิจัย 7) นิยามศัพท์เฉพาะ 8) ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย ซึ่ง
แต่ละประเด็น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
ภายใต้หัวข้อหลักความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา อาจก าหนด 3 หัวข้อย่อยได้  

ความเป็นมาของปัญหาการวิจัย ปัญหาการวิจัย และความส าคัญของปัญหาวิจัย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้  

1. ควำมเป็นมำของปัญหำกำรวิจัย 
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอ านวยความ

สะดวกสบายต่อการด ารงชีวิตเป็นอันมาก เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามาเสริมปัจจัยพ้ืนฐานการ
ด ารงชีวิตได้เป็นอย่างดี เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐานสามารถ
ผลิตสินค้าและให้บริการต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น เทคโนโลยีสารสนเทศ
ท าให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจ านวนมาก มีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ เทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถให้บริการด้านข้อมูล  ข่าวสารด้วยกลไกอิเล็กทรอนิกส์ การติดต่อสื่อสาร
สะดวก รวดเร็วตลอดเวลา จะเห็นว่าชีวิตปัจจุบันเกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอัน
มาก เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีบทบาทส าคัญเพ่ิมขึ้นจนสามารถสร้าง นวัตกรรม ( Innovation) ซึ่งก็
คือ การเรียนรู้ การผลิตและ การใช้ประโยชน์จากความคิดใหม่ ให้เกิดผลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้สังคมโลกที่เรียบง่าย กลายเป็น



 

2 

สังคมที่มีการด ารงชีวิตที่สลับซับซ้อนมากขึ้น ก่อให้เกิดกระแสแห่งความไร้พรมแดน หรือกระแส
โลกาภิวัฒน์ ที่เข้ามาสู่ทุกประเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองโลก มีผลท าให้
ประเทศต่าง ๆ ในโลกต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น โลกที่เคย
กว้างใหญ่กลับเล็กลง ดินแดนแต่ละประเทศที่อยู่ห่างไกลกันสามารถติดต่อกันได้ภายในเวลาเสี้ยว
วินาทีอุปสรรคในการติดต่อไปมาหาสู่ ดูเสมือนเลือนหายไปจนกลายเป็นโลกไร้พรมแดน  ด้วย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ น าเราสู่โลกใหม่และสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้มนุษย์อย่าง
มากมายมหาศาล   

ในด้านธุ รกิจ เทคโนโลยีการติดต่อสื่ อสารและข้อมูลสารสนเทศ ( Information & 
Communication Technology หรือ ICT) นับวันยิ่งมีบทบาทส าคัญมากขึ้นในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานขององค์กร โดยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารและข้อมูล
สารสนเทศ จะมีบทบาทหลักในการช่วยจัดเก็บข้อมูล ช่วยในการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างมีระบบ เพ่ือน ามาประกอบการตัดสินใจ รวมถึงเทคโนโลยีด้านการพัฒนาจัดการความรู้ 
( Knowledge Management) แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร  ผ่ า น ท า ง ร ะ บ บ  Internet, Intranet แ ล ะ 
Groupware (โปรแกรมที่ให้บริการ share ข้อมูลร่วมกันระหว่างกลุ่มคน service ที่ให้บริการ เช่น 
share calendars, email, share database, electronics meeting เป็นต้น) 

ในด้านการวิจัยพัฒนาและการแพทย์  การพัฒนาของเทคโนโลยีชีวภาพ (Bio Technology) 
เปิ ด โลกทั ศน์ ใหม่ เ กี่ ย วกั บ พันธุ วิ ศวกรรม  ( Genetic Engineering), Genome, DNA, Nano 
Technology เพ่ือช่วยการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น ด้านเกษตรกรรมและด้านวิทยาศาสตร์การแพทย ์ 
เทคโนโลยีชีวภาพ  สามารถช่วยให้เราพัฒนาวิธีและยารักษาโรคใหม่ๆ ได้ตัวอย่างเช่น ที่มหาวิทยาลัย 
มิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา  นักวิจัยชื่อ James Baker ได้ท าการทดลองคิดค้นพัฒนาการรักษา
โรคมะเร็งวิธีใหม่  โดยใช้เทคโนโลยี Nanomedicine ซึ่งก็คือการพัฒนาโมเลกุลของยาให้มีขนาดเล็ก
ลงจนสามารถเข้าไปท าลายเซลล์มะเร็งในร่างกายได้โดยตรง  ซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีรักษาที่ปลอดภัยและมี
ผลข้างเคียงน้อยกว่าวิธีการรักษา โดยใช้เคมีบ าบัดในปัจจุบันและเทคโนโลยี Nanomedicine นี้ยัง
สามารถพัฒนาเพื่อรักษาโรคอ่ืนๆ ได้ต่อไป  

ในระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (human resource information system) 
หรือ HRIS หรือระบบสานสนเทศส าหรับบริหารงานบุคคล (personnel information 
system) หรือ PIS เป็นระบบสารสนเทศที่ถูกพัฒนาให้สนับสนุนการด าเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล 
ตั้งแต่การวางแผน การจ้างงาน การพัฒนาและการฝึกอบรม ค่าจ้างเงินเดือน การด าเนินการทางวินัย 
ช่วยให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดประสิทธิภาพ   โดยที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
บุคคล  (รัตนพล เปรมใจ, 2555) 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศจนสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง กลายเป็น
ยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายด้านที่ย่อมมีผลกระทบต่อบุคคล 
องค์กร สังคม หรือประเทศชาติ ทั้งนี้จึงท าให้มีผลกระทบทางลบของการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
เช่น การแพร่ของวัฒนธรรมจากสังคมหนึ่งไปสู่สังคมอีกสังคมหนึ่งเป็นการสร้างค่านิยมใหม่ให้กับ
สังคมท่ีรับวัฒนธรรมนั้น ซึ่งอาจก่อให้เกิด ค่านิยมที่ไม่พ่ึงประสงค์ขึ้นในสังคม เกิดการกลืนวัฒนธรรม

https://plus.google.com/101712653561280836600
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ดังเดิมซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของสังคมนั้นๆ ด้านศีลธรรม การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วในระบบเครือข่าย
ก่อให้เกิดโลกไร้พรมแดน แต่เมื่อพิจารณาศีลธรรมของแต่ละประเทศ พบว่ามีความแตกต่างกัน 
ประเทศต่างๆผู้คนอยู่ร่วมกันได้ด้วยจารีตประเพณี และศีลธรรมดีงามของประเทศนั้นๆ การแพร่ภาพ
หรือข้อมูลข่าวสารที่ไม่ดีไปยังประเทศต่างๆ มีผลกระทบต่อความรู้สึกของคนในประเทศนั้นๆที่นับถือ
ศาสนาแตกต่างกัน และมีค่านิยมแตกต่างกัน ท าให้เยาวชนรุ่นใหม่สับสนต่อค่านิยมที่ดีงามดั่งเดิม เกิด
การลอกเลียนแบบ อยากรู้อยากเห็นสิ่งใหม่ๆ ที่ผิดศีลธรรม จนกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องในกลุ่มเยาวชน 
เมื่อเยาวชนปฏิบัติต่อๆ กันมาก็จะท าให้ศีลธรรมของประเทศนั้นๆ เสื่อมสลายลง ด้านสังคมความ
เป็นอยู่ของการมีส่วนร่วมของคนในสังคมลดน้อยลง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วในการสื่อสาร และการท างาน แต่ในอีกด้านหนึ่งการมีส่วนร่วมของกิจกรรมทางสังคม
ที่มีการพบปะสังสรรค์กันจะมีน้อยลง สังคมเริ่มห่างเหินจากกัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสาร
ทางไกลท าให้ท างานอยู่ที่บ้านหรือเกิดการศึกษาทางไกล โดยไม่ต้องเดินทางมีผลต่อความสัมพันธ์
ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง ระหว่างครูกับนักเรียน ระหว่างกลุ่มคนต่อกลุ่มคนในสังคมก่อให้เกิด
ช่องว่างทางสังคมขึ้น การละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไม่มี
ขีดจ ากัดย่อมส่งผลต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล การน าเอาข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวกับบุคคลออก
เผยแพร่ต่อสาธารณชน ซึ่งข้อมูลบางอย่างอาจไม่เป็นจริงหรือยังไม่ได้พิสูจน์ความถูกต้องออกสู่
สาธารณชน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลโดยไม่สามารถป้องกันตนเองได้ การละเมิดสิทธิส่วน
บุคคล เช่นนี้ต้องมีกฎหมายออกมาให้ความคุ้มครองเพ่ือให้น าข้อมูลต่างๆ มาใช้ในทางที่ ถูกต้อง 
บางครั้งเกิดช่องว่างทางสังคม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจะเกี่ยวข้องกับการลงทุน ผู้ใช้จึงเป็นชน
ชั้นในอีกระดับหนึ่งของสังคม ในขณะที่ชนชั้นระดับรองลงมามีอยู่จ านวนมากกลับไม่มีโอกาสใช้ (กัญ
ชลี หมูฝั้น, 2558) 

ดั้งนั้นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรที่จะสามารถน ามาใช้สร้างงานที่ก่อประโยชน์
ได้ในองค์กร เช่นเดียวกันในด้านการศึกษานั้น เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้โอกาสในการศึกษาเรียนรู้
ของมนุษย์ขยายขอบเขตไป อย่างมาก  มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้ไม่ว่าอยู่ที่ใดในโลกผ่านสื่อ e-
learning แบบ WBI (Web Based Instruction) หรือการเรียนการสอนผ่านบริการเวปเพจ การน า
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเปิดและขยายโอกาสในการเรียน
แก่ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลเป็นเรื่องที่ดี โดยเฉพาะประเทศที่ก าลังพัฒนา แต่ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่
ควรพิจารณาและพัฒนาร่วมกันทั้งในเรื่องความพร้อมของเทคโนโลยี บริบททางสังคมของผู้เรียน 
ความพร้อมในการเรียนของผู้เรียน เป็นต้น 

 

2. ปัญหำกำรวิจัย 
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มี

สาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ปรากฏในหมวด 7 ครู คณาจารย์ และ
บุคลากร ทางการศึกษา มาตรา 52 ให้กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพขั้นสูง 
โดยการก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากร
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ทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากร
ประจาการอย่างต่อเนื่อง รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางดารศึกษาอย่างพียงพอ มาตรา 53 ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหาร
การศึกษา มีฐานะเป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ ในก ากับของกระทรวง มีอ านาจ
หน้าที่ก าหนดมาตรฐานวิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก ากับและดูแลการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้บริหารการศึกษา ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน 
ทั้งของรัฐและเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามที่กฎหมายก าหนด การจัดให้มีองค์กร
วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด
และมาตรา 56 การผลิตและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา มาตรฐาน และ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ และการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานของรัฐในสถานศึกษา
ระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคล ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) 

 จากการปฏิรูปการศึกษาพบว่า การด าเนินงานปฏิรูปการศึกษาได้รับความส าเร็จในระดับหนึ่ง 
แต่ยังมีบางส่วนยังล่าช้า ส่งผลให้ขีดความสามารถของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติใน
ด้านการศึกษาอยู่ในระดับต่ า รวมทั้งด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอยู่ในระดับต่ า
เช่นเดียวกัน และเมื่อเปรียบเทียบศักยภาพชองคนไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน ก็ยังคงอยู่ในระดับต่ า
กว่าในหลายประเทศ ผลการจัดอันดับความสามารถของคนไทยในปี 2547 IMD (international 
institute for management development)ได้จัดอันดับ ที่ 50 จากทั้งหมด 60 ประเทศ ซึ่งอยู่ใน
อันดับที่ต่ ามาก กล่าวคือ คนไทยมีทักษะความช านาญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนยังมีคุณภาพที่ต่ าอีกทั้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก็อยู่ใน
ระดับต่ า และจากการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ.) ในรอบแรก ระหว่างปีการศึกษา 
2544-2548 ทั่วประเทศ จ านวน 30,010 แห่ง พบว่า สถานศึกษาที่ยังไม่ได้มาตรฐานขั้นต่ าคือ มีผล
การประเมินคุณภาพโดยภาพรวมต่ ากว่า 1.75 มีจ านวนมากกว่า 15,000 แห่ง ซึ่งส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยให้จัดเป็น
วาระแห่งชาติว่าด้วยการปฏิรูปการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน และให้ปรับสถานภาพของสถานศึกษาที่มี
คุณภาพดีให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2545 ก าหนดไว้ในมาตรา 39 และในการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาในรอบที่ 2 
ปีการศึกษา 2549 พบว่า มีโรงเรียนที่ไม่ได้มาตรฐานในทุกมาตรฐาน จากการประเมินโรงเรียนทั้งหมด 
7,000 กว่าแห่ง ซึ่งผลไม่ต่างจากการประเมินในรอบแรก ทั้งนี้สาเหตุและปัญหาของสถานศึกษามา
จากการขาดอิสระและความคล่องตัวในการบริหารงาน ผู้เรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์มาตรฐานในทุกรายวิชา ซึ่งสาเหตุส าคัญเป็นผลมาจากการขาดแคลนครูทั้งในเชิงปริมาณ
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และคุณภาพ โดยครูร้อยละ 91 มีการสอนที่ไม่ได้มาตรฐาน ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษานั้น จะผ่าน
การประเมินเพียงมาตรฐานการบริหารทั่วไป แต่จะไม่ผ่านการบริหารทางวิชาการเป็นส่วนใหญ่ 

ในระดับสถานศึกษาเองก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ดังจะพิจารณาได้จากการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ในหมวด 9 ว่าด้วย 
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ รายงานสภาพและผลการด าเนินงานปฏิรูปการศึกษา  
ในประเด็นของการน าแผนเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา พบว่าแม้การ
พัฒนาระบบเครือข่ายการศึกษามีความก้าวหน้าปานกลาง เนื่องจากแม้จะได้มีการขยายและเชื่อมต่อ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้แก่โรงเรียนสังกัดต่างๆ แล้วแต่สถานศึกษายังด าเนินการได้ต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งผลการประเมินนี้ บ่งชี้ถึงปัญหาการขาดภาวะผู้น าของผู้บริหาร สถานศึกษา
ในการบูรณาการแผนเทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2562 )  

 ดังนั้น ในยุคของการปฏิรูปการศึกษา เราเร่งพัฒนาการศึกษาให้การศึกษาไปพัฒนาคุณภาพ
ของคน  เพ่ือให้คนไปช่วยพัฒนาประเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงเป็นเครื่องมือ
ที่มี พลานุภาพสูงในการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องนอก
ระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ช่วยจัดท าข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและจัดการ 
ช่วยเพ่ิมความรวดเร็วและแม่นย าในการจัดท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรักษา และการ
เรียกใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในงานจัดการศึกษา  

 

3. ควำมส ำคัญของปัญหำวิจัย 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมา ได้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลต่อคุณภาพของการจัดการทางการศึกษา เพราะการจัดการทางการศึกษา 
เป็นเสมือนบันไดขั้นแรกที่จะท าให้เกิดการพัฒนาการทางความรู้ ความสามารถ เพ่ือให้เหมาะสม และ
สอดคล้องกับนโยบายการบริหารประเทศ ด้วยระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ปัญหาทางการวิจัยจึงเกิดขึ้น ทั้งคุณภาพเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาต่างๆ จะมีการ
จัดการอย่างไรให้พัฒนาและเข้าถึงผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมและผู้บริหารยังเป็นผู้รับนโยบายมา
ด าเนินการจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ จะต้องมีภาวะผู้น าด้านเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพแก่
สถานศึกษาที่อยู่ในการปกครองให้ดีที่สุด อีกทั้งตัวบ่งชี้ที่เป็นส่วนหลักในการมองเห็นภาพรวมของ
ผู้บริหารที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีเพ่ือช่วยการเรียนการสอน แต่การให้ความ
สนใจกับการใช้เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้ของผู้เรียนก็อาจหลงทางได้ ถ้าผู้บริหารสถานศึกษายึดถือ
การมีเทคโนโลยีเป็นจุดหมายปลายทางของการศึกษา แทนที่จะยึดถือผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
จุดหมาย ปรากฏการณ์ของการหลงทางจะพบเห็นในการประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อมทางระบบ
คอมพิวเตอร์ การมีเครือข่ายโยงเข้า Internet สะดวก ผู้เรียนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี และมีโอกาส
ใช้ได้เต็มที่ แต่ในบางสถานศึกษาผู้ เรียนอาจใช้เทคโนโลยีไม่คุ้มค่า ขาดเป้าหมายในการเรียนรู้
สาระส าคัญตามหลักสูตรวิชาต่างๆ และขาดโอกาสในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนากระบวนการทาง
ปัญญาอย่างแท้จริง 
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ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้สนใจที่จะศึกษา ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารใน
สังกัดกรุงเทพมหานครฯ ด้วยเหตุผลที่ว่า กรุงเทพมหานครฯ นั้น จัดได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา
ที่ เป็นเหมือนแหล่งศึกษาค้นคว้าทางด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของประเทศไทย อีกทั้งยังสามารถท า
ให้เล็งเห็นถึงผลสะท้อนของการใช้เทคโนโลยีได้ชัดเจนและใกล้ตัวมากที่สุด และสามารถประเมินค่าได้
ถึงการพัฒนาประเทศในอนาคต ในสภาพพ้ืนที่และจ านวนประชากร ที่มีความหลากหลายของรูปแบบ
การใช้เทคโนโลยีในด้านต่างๆ ให้ได้ศึกษาค้นคว้าถึงรายละเอียดและความเข้าใจอย่างแท้จริง จึงเลือก
ที่จะท าวิจัยเรื่องนี้ 
 

1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย   
   การวิจัยเรื่อง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หรือไม่ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้   
   1. เ พ่ือศึกษาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
   2. เพ่ือทดสอบความกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
   3. ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมความเป็นไปได้ความถูกต้องและการน าไปใช้ประโยชน์ของ
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร   
 

1.3  ค ำถำมกำรวิจัย 
   ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่  โดยมีค าถามการ
วิจัยย่อยดังต่อไปนี้ 
   1. ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่   
   2. ผลการทดสอบความกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือไม่ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
หรือค่า  Factor Loading ตามเกณฑ์ที่ก าหนดหรือไม่ 
   3.  ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมความเป็นไปได้ความถูกต้องและการน าไปใช้ประโยชน์ของ
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร   
 

1.4 สมมติฐำนกำรวิจัย 
  โมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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1.5 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ดังได้กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดของนักการศึกษา 
นักวิชาการ แล้วสรุปเป็นโมเดลการวัดเพ่ือใช้ในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์
โครงสร้างองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยองค์ประกอบดังนี้  
  1. องค์ประกอบด้านมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) มีการสร้าง
วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  2) มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  3) มีการ
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2. องค์ประกอบด้านองค์ประกอบมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน มี 3 ตัว
บ่งชี้ ได้แก่ 1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกิจวัตรประวัติ  2) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนางาน  3) มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
  3. องค์ประกอบด้านมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
1) มีการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) มีการส่งเสริมการสอนออนไลน์  3) มีการส่งเสริมการ
เรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
  4. องค์ประกอบด้านมีการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) มีความเชื่อ
ในเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  3) มีความสามารถทาง
คอมพิวเตอร์มีความเชื่อในเทคโนโลยีสารสนเทศ  

จากนั้นจึงน ามาสร้างเป็นโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (conceptual 
framework) ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังภาพที่ 1.1 
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 มีการสร้างวิสัยทัศน์ทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

    

        

 มีการเผยแพร่วสิัยทัศน์ทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 มวีิสัยทัศน์ทางเทค 
โนโลยสีารสนเทศ 

  

        

 มีการปฏิบตัิตามวิสัยทัศน์ทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

    

        

 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็น
กิจวัตรประจ าวัน 

    

        

 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการ
พัฒนางาน 

 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ในการบริหารงาน 

  

        

 พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

    

      

 การส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  

    

      

 การส่งเสริมการสอนออนไลน์   การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอน 

  

      

 การส่งเสริมการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  

    

      

 ความเชื่อในเทคโนโลยสีารสนเทศ     

      

 ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 การบูรณาการเทค 
โนโลยสีารสนเทศ 

  

      

 ความสามารถทางคอมพิวเตอร ์     

 

ภำพที่ 1.1 โมเดลสมมติฐานตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือการวิจัย 
 

ภาวะผูน้ าทาง

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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1.6  ขอบเขตกำรวิจัย  

   การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย ไว้ดังนี้  

   1.ขอบเขตด้ำนประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย 

     บุคคลที่ ใช้ ในการวิ จั ยครั้ งนี้ คื อ  การวิ จั ยครั้ งนี้ ผู้ บริ หารสถานศึ กษาในสั งกั ด
กรุงเทพมหานคร ซึ่งด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ ปีการศึกษา 2561 จ านวน 438 คน  และแหล่งข้อมูล
ที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้และประโยชน์ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทาง
เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการ
บริหารและผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 17 คน  
 

    2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
    เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาบริบท แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ แล้วสังเคราะห์เป็นเนื้อหาในการวิจัยเรื่องตัวบ่งชี้
ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ประกอบไปด้วย
องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ และมี 12 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ คือ 

     1. องค์ประกอบวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย  
(1) มีการสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(2) มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(3) มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     2.  องค์ประกอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน ประกอบด้วย  
(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกิจวัตรประวัติ   
(2) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางาน   
(3) มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

   3.  องค์ประกอบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน   
ประกอบด้วย  

     (1) มีการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
      (2) มีการส่งเสริมการสอนออนไลน์  
     (3) มีการส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  

     4.  องค์ประกอบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย  
       (1) มีความเชื่อในเทคโนโลยีสารสนเทศ  
          (2) มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
          (3) มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 
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   3. ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
    ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ในการวิจัยครั้ งนี้  ผู้ วิจัยได้ ก าหนดเป็นสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 438  โรงเรียน 
   

1.7. นิยำมศัพท์เฉพำะ     
   ในการวิจัยตั วบ่ งชี้ ภาวะผู้ น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสั งกัด
กรุงเทพมหานคร ผู้ศึกษาได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังต่อไปนี้   
   1.  ตัวบ่งชี้ หมายถึง สิ่งที่น ามาวัดหรือชี้ให้เห็นถึงสภาพการณ์ของสิ่งของที่ก าลังศึกษาใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เป็นค่าที่สังเกตได้ทั้งเชิงปริมาณหรือคุณภาพที่บอกความหมายหรือสภาพที่
ต้องการศึกษาเป็นองค์รวมอย่างกว้าง ๆ  โดยอาจมีเงื่อนไขของเวลาหรือสถานที่ก ากับ สามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือก าหนดจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาบุคลากรได้
อย่างสอดคล้องกับปัญหา เพ่ือช่วยลดปัญหาความไม่มีคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการติดตามภารกิจ (monitoring) เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ และในด้าน
การประเมินผล (evaluation) การด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด   
   2. พฤติกรรมบ่งชี้ หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของตัวบ่งชี้ หรือตัวแปรย่อยที่ใช้เป็น
ข้อค าถามส าหรับการรวบรวมข้อมูลวิจัย 
    3. ผู้น าสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  หมายถึง ผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล และการบริหารจัดการของ
ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
   4.  การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ หมายถึง กระบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ใช้บ่ง
บอกถึงภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร โดยการรวมองค์ประกอบผู้น าทางการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และมีสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   
   5.  องค์ประกอบ คือ คุณลักษณะที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งที่อยู่รวมกันกับตัว
บ่งชี้ซึ่งเป็นส่วนประกอบ   
   6.  โมเดลโครงสร้าง หมายถึง แบบจ าลองที่แสดงความพฤติกรรมการแสดงออกของตัวบ่งชี้
ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 
    7.  ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การแสดงออกของ โดยสังเกตได้จาก
พฤติกรรม  (1) วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  (2)  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน  
(3) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน  และ (4) การบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
     7.1. วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่แสดงออกของการสร้างวิสัยทัศน์ทาง
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เทคโนโลยีสารสนเทศ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสังเกตได้จากองค์ประกอบ  (1) มีการสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (2) มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  (3) มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบมีนิยามศัพท์เฉพาะดังน้ี 
   7.1.1  การสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง พฤติกรรม
ของผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่แสดงออกถึง  การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อมูลเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในปัจจุบัน มีการวิเคราะห์สถานภาพเทคโนโลยีปัจจุบันของ
หน่วยงานเพ่ือให้ผู้บริหารเข้าใจและตระหนักในสถานภาพปัจจุบัน และศักยภาพของหน่วยงาน  มีมุมมอง
แห่งอนาคตของผู้บริหารสถานศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นลักษณะของการสร้างฝันของแต่ละคน 
การน ามุมมองของแต่ละคนมารวมและเชื่อมโยงกัน แล้วเรียงล าดับความส าคัญ  โดยสามารถคัดเลือกและ
ตัดสินใจอนาคตเทคโนโลยีของหน่วยงานที่เป็นความฝันของทุกคน สามารถขัดเกลาส านวนให้สื่อความหมาย
ชัดเจน ปลุกเร้า ท้าท้าย สร้างพลังดลใจ ครอบคลุมองค์ประกอบของวิสัยทัศน์ ที่สังเกตได้จากตัวบ่งชี้ 1) มี
การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในปัจจุบัน 2)  มีการวิเคราะห์สถานภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบันของหน่วยงานเพ่ือให้ผู้บริหารเข้าใจและตระหนักในสถานภาพปัจจุบัน และศักยภาพของ
หน่วยงาน 3) มีมุมมองแห่งอนาคตของผู้บริหารสถานศึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นลักษณะของการ
สร้างฝันของแต่ละคน น ามุมมองของแต่ละคนมารวมและเชื่อมโยงกัน แล้วเรียงล าดับความส าคัญ  สามารถ
คัดเลือกและตัดสินใจอนาคตเทคโนโลยีของหน่วยงานที่เป็นความฝันของทุกคน และสามารถขัดเกลาส านวน
ให้สื่อความหมายชัดเจน ปลุกเร้า ท้าท้าย สร้างพลังดลใจ ครอบคลุมองค์ประกอบของวิสัยทัศน์ 

7.1.2  การเผยแพรว่ิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง พฤติกรรม
ของผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ที่แสดงออกถึง  ความเชื่อมั่นว่าสามารถ
ด าเนินงานได้ตามวิสัยทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเป้าหมายขององค์การ การสร้างความเข้าใจและ
การมองเห็นคุณค่าในวิสัยทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา มีการโน้มน้าว จูงใจให้บุคลากร
ร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์เทคโนโลยีขององค์การ แสดงพฤติกรรมในทัศนะที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การลงสู่ผู้ปฏิบัติ
เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าและให้ความส าคัญกับวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา มี
ความคิด ความรู้สึกที่มีแนวโน้มที่จะแสดงออกในการคิดหรือช่วยเหลือการสื่อสารวิสัยทัศน์เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างชัดเจน  ที่สังเกตได้จากตัวบ่งชี้  1) ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าสามารถด าเนินงานได้ตาม
วิสัยทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเป้าหมายขององค์การ 2) มีการสร้างความเข้าใจและการมองเห็น
คุณค่าในวิสัยทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 3) มีการโน้มน้าว จูงใจให้บุคลากรร่วมสานฝัน
ต่อวิสัยทัศน์เทคโนโลยีขององค์การ 4) แสดงพฤติกรรมในทัศนะที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 5) มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การลงสู่ผู้
ปฏิบัติ 6) เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าและให้ความส าคัญกับวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษา มีความคิด ความรู้สึกที่มีแนวโน้มที่จะแสดงออกในการคิดหรือช่วยเหลือแก้ปัญหา 7) มี
การสื่อสารวิสัยทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชัดเจน   
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7.1.3  มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  หมายถึง 
พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่แสดงออกถึง การเชื่อมโยง
และแปลงวิสัยทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน โครงการขององค์การ มีการ
กระตุ้นสนับสนุนในการท างานทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นทีม การส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างแรงจูงใจให้สอดคล้อง
กับความต้องการทางเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง สร้างบรรยากาศให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการท างานเป็นทีม และมีการกระจายวิสัยทัศน์เทคโนโลยี
สารสนเทศให้บุคลากรน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สังเกตได้จากตัวบ่งชี้  1) การเชื่อมโยงและ
แปลงวิสัยทัศน์เทคโนโลยีสารสนเทศไปสู่นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน โครงการขององค์การ2) มีการ
กระตุ้นสนับสนุนในการท างานทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นทีม 3) การส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4) สร้างแรงจูงใจให้
สอดคล้องกับความต้องการทางเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง 5) สร้างบรรยากาศให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการท างานเป็นทีม 6) มีการกระจายวิสัยทัศน์
เทคโนโลยีสารสนเทศให้บุคลากรน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     7.2  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน  หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่แสดงออกถึง การใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นกิจวัตรประจ าวัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางาน และการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสังเกตได้จากองค์ประกอบ  1) ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นกิจวัตรประวัติ  2) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางาน  และ 3) มีการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบมีนิยามศัพท์เฉพาะดังน้ี 

7.2.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกิจวัตรประจ าวัน หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่แสดงออกถึง การ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
สื่อสาร  มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการท างานจัดเตรียมเอกสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
งานจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร ที่สังเกตได้จากตัวบ่งชี้  1)  มีน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสื่อสาร 2) 
มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการท างานจัดเตรียมเอกสาร 3) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการงาน
จัดเก็บและค้นคืนเอกสาร 

7.2.2 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางาน  หมายถึง พฤติกรรมของผู้น า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่แสดงออกถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประมวลงานประจ าปี การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชจัดแผนงบประมาณ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารงานวิชาการ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารกิจการนักเรียนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานธุรการ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ การบริหารงานอาคารสถานที่และการการบริหารงาน
ชุมชน ที่สังเกตได้จากตัวบ่งชี้  1) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประมวลงานประจ าปี  2) มีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชจัดแผนงบประมาณ  3) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน
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วิชาการ 4) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารกิจการนักเรียน 5) มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานบุคลากร 6) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารงานธุรการ 7) มีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการเงิน พัสดุ ครุภัณฑการบริหารงานอาคารสถานที่และการบริหารงานชุมชน 

7.2.3 มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทา
เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่แสดงออกถึง มีการจัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ การประเมินผลการสอนทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการอบรมวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่สังเกตได้จากตัวบ่งชี้ 1) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาประมวลงานประจ าปี 2) มีการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มาใชจัดแผนงบประมาณ 3) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
    7.3 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน หมายถึง พฤติกรรม
ของผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่แสดงออก
ความสามารถในการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การส่งเสริมการสอนออนไลน์ และการส่งเสริม
การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยสังเกตได้จากองค์ประกอบ  1) มีการส่งเสริมการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) การส่งเสริมการสอนออนไลน์  3) การส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์  
  7.3.1 การส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่แสดงออกการสนับสนุน
โปรแกรมช่วยสอนที่ใช้ลักษณะในการน าเสนอที่หลากหลาย สนับสนุนโปรแกรมช่วยสอนที่มีทั้งตัว
หนังสือ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว สี และ เสียง เพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมาก
ยิ่งขึ้น สนับสนุนการใช้โปรแกรมช่วยสอนที่ประกอบไปด้วย เนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ 
เกมส์ การแสดงผลการเรียนด้วยข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน ที่สังเกตได้จากตัวบ่งชี้   1) สนับสนุน
โปรแกรมช่วยสอนที่ใช้ลักษณะในการน าเสนอที่หลากหลาย 2) สนับสนุนโปรแกรมช่วยสอนที่มีทั้งตัว
หนังสือ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว สี และ เสียง เพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมาก
ยิ่งขึ้น 3) สนับสนุนการใช้โปรแกรมช่วยสอนที่ประกอบไปด้วย เนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ 
เกมส์ การแสดงผลการเรียนด้วยข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
     7.3.2 การส่งเสริมการสอนออนไลน์  หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่แสดงออกการมีการตั้งค าถามหรือ
แลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือกับวิทยากร มีแบบทดสอบหลังการจบเรียนเพ่ือวัดผล
การเรียน มีระบบบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียน ที่สังเกตได้จากตัวบ่งชี้   1) มี
การตั้งค าถามหรือแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือกับวิทยากร 2) มีแบบทดสอบหลัง
การจบเรียนเพ่ือวัดผลการเรียน 3) มีระบบบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียน 
      7.3.3  การส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  หมายถึง 
พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่
แสดงออก การเสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การค านึงถึงผลกระทบ
ทางด้านลบ การปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างท่ีดี ชี้แนะการใช้งานที่ถูกต้อง สร้างความรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือเป็น
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แนวทางหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภคสื่อ น าโซเชียลมีเดียมาช่วยพัฒนาความรู้ พัฒนา
ทักษะอย่างถูกวิธี ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สังเกตได้จากตัวบ่งชี้ 1) 
เสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21  2) ค านึงถึงผลกระทบทางด้านลบ 3) 
ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดี ชี้แนะการใช้งานที่ถูกต้อง 4) สร้างความรู้เท่าทันสื่อเพ่ือเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภคสื่อ 5) น าโซเชียลมีเดียมาช่วยพัฒนาความรู้ 6)  พัฒนาทักษะ
อย่างถูกวิธี ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
     7.4 การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่แสดงออกต่อความเชื่อในเทคโนโลยี
สารสนเทศ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และความสามารถทางคอมพิวเตอร์ โดยสังเกตได้
จากองค์ประกอบ (1) มีความเชื่อในเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และ(3) มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 
      7.4.1  มีความเชื่อในเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่แสดงออกที่เห็นด้วยกับ
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไว้ใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มั่นใจว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เข้าใจหรือเห็นความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ  และยอมรับ
ว่าการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ที่สังเกตได้จากตัวบ่งชี้ 1) เห็น
ด้วยกับการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2) ไว้ใจในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) มั่นใจว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  4) เข้าใจหรือเห็นความส าคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ 5) ยอมรับว่าการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
      7.4.2 มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่แสดงออกถึงวุฒิภาวะ 
(ความสามารถ) ในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศในกิจกรรมการเรียนการสอน มีแรงจูงใจ (เต็ม
ใจ) ที่จะน าเทคโนโลยีมาบูรณาการเพ่ือสนองความต้องการของนักเรียน และใช้ประสบการณ์เดิมใน
การถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยี ที่สังเกตได้จากตัวบ่งชี้ 1) วุฒิภาวะ (ความสามารถ) ใน
การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนการสอน 2) มีความสามารถการบูรณาการกิจกรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนการสอน 3) มีแรงจูงใจ (เต็มใจ) ที่จะน าเทคโนโลยีมาบูรณาการเพ่ือ
สนองความต้องการของนักเรียน 4) ใช้ประสบการณ์เดิมในการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยี 
และ5) พร้อมสร้างประสบการณ์ใหมใ่นการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยี 
      7.4.3  มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่แสดงออก  การจัดระบบ
ข่าวสารจ านวนมหาสารในแต่ละวัน ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ  การจัดเรียงล าดับ
สารสนเทศ การจัดเก็บสารสนเทศไว้ในรูปที่เรียกใช้ได้ทุกครั้งอย่างสะดวก  การจัดระบบอัตโนมัติเพ่ือ
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การจัดเก็บ การประมวลผล และการเรียกใช้สารสนเทศ  ในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่าง  รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  สื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดอุปสรรคเกี่ยวกั บเวลาและ
ระยะทาง ที่สังเกตได้จากตัวบ่งชี้ 1) การจัดระบบข่าวสารจ านวนมหาสารในแต่ละวัน  2) ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ   3) การจัดเรียงล าดับสารสนเทศ ฯลฯ   4) การจัดเก็บสารสนเทศ
ไว้ในรูปที่เรียกใช้ได้ทุกครั้งอย่างสะดวก   5) การจัดระบบอัตโนมัติเพ่ือการจัดเก็บ การประมวลผล 
และการเรียกใช้สารสนเทศ  6) ในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่าง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น  7) 
สื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดอุปสรรคเก่ียวกับเวลาและระยะทาง 
   8.  ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หมายถึง ผลการวิเคราะห์ทางสถิติโดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป พบว่า (1) ค่าไคสแควร์ (Chi Square) มีค่า
ต่ าหรือไม่มีนัยส าคัญทางสถิติมีความน่าจะเป็นหรือค่า p - value สูงกว่า 0.05  (2) ค่าดัชนีความ
กลมกลืนหรือค่า GFI (Goodness of Fit Index) และค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว
หรือค่า AGFI (Adjust Goodness of Fit Index) มีค่าตั้งแต่ 0.09 – 1.00 และ (3) ค่า RMSEA มีค่า
ต่ ากว่า 0.05   
 
1.8  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

   1  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับในเชิงวิชำกำร 
     1.1  โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร หากผลการทดสอบพบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ก็จะช่วยให้ได้องค์ความรู้ใหม่ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทสังคมไทย และสามารถ
น าไปเป็นแหล่งอ้างอิงเพ่ือการวิจัยต่อเนื่องหรือพัฒนาให้สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต   
     1.2  โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร หากผลการทดสอบพบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ สามารถน าไปใช้เพื่อการวิจัยประเภทอื่นต่อไปได้ เช่น การสร้างโมเดลสมการโครงสร้าง การ
วิจัยและพัฒนา หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
     1.3  โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร หากผลการทดสอบพบว่ามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ จะช่วยให้เกิดคุณสมบัติมีความสามารถในการย่อข้อมูล (data reduction) ให้อยู่ในรูปแบบ
ที่ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล เป็นการจัดข้อมูลอย่างสรุป ท าให้องค์การ
สามารถน าไปใช้ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจต่อการด าเนินงานขององค์การได้  และมีคุณสมบัติที่
สามารถน าไปใช้ได้กับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นองค์การระดับประเทศหรือในหน่วยงานย่อย 

  2  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับในกำรประยุกต์ใช้ 

     2.1  ผลจากการวิจัยในครั้งนี้จะท าให้ได้โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะ
ผู้น าทางเทคโนโลยีของผู ้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ซึ ่งได้รับการยืนยันด้วย
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กระบวนการวิจัย สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู้น าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อก าหนดจุดเด่นจุดด้อย
ในการพัฒนาบุคลากรได้อย่างสอดคล้องกับปัญหา  

     2.2  ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
บุคลากร สามารถน าโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหารในสถาบันการศึกษา ที่ได้จากผลการวิจัยไปใช้เป็นประโยชน์ในด้านการติดตามภารกิจ 
(monitoring) เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจและในด้านการประเมินผล(evaluation) การด าเนินงาน
ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้มากน้อยเพียงใด   
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
  การวิจัยเรื่อง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร” มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือทดสอบความกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทาง
เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมความเป็นไปได้ความถูกต้องและการน าไปใช้ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ภาวะ
ผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร   

2.1.  หลักการและทฤษฏีการสร้างและการพัฒนาตัวบ่งชี้ 
2.2  สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 
2.3 องค์ประกอบของภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
2.4 ตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการ และตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร

สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร   
2.5 บทสรุป             

 

2.1 หลักการและทฤษฏีการสร้างและการพัฒนาตัวบ่งชี้  
วิโรจน์ สารัตนะ (2556) กล่าวว่าในอดีตการบริหารและการจัดการศึกษาเพียงแต่อาศัยข้อมูล

การศึกษาที่จัดท าอยู่ในรูปของสถิติการศึกษา แต่เมื่อเวลาผ่านไป ก็เริ่มตระหนักว่าระบบฐานข้อมูล
และสถิติการศึกษาไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ดีเท่าที่ควร จึงได้พัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษาที่มีคุณภาพเพ่ือ
น ามาใช้แทน  ส่งผลให้วิธีวิทยาด้านการพัฒนาระบบตัวบ่งชี้การศึกษาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  และมี
ประโยชน์มากต่อการบริหารและการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน  ทั้งในเรื่องการ
ประกันคุณภาพ การแสดงความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ และการก าหนดเป้าหมายที่ตรวจสอบได้ 
ตลอดจนการจัดล าดับและจักประเภทระบบการศึกษาเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานพัฒนา ในด้าน
การวิจัย ช่วยให้ได้ผลการวิจัยมีความตรงสูงกว่าการใช้ตัวแปรเพียงตัวเดียว หรือการใช้ชุดตัวแปร และ
ให้แนวทางการตั้งสมมติฐานวิจัยส าหรับศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวบ่งชี้การศึกษา 

นอกจากนั้น นงลักษณ์  วิรัชชัย ยังได้สังเคราะห์แนวคิดของ Johnstone (1981), BlanK 
(1993) และ Burstein, Oakes and Guiton (1992)  แล้วสรุปการสนองความต้องการใช้งานที่
สะท้อนถึงความส าคัญของตัวบ่งชี้การศึกษา ไว้ดังนี้ 

1. ใช้บรรยายสภาพและลักษณะของระบบการศึกษาได้อย่างแม่นย าเพียงพอที่จะท าให้เข้าใจ
การท างานของระบบการศึกษาได้เป็นอย่างดีเปรียบเสมือนการฉายภาพระบบการศึกษา ณ จุดเวลา
จุดใดจุดหนึ่ง 
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2. ใช้ศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลง หรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระบบการศึกษาใน
ช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่งได้อย่างถูกต้อง  แม่นย า เปรียบเสมือนการศึกษาระยะยาว 

3. ใช้ศึกษาเปรียบเทียบการศึกษาได้ทั้งท่ีเป็นการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ หรือการเปรียบเทียบ
ระหว่างระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ หรือการเปรียบเทียบสภาพระหว่างภูมิภาคในประเทศใด
ประเทศหนึ่ง 
 นอกจากนั้นยังกล่าวถึงการใช้ประโยชน์จากตัวบ่งชี้ใน 6 ดังนี้ 

1.  ขยายความชัดเจนในการก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การศึกษา ในอดีต ครั้งเมื่อยัง
ไม่มีการพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษา การก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การศึกษาเป็นการก าหนดในรูป
ข้อความ บรรยายสภาพที่เป็นแนวทาง และจุดมุ่งหมาย หรือเป้าหมายอย่างกว้างๆ โดยอาศัย
ประสบการณ์ของผู้บริหาร ประกอบกับสารสนเทศจากการวิจัยเท่านั้น ท าให้ขาดความชัดเจนและมี
การตีความแตกต่างกัน ยากต่อการตรวจสอบว่าการด าเนินงานได้ผลหรือไม่ ดังนั้ น เพ่ือให้มีความ
ชัดเจนมีความคงเส้นคงวา  และตรวจสอบได้ง่าย  สะดวกมากขึ้น การก าหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์การศึกษา อาจก าหนดเป็นข้อความแบบเดิม แต่ขยายความโดยการก าหนดตัวบ่งชี้
การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์การศึกษา เพ่ือให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม
มากยิ่งข้ึน หรืออาจก าหนดนโยบายและวัตถุประสงค์การศึกษาโดยบูรณาการตัวบ่งชี้ตลอดจนเกณฑ์ที่
เป็นเป้าหมายเข้าไปในนโยบายและวัตถุประสงค์การศึกษาด้วย วิธีนี้นับวันจะเป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้น 
แต่จะต้องใช้ความระมัดระวัง อย่าให้ผู้ปฎิบัติที่ยึดถือตัวบ่งชี้การศึกษาเป็นเป้าหมายในการด าเนินงาน 
เพราะจะท าให้เกิดความเสียหายเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานได้ 

2.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการก ากับและประเมินระบบการศึกษา  ในสภาพปรากฏการณ์ใน
ระบบการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นต้องมีการก ากับดูแลตรวจสอบเป็นประจ าอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอจึงจะสามารถด าเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การก ากับดูแลสภาพ
การเปลี่ยนแปลงจะท าให้ดีต้องอาศัยตัวบ่งชี้การศึกษา การรวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาค่าของตัวบ่งชี้
การศึกษาแต่ละช่วงเวลาแล้วน ามาเปรียบเทียบกัน จะท าให้สามารถติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างถูกต้อง นอกจากนั้น ยังเป็นประโยชน์ต่อการประเมินระบบการศึกษาด้วย การเปรียบเทียบ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษากับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในนโยบายและวัตถุประสงค์
การศึกษา  จะท าให้ทราบว่าการด าเนินงานได้ผลตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เพียงใด 

3. ช่วยในการจัดล าดับและการจ าแนกประเภทของระบบการศึกษา นักการเมือง นักบริหาร 
และนักการศึกษา จ าเป็นมีสารสนเทศเกี่ยวกับระดับการพัฒนาของระบบการศึกษาในประเทศของตน 
ตัวบ่งชี้การศึกษาเป็นประโยชน์มากในการบรรยายลักษณะ สภาพของระบบการศึกษาแต่ละประเทศ 
จัดล าดับระบบการศึกษาและจ าแนกประเภทของระบบการศึกษาได้ว่ าประเทศใดมีระบบการศึกษา
อยู่ในล าดับการพัฒนาระดับเดียวกันประโยชน์ที่ได้จากการจ าแนกประเภทของระบบการศึกษาเป็น
เครื่องมือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและเอ้ือให้มีการรวมกลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน
สร้างกลไกความร่วมมือเร่งรัดการพัฒนาโดยรีบด่วน 



 

19 

4. ช่วยให้การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการศึกษามีความตรงมากขึ้น การใช้ตัวแปรเดียวเป็น
ตัวแทน หรือใช้ชุดของตัวแปรหลายตัวเป็นหน่วยพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ วิจัยเพ่ือสร้างทฤษฎี หรือ
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระบบการศึกษา หรือเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระบบการศึกษากับระบบ
อ่ืนๆ ในสังคม ท าให้เกิดปัญหา เนื่องจากตัวแปรหรือชุดตัวแปรมีความเที่ยงหรือความตรงต่ า และท า
ให้ผลการวิจัยขาดความตรง การสร้างตัวบ่งชี้การศึกษาขึ้นใช้เป็นหน่วยพื้นฐานในการวิเคราะห์จะช่วย
แก้ปัญหาดังกล่าวและท าให้ได้ผลการวิจัยที่มีความตรงมากขึ้นอย่างไรก็ดี แม้ว่าตัวบ่งชี้การศึกษาจะให้
สารสนเทศเกี่ยวกับสภาวะแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์แต่เนื่องจากตัวบ่งชี้การศึกษา
ไม่สามารถให้สารสนเทศเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุได้ ประโยชน์ของตัวบ่งชี้การศึกษาต่อการ
วิจัยในอนาคต จึงเป็นการให้ข้อเสนอแนะ หรือให้สมมติฐานวิจัยส าหรับนักวิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างตัวบ่งชี้การศึกษาในระบบการศึกษา 

5. ช่วยสร้างระบบแสดงความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่และระบบการประกันคุณภาพว่าจะ
ท าให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ในอดีตที่ผ่านมาหลักการประเมินผลเป็นการใช้ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่
ก าหนดจากส่วนกลาง มุ่งประเมินการบริหาร การด าเนินงานว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดจาก
ส่วนกลางหรือไม่ อย่างไร แต่การประเมินผลแบบใหม่เกิดจากแนวคิดการปฏิรูปการศึกษา  มีการ
บริหารการศึกษาโดยใช้ผลผลิตเป็นตัวก ากับ  หน่วยงานและองค์กรทุกระดับมีส่วนก าหนดเกณฑ์
เกี่ยวกับผลผลิตร่วมกัน และมีอิสระในการก าหนดวิธีการบริหาร การด าเนินงานให้ได้ผลตามเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ การประเมินผลเป็นหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงาน โดยบุคลากรเป็นผู้ก าหนดมาตรฐาน
และวิธีด าเนินงาน แนวคิดในการประเมินแบบใหม่จึงให้ความส าคัญกับหน่วยงานในระดับล่างทุก
หน่วยงานได้สร้างระบบแสดงความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ของตน และสร้างระบบประกันคุณภาพ
การด าเนินงานของตนว่าจะได้ผลตามเป้าหมายที่ก าหนด การสร้างระบบดังกล่าวต้องอาศัยชุดของตัว
บ่งชี้การศึกษาในการก าหนดเป้าหมาย หรือระดับคุณภาพของหน่วยงาน และใช้ชุดของตัวบ่งชี้นั้นเป็น
เครื่องหมายก ากับการด าเนินการของหน่วยงาน 

6. ช่วยในการก าหนดเป้าหมายที่ตรวจสอบได้ของผู้มีส่วนได้เสียหรือหน่วยงานระดับล่าง การ
ประเมินผลระบบการศึกษาตามแนวคิดใหม่ที่ใช้ในการประกันคุณภาพ การแสดงความรับผิดชอบต่อ
ภาระหน้าที่ เป็นการประเมินที่มีลักษณะแตกต่างกันไปตามหน่วยงานแต่ละระดับ แนวคิดนี้ได้พัฒนา
เกณฑ์มาตรฐานส าหรับการประเมินด้วย ในการประเมินแบบเดิมทุกหน่วยงานใช้เกณฑ์มาตรฐานแบบ
เดียวกันที่ก าหนดโดยส่วนกลาง แต่เกณฑ์มาตรฐานแบบใหม่จะถูกก าหนดโดยผู้มีส่วนได้เสียจากการ
ประเมินทุกฝ่าย ลักษณะเกณฑ์มาตรฐานจึงอาจแตกต่างกันได้ ยิ่งไปกว่านั้นหน่วยงานทุกหน่วยงาน
อาจก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเป็นขั้นหลายระดับที่สามารถตรวจสอบได้ทุกระดับ การก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานจึงมีลักษณะเป็นการก าหนดเป้าหมายที่หน่วยงานตั้งใจจะปฏิบัติ การประเมินผลเป็นการ
พิจารณาความแตกต่างระหว่างเป้าหมายแต่ละขั้นกับผลการปฏิบัติจริงแนวความคิดดังกล่าวนี้เป็น
ที่มาของการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานแบบเป้าหมายที่ตรวจสอบได้ เกณฑ์มาตรฐานแบบใหม่นี้ไม่มี
หน่วยการวัดที่เป็นกลางซึ่งใช้เปรียบเทียบระหว่างหน่วยงาน แต่หน่วยงานแต่ละหน่วยต้องบรรยาย
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เกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานอ่ืนได้นี้ต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษาเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐาน และใช้ในการตรวจสอบว่าการด าเนินงานได้ผลตามเป้าหมายแต่ละขึ้นที่ก าหนดไวหรือไม่ 
และได้ผลตามเกณฑ์มาตรฐานกลางหรือไม่อย่างไร 
   2.1.1. ความหมายของตัวบ่งชี้ 
   ตัวบ่งชี้ (indicator) มีความหมายใกล้เคียงกับค าว่าดัชนีหรือค าว่า index ใน
ภาษาอังกฤษ Webster’s Net Twentieth Century Dictionary of English Language: 
Unabridged  ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง (1983) และ Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary 
(1991)  ให้ค าอธิบายว่า indicator มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน in=in, to + dicare = declare, 
point out หรือ indicare = to point out, ot indicate เริ่มใช้ในภาษาอังกฤษครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 
1660 และให้ความหมายว่าตัวบ่งชี้ หมายถึง เครื่องมือ (device) เครื่องวัดระบุปริมาณ (gauge) 
หน้าปัด (dial) เครื่องบันทึก (register) หรือ ตัวชี้ (pointer) ใดๆ ส าหรับวัด หรือบันทึก หรือแสดง 
อีกนัยหนึ่งหมายถึงกลุ่มของค่าสถิติที่น ามารวมกันเพ่ือระบุสภาพเศรษฐกิจ ส่วนค าว่า index นั้นมีราก
ศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า indicis = an informer that which points out เริ่มใช้ในภาษาอังกฤษ
ครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1571 หมายถึง ตัวชี้ (poiner) หรือตัวบ่งชี้ (indicator)  เช่น เข็มนาฬิกาบอก
เวลาบนหน้าปัด ที่ใช้บอกแสดง หรือแทนปริมาณ เช่น ดัชนีวัดความสามารถ ( inde of ability)  อีก
นัยหนึ่งมีความหมายถึงสัดส่วนหรืออัตราส่วนระหว่างปริมาณสองจ านวนหรือการเปรียบเทียบปริมาณ
ระหว่างเวลาหนึ่งกับอีกเวลาหนึ่ง อันเป็นความหมายของเลขดัชนี ( index nember) ซึ่งเริ่มใช้ใน
กาษาอังกฤษเมื่อปี ค.ศ. 1896 เมื่อพิจารณาตามความหมายในดิกชันนารี ตัวบ่งชี้มีความหมายกว้าง
กว่าดัชนี ดัชนีจัดว่าเป็นตัวบ่งชี้ชนิดหนึ่ง  โดยที่ลักษณะของดัชนีต้องอยู่ในรูปของอัตราส่วน  ระหว่าง
ปริมาณสองจ านวน  แต่ตัวบ่งชี้ไม่มีข้อจ ากัดว่า จะต้องอยู่ในรูปอัตราส่วน  
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2551) 
  ส าหรับภาษาไทย มีค าที่น ามาใช้ในความหมายเดียวกันกับค าว่า “ตัวบ่งชี้” อยู่หลายค า 
เช่น ดัชนี ดัชนีบ่งชี้ ตัวชี้ ตัวชี้น า ตัวชี้วัด เครื่องชี้ เครื่องชี้ขอก และเครื่องชี้วัด เป็นต้น แต่ในระยะ
หลังวงการศึกษาและนักวิชาการใช้ค าว่า “ตัวบ่งชี้” ซึ่งนักวิชาการได้ให้ความหมายที่คล้ายคลึงกัน 
เช่น Oxford Dictionary  ให้นิยามสั้นๆ ว่า ตัวบ่งชี้ หมายถึง สิ่งที่ใช้ชิ้หรือชี้น าความใส่ใจต่อบางสิ่ง
บางอย่าง ส่วน Jonstone (1981 อ้างถึงใน Mehta,n.d.) ให้นิยามว่า ตัวบ่งชี้เป็นบางสิ่งบางอย่างที่
ชี้ให้เห็นสภาพที่ก าลังตรวจสอบอย่างกว้างๆ ไม่เป็นสารสนเทศรายการย่อย แต่เป็นสารสนเทศอย่าง
เป็นกระบวนการ ค่าจากตัวบ่งชี้มักถูกน าไปเปรียบเทียบกับ “ปทัสถาน” หรือ “มาตรฐาน” (เช่น 
อัตราส่วนของครูต่อนักเรียน) หรือเปรียบเทียบกับคะแนนที่มีมาก่อนหน้า ตัวบ่งชี้เป็นสิ่งที่จะสะท้อน
ให้เห็นถึงวิธีการที่จะให้บรรลุผลส าเร็จในวัตถุประสงค์ และระดับของการบรรลุวัตถุประสงค์
โดยประมาณในแต่ละระยะเวลา Burstein, Oakex & Guiton (1992)  ได้ให้ความหมายของตัวบ่งชี้
ไว้ว่าเป็นค่าสถิติที่ให้สารสนเทศเก่ียวกับสถานะ คุณภาพ หรืผลการปฎิบัติงานของระบบการศึกษา ซึ่ง
อาจจะเป็นค่าสถิติเฉพาะเรื่องหรือค่าสถิติรวมก็ได้ โดยจะต้องมีเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการตัดสินใจ 
ตัวบ่งชี้เป็นเครื่องมือบอกทิศทางว่าการพัฒนา หรือการด าเนินกิจกรรมที่เป็นนโยบายสาธารณะของรัฐ
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ในแต่ละเรื่องได้ไปถึงจุดใด บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายแค่ไหน ซึ่งเป็นเรื่องของการดูสัมฤทธิผล
ของงานหรือระบุผลส าเร็จของงาน ศิริชัย กาญจนวาสี (2554) ให้ความหมายว่า ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัว
ประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ ซึ่งใช้บ่งชี้บอกสถานภาพ หรือสะท้อนลักษณะด าเนินงานหรือผล
การด าเนินงาน นงลักษณ์ วิรัชชัย (2551) ให้ความหมายว่า ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวแปรประกอบหรือ
องค์ประกอบที่มีค่าแสดงถึงลักษณะหรือประมาณของสภาพที่ต้องการศึกษาเฉพาะจุดหรือช่วงเวลา
หนึ่ง ค่าของตัวบ่งชี้ระบุ/บ่งบอกถึงสภาพที่ต้องการศึกษาเป็นองค์รวมอย่างกว้างๆ แต่มีความชัดเจน
เพียงพอที่จะใช้ในการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เพ่ือประเมินสภาพที่ต้องการศึกษาได้ และใช้
ในการเปรียบเทียบระหว่างจุดหรือช่วงเวลาที่ต่างกันเพ่ือให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพที่
ต้องการศึกษาได้ 
  จากความหมายของตัวบ่งชี้ดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความหมายที่สื่อไปในทิศทางเดียวกัน 
คือ ตัวบ่งชี้เป็นสิ่งที่บอกถึงข้อมูลที่น ามาใช้เพื่อชี้ให้เห็นอะไรบางอย่าง โดยมีลักษณะของตัวบ่งชี้ที่ดีดัง
จะกล่าวถึงต่อไป 
   2.1.2. ประเภทของตัวบ่งชี้ 
   เนื่องจากการศึกษามีขอบข่ายกว้างขวาง มีการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษาขึ้นเป็น
จ านวนมากจึงมีการแบ่งประเภทของตัวบ่งชี้ออกเป็นแบบต่างๆ กัน  การแบ่งประเภทของตัวบ่งชี้
ขึ้นอยู่กับวิธีและเกณฑ์ในการแบ่งซึ่งมีความแตกต่างกัน บางเกณฑ์อาศัยวิธีการน าไปใช้ แต่บางเกณฑ์
อาศัยแนวคิดในการสร้าง  ดังนั้น  ตัวบ่งชี้จึงมีอยู่หลายประเภทตามเกณฑ์ในการแบ่ง   ซึ่งจากการ
สังเคราะห์ของ นงลักษณ์ วิรัชชัย (2551) สรุปได้ดังนี้ 
   1) ประเภทตามทฤษฎีเชิงระบบ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัย(input 
indicators) แสดงถึงปัจจัยป้อนของระบบการศึกษา 2) ตัวบ่งชี้ด้านกระบวนการ (process 
indicators) แสดงถึงวิธีการด าเนินงานขั้นตอนต่างๆ ในระบบการศึกษา 3) ตัวบ่งชี้ด้ านผลิต 
(output/outcome indicators)  แสดงถึงผลลัพธ์ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษา 
   2) ประเภทตามลักษณะนิยามของตัวบ่งชี้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ตัวบ่งชี้แบบ
อัตนัย ใช้ในกรณีที่นักวิชาการยังมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษาไม่มากนึก หรือใช้ในสถานการณ์ที่มีการ
ให้นิยามตัวบ่งชี้ไว้หลวมๆ ยังไม่ชัดเจน ต้องใช้วิจารณญาณพิจารณาตัดสินใจ 2) ตัวบ่งชี้แบบปรนัย มี
การให้นิยามไว้ชัดเจนและไม่มีส่วนที่ต้องใช้วิจารณญาณของนักวิชาการแต่อย่างใด มักใช้ในการ
ประเมิน การติดตาม และการเปรียบเทียบระบบการศึกษาท่ีเป็นการศึกษาระดับนานาชาติ 
   3) ประเภทตามวิธีการสร้าง แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) ตัวบ่งชี้ตัวแทน สร้างขึ้นจาก
ตัวแปรเพียงตัวเดียวให้เป็นตัวแทนตัวแปรอ่ืน ๆ ที่บอกลักษณะหรือประมาณของสภาพที่ต้องการ
ศึกษาได้ เช่น สัดส่วนจ านวนนักเรียนระดับประถมศึกษา อัตราการไม่รู้หนังสือ ตัวบ่ งชี้ประเภทนี้ ใน
ปัจจุบันใช้กันน้อยลงเนื่องจากมีความเที่ยงและความตรงต่ า เพราะเป็นการใช้ตัวบ่งชี้เพียงตัวเดียว
แสดงลักษณะสิ่งที่ต้องการศึกษา 2) ตัวบ่งชี้แยก ตัวบ่งชี้ทั้งชุดมีตัวบ่งชี้ย่อยจ านวนมาก แต่ละตัวเป็น
อิสระต่อกัน บ่งชี้ลักษณะหรือปริมาณของสภาพที่ต้องการศึกษาเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว 
การที่จะบ่งชี้สภาพองค์รวมจะต้องใช้ตัวบ่งชี้ย่อยทุกตัวรวมกันทั้งชุด บางตัวบ่งชี้ย่อยมีความสัมพันธ์
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กัน จึงเป็นการบ่งชี้ลักษณะซ้ าซ้อนกัน 3) ตัวบ่งชี้ที่เกิดจากการรวมตัวแปรทางการศึกษาหลาย ๆ ตัว
เข้าด้วยกัน ให้น้ าหนักความส าคัญของตัวแปรตามจริง ตัวบ่งชี้ชนิดนี้ให้สารสนเทศที่มีคุณค่า มีความ
เที่ยง และความตรงสูงกว่าตัวบ่งชี้สองประเภทแรกจึงเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการศึกษา การ
ก ากับ ติดตามดูแล และการประเมินการศึกษา และเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบัน 
   4) ประเภทตามลักษณะตัวแปรที่ใช้สร้างตัวบ่งชี้ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 1) ตาม
ระดับการวัดของตัวแปร 4 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้นามบัญญัติ ตัวบ่งชี้เรียงอันดับ ตัวบ่งชี้อันตรภาค 
และตัวบ่งชี้อัตราส่วน ถ้าตัวบ่งชี้การศึกษาสร้างจากตัวแปรระดับใด ตัวบ่งชี้การศึกษาที่ได้จะมีระดับ
การวัดตามตัวแปรนั้นด้วย โดยทั่วไป ตัวบ่งชี้การศึกษาที่นิยมใช้กันมาก ได้แก่ ตัวบ่งชี้อันตรภาค ตัว
บ่งชี้อัตราส่วน และตัวบ่งชี้เรียงอันดับ 2) ตามประเภทของตัวแปร 2 ประเภท คือ 1) ตัวบ่งชี้สต๊อก 
แสดงถึงสภาวะหรือปริมาณของระบบการศึกษา ณ จุดเวลาจุดใดจุดหนึ่ง 2) ตัวบ่งชี้การเลื่อนไหล 
แสดงถึงสภาวะที่เป็นพลวัตรในระบบการศึกษา ณ ช่วงเวลาช่วงใดช่วงหนึ่ง 3) ตามคุณสมบัติทางสถิติ
ของตัวแปร 2 ประเภท คือ ก) ตัวบ่งชี้เกี่ยวกับการแจกแจง สร้างจากตัวบ่งชี้ที่เป็นค่าสถิติบอก
ลักษณะการกระจายของข้อมูล เช่น สัมประสิทธิ์การกระจาย ดัชนีจินี เป็นต้น ข) ตัวบ่งชี้สร้างจากตัว
บ่งชี้ที่เป็นปริมาณ หรือเป็นค่าสถิติบอกลักษณะค่ากลาง เช่น ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน หรือค่าสถิติ
ประเภทค่าร้อยละ อัตราส่วน 
   5) ประเภทตามลักษณะค่าของตัวบ่งชี้ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ตัวบ่งชี้สมบูรณ์ 
บอกปริมาณที่แท้จริงและมีความหมายในตัวเอง เช่น จ านวนโรงเรียน จ านวนครู  2) ตัวบ่งชี้สัมพัทธ์
หรือตัวบ่งชี้อัตราส่วน เป็นปริมาณเทียบเคียงกับค่าอ่ืน เช่น จ านวนนักเรียนต่อครูหนึ่งคน สัดส่วนของ
ครูวุฒิปริญญาโท ตัวบ่งชี้ทั้งสองประเภทนี้ ตัวบ่งชี้สมบูรณ์ใช้เปรียบเทียบได้เฉพาะระบบที่มีขนาด
หรือศักยภาพเท่าเทียมกัน ถ้าเป็นระบบที่มีขนาดหรือศักยภาพต่างกัน ควรใช้ตัวบ่งชี้สัมพันธ์ในการ
เปรียบเทียบ 
   6) ประเภทตามฐานการเปรียบเทียบในการแปลความหมาย แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
1) ตัวบ่งชี้อิงกลุ่ม มีการแปลความหมายเทียบกับกล่า 2) ตัวบ่งชี้อิงเกณฑ์ มีการแปลความหมายเทียบ
กับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 3) ตัวบ่งชี้องตน มีการแปลความหมายเทียบกับสภาพเดิม ณ จุด หรือ ช่วงเวลาที่ต่างกัน 
   7) ประเภทตามลักษณะการใช้ประโยชน์สารสนเทศเกี่ยวกับสภาพของระบบการศึกษา
ในรูปตัวบ่งชี้การศึกษา ที่น าไปใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ และการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะ
ในด้านการวางแผนการก ากับติดตาม และการประเมินผลการศึกษานั้น นักวิชาการน าไปใช้ประโยชน์
ในสองลักษณะ คือการใช้ประโยชน์เพ่ือบรรยายสภาพของระบบการศึกษา และการใช้ประโยชน์เพ่ือ
ท านายหรือพยากรณ์ปรากฏการณ์ทางการศึกษาด้านอ่ืนๆ ดังนั้นจึงแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ตัว
บ่งชี้แสดงความหมาย expressive indicators) และ 2) ตัวบ่งชี้ท านาย (predictive indicator)  
   8) ประเภทตามสาขาวิชาหรือเนื้อหาสาระ เนื่องจากตัวบ่งชี้มีความส าคัญต่อการบริหาร
จัดการในศาสตร์ทุกสาขา มิใช่เฉพาะแต่สาขาการศึกษาเท่านั้น เมื่อจัดแยกประเภทตัวบ่งชี้ตาม
สาขาวิชา หรือตามเนื้อหาสาระ จึงแยกได้เป็นตัวบ่งชี้ประเภทต่างๆ อีกหลายประเภท เช่น ตัวบ่งชี้
การศึกษา (education indicators) ตัวบ่งชี้สังคม (social indicators) ตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิต (quality 
of live indicators) ตัวบ่งชี้การพัฒนา (development indicators) ตัวบ่งชี้การศึกษาระดับ
ประถมศึกษา (primary education indicators) ตัวบ่งชี้การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (secondary 
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education indicators) ตัวบ่งชี้การศึกษาระดับอุดมศึกษา (higher education indicators) และตัว
บ่งชี้การศึกษานอกระบบโรงเรียน  (non-formal education indicators) เป็นต้น การจัดแยก
ประเภทตัวบ่งชี้ตามเนื้อหาสาระนั้นไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนตายตัว ขึ้นอยู่กับความสนใจ และ
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาตัวบ่งชี้การที่จะก าหนดว่าตัวบ่งชี้ตามเนื้อหาสาระนั้นไม่มีหลักเกณฑ์ที่
แน่นอนตายตัว ขึ้นอยู่กับความสนใจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาตัวบ่งชี้ การที่จะก าหนดว่าตัวบ่งชี้ที่
พัฒนาขึ้นครอบคลุมตัวบ่งชี้ย่อยประเภทใดต้องพิจารณาจากการก าหนดนิยาม และการใช้ประโยชน์
จากตัวบ่งชี้เป็นหลัก 
   2.1.3.  ลักษณะที่ดีของตัวบ่งช้ี 
   ลักษณะที่ดีของตัวบ่งชี้ มีผู้กล่าวถึงไว้อย่างหลากหลาย ดังเช่น Johnstone (1981) ได้
กล่าวถึงลักษณะที่ดีของตัวบ่งชี้ไว้ดังนี้ 1) เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงสภาวะของสิ่งที่มุ่งวัดอย่างกว้างๆ  ไม่
เฉพาะเจาะจง อาจไม่จ าเป็นต้องถูกต้องแม่นย า แต่สามารถชี้ให้เห็นถึงภาวะของสิ่งนั้นอย่างกว้างๆ ได้ 
2) ตัวบ่งชี้ต่างจากตัวแปร ตัวแปรจะเป็นข้อมูลย่อย ๆ แต่ตัวบ่งชี้จะเป็นการรวมตัวแปรหลายตัวที่มี
ความสัมพันธ์กันเข้าด้วยกัน 3) แสดงให้เชิงปริมาณได้ ซึ่งไม่ใช่การบรรยายข้อความเท่านั้น และใน
การตีความค่าตัวเลขของตัวบ่งชี้แต่ละตัว ต้องน ามาเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 4) ค่าของตัวบ่งชี้เป็น
ค่าชั่วคราวเป็นสิ่งที่บอกถึงสภาวะของสิ่งนั้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถผันแปรได้ตามเวลาและ
สถานที่ 5) ตัวบ่งชี้เป็นหน่วยพื้นฐานในการสร้างทฤษฎี 
   นงลักษณ์ วิรัชชัย (2551), ศิริชัย กาญจนวาสี (2554) และ มนูญ ร่มแก้ว (2553) ได้
สรุปลักษณะที่ดีของตัวบ่งชี้ไว้ 3 ประการ คือ 1) ต้องก าหนดเป็นตัวเลขได้หรืออยู่ในรูปเชิงปริมาณ 
มิใช่เป็นข้อความบรรยายเท่านั้น และในการตีความค่าตัวเลขของตัวบ่งชี้แต่ละตัวต้องน ามา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จึงจะบอกได้ว่าค่าตัวเลขนั้นสูงหรือต่ า ได้มาตรฐานเพียงใด 2) ค่าหรือ
คุณลักษณะที่ได้จากตัวบ่งชี้มีความหมายภายใต้เงื่อนไข 2 ประการ คือ เงื่อนไขของเวลา ตัวบ่งชี้จะบ่ง
บอกเฉพาะในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวแปร หรือข้อมูลว่าจัดเก็บในช่วงใด ตัวบ่งชี้อาจมี
ค่า 1 สัปดาห์ หรือ 2 สัปดาห์ หรือ 5 เดือน หรือ 1 ปี หรือช่วง 5 ปี ก็ได้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จะน า
ข้อมูลมาใช้และการตีค่า เงื่อนไขของสถานที่ ตัวบ่งชี้จะบอกความหมายเฉพาะในเขตพ้ืนที่ หรือส่วนใด
ส่วนหนึ่งของระบบหรือหน่วยงานที่ต้องการตรวจสอบ เช่น ตัวบ่งชี้ด้านคุณภาพทางการศึกษาของ
ประเทศ จังหวัด อ าเภอ หรือต าบล ตัวบ่งชี้ด้านปัจจัย กระบวนการ หรือผลลัพธ์ เป็นต้น 3) บ่งชี้การ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานหรือองค์กร ว่าด าเนินงานเป็นอย่างไร บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ 
   ศิลป์ชัย อ่วงตระกูล (2552) ได้สรุปคุณสมบัติที่ดีของตัวบ่งชี้ไว้ดังนี้ 1) ความเป็นกลาง 
(neutrality) หมายถึง ความไม่ล าเอียง (bias) ของตัวบ่งชี้ที่ผลของการประเมินอาจเกื้อกูลต่อ
กิจกรรม โครงการ หรือแผนงานที่เป็นประเภทเดียวกันแต่จัดท าโดยหน่วยงานที่แตกต่างกัน 2) ความ
เป็นวัตถุวิสัย (objectivity) หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับค่าของตัวบ่งชี้มิได้เกิดจากการคิดเอาเอง
ตามความรู้สึกของผู้ประเมินหรือที่เรียกว่าตามจิตวิสัย (subjectivity) แต่อยู่กับสภาวะที่เป็นอยู่หรือ
เป็นรูปธรรมของคุณสมบัติที่ผู้ประเมินจะประเมิน 3) ความไวต่อความแตกต่าง (sensitivity) หมายถึง 
ความสามารถของตัวบ่งชี้ที่จะวัดความแตกต่าง ระหว่างหน่วยงานวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้อง 
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ตัวอย่างเช่น ในการประเมินผลโครงการที่ให้ประชาชนร่วมประเมิน เช่น เรื่อ ง อัตราความพึงพอใจ 
แทนที่จะระบุเพียงความพอหรือไม่พอ ซึ่งจะมีการผันแปรแคบมาก คือ  1 เท่านั้น ควรจะให้กลุ่มที่มี
ความพอใจและไม่พอใจนั้นบอกว่ามีความพอใจมากน้อยเท่าใด 4) ค่าของมาตรวัดหรือตัวบ่งชี้ที่ได้ 
ควรมีความหมายและตีความหมายได้ (meaningfulness and interpretability) กล่าวคือ ค่าขอ
มาตรวัดควรมีจุดสูงสุดและต่ าสุดง่ายแก่ความเข้าใจ 5) ความถูกต้องในเนื้อหา (content validity) 
ของตัวบ่งชี้ที่น ามาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่มีปัญหาส าหรับการประเมินสิ่งที่เป็น
กายภาพ แต่เป็นปัญหาค่อนข้างมากในการประเมินสิ่งที่ไม่ใช่กายภาพ เช่น การประเมินผลโครงการ
เกี่ยวกับการพ่ึงพาตนเอง (self reliance) อะไรคือเนื้อหาของการพึ่งพาตนเอง 6) ความถูกต้องในการ
สร้าง (construct validity) เป็นประเด็นปัญหาทันทีที่ตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติงานต้องประกอบด้วยตัว
แปรหลายๆ ตัวด้วยกัน ในการสร้างตัวบ่งชี้หรือการน าเอาตัแปรหลายตัวเหล่านี้มารวมกัน วิธีการ
รวมตัวแปรหลายตัวเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะน ามาบวกกัน หารกันหรือคูณกันนั้นถูกต้องหรือไม่และตีความ
ได้อย่างไร 
   นงลักษณ์ วิรัชชัย (2551) กล่าวว่า คุณสมบัติที่ส าคัญของตัวบ่งชี้ต้องประกอบด้วย 1) มี
ความตรง สามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัดได้ 2) มีความไว สามารถแสดงความแตกต่างได้แม้
สถานการณ์ที่วัด จะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย 3) มีความเฉพาะเจาะจง จะเปลี่ยนแปลงก็แต่เฉพาะ
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรนั้นโดยตรงเท่านั้น 4) มีความเชื่อถือได้ ค่าที่ได้ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพควรจะสอดคล้องกันถ้าวัดในสิ่งเดียวกัน ไม่ว่าผู้วัดจะเป็นกลุ่มใดก็ตาม 
   Burstein L.; Oakees J. and Guiton G. (1992). กล่าวถึงลักษณะที่ดีของตัวบ่งชี้ 
ดังนี 1) มีประโยชน์ให้สารสนเทศเพียงพอต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจในนโยบาย 2) มีความสามารถที่จะให้
บทสรุปสารสนเทศที่ปราศจากการบิดเบือน 3) มีความตรงและความสามารถในการเปรียบเทียบได้ 4) 
มีความเชื่อม่ันและมีการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ 5) มีความสัมพันธ์กับตัวบ่งชี้อ่ืนเพ่ือการวิเคราะห์โดย
ภาพรวม 6) ใช้วัดความมากน้อยในการบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 7) ใช้ระบุปัญหาหรือสภาพการณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์ได้ 8) สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อ 9) ช่วยเปรียบเทียบค่าที่ค านวณกับค่าที่อ้างอิง เช่น 
ปทัสถานหรือมาตรฐานหรือกับตัวของตัวบ่งชี้เอง ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน 
   จากทัศนะเกี่ยวกับลักษณะที่ดีของตัวบ่งชี้ดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่ามีหลากหลาย
ประเด็น บางประเด็นก็กล่าวคล้ายคลึงกันหรือสอดคล้องกัน บางประเด็นก็มีเสริมใหม่เข้ามา เมื่อ
สังเคราะห์เข้าด้วยกัน ผู้เขียนขอสรุปเป็นคุณลักษณะที่ดีของตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
   1. บ่งบอกถึงสภาวะของสิ่งที่มุ่งวัดอย่างกว้างๆ ไม่เฉพาะเจาะจง 
   2. ก าหนดเป็นตัวเลขได้หรืออยู่ในรูปเชิงปริมาณ มิใช่เป็นข้อความบรรยายเท่านั้น 
   3. เป็นค่าชั่วคราว สามารถผันแปรได้ตามเวลาและสถานที่ 
   4. บ่งชี้การด าเนินงานว่าเป็นอย่างไร บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ใช้ระบุปัญหาหรือ
สภาพการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ 
   5.  มีความเป็นวัตถุวิสับ เป็นกลาง ไม่ล าเอียง การตัดสินค่าของตัวบ่งชี้ มิได้เกิดจากการคิดเอา
เอง 
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   6.  มีความไวต่อความแตกต่าง แสดงความแตกต่างได้แม้สถานการณ์ที่วัดจะเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย 
   7.  มีความหมายและตีความหมายได้ ค่าของมาตรวัดควรมีจุดสูงสุดและต่ าสุดง่ายแก่ความ
เข้าใจ 
   8. มีความถูกต้องในเนื้อหา (content validity) ทีน่ ามาสร้างเป็นตัวบ่งชี้ 
   9. มีความถูกต้อง ในการสร้าง (construct validity) มิวิธีการคัดเลือกตัวแปร การรวม 
การก าหนดน้ าหนักของตัวแปรที่ถูกต้อง 
   10. มีความตรง สามารถวัดในสิ่งที่ต้องการได้ และสามารถเปรียบเทียบได้ 
   11. มีความเชื่อถือได้ ค่าที่ได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพควรสอดคล้องกัน ถ้าวัดในสิ่ง
เดียวกัน ไม่ว่าผู้วัดจะเป็นกลุ่มใด 
   12. มีความเฉพาะเจาะจง แสดงในประเด็นที่สนใจเพียงประเด็นเดียว จะเปลี่ยนแปลงก็
แต่เฉพาะสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับตัวแปรนั้นโดยตรง 
   13.  สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง ให้สารสนเทศเพียงพอต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจในนโยบาย 
   14. มีความเชื่อม่ันและมีการปรับให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
   15. มีความสัมพันธ์กับตัวบ่งชี้อ่ืนเพื่อการวิเคราะห์โดยภาพรวม 
   16. เป็นหน่วยพื้นฐานในการสร้างทฤษฎี 
 

  2.1.4.  เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวบ่งชี้ 
  Fitz – Gibbon (1996), ศิริชัย กาญจนวาสี (2554) ได้น าเสนอเกณฑ์การคัดเลือกตัวบ่งชี้ 
(สอดคล้องกับลักษณะที่ดีของตัวบ่งชี้) ดังนี้ 1) ความแกร่งแบบวิทยาศาสตร์ (scientifically robust) 
ต้องมีความถูกต้อง (validity) มีความไว (sensitive) คงที่ (stable) และสะท้อนให้เห็นสิ่งที่ต้องการ
จะวัด 2) ความถูกต้อง (validity) ต้องวัดองค์ประกอบหรือสิ่งที่ต้องการจะวัดได้ตรงและถูกต้อง 3) 
เชื่อถือได้ (reliable) ต้องให้ค่าเดียวกันเมื่อใช้วิธีการวัดเหมือนกันในการวัดประชากรกลุ่มที่เหมือนกัน
ในเวลาที่เกือบเป็นเวลาเดียวกัน 4) ความไว (sensitive) ต้องท าให้สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงแม้
เพียงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นในองค์ประกอบที่สนใจนั้นได้ 5) ความเฉพาะเจาะจง (specific) ต้องแสดงใน
ประเด็นที่สนใจเพียงประเด็นเดียวเท่านั้น 6) ใช้ประโยชน์ได้ (useful) 7) สะดวกในการน าไปใช้ 
(practicality) ทั้งในการเก็บข้อมูลง่าย (availability) สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตรวจ นับ 
วัด หรือสังเกตได้ง่าย และ แปลความหมายง่าย ( interpretability) ได้ค่าการวัดที่มีจุดสูงสุดและ
ต่ าสุ ด  เข้ า ใจง่ าย  และสามารถสร้ าง เกณฑ์ตั ดสินคุณภาพได้ ง่ าย 8)  ความเป็นตัวแทน 
(representative) ต้องครอบคลุมทุกประเด็นหรือประชากรทุกกลุ่มที่คาดหวังให้ครอบคลุม 9) เข้าใจ
ได้ (understandable) ต้องง่ายที่จะนิยาม และค่าของตัวบ่งชี้ที่ต้องแปลความหมายได้ง่าย 10) 
เข้าถึงได้ (accessible) ข้อมูลที่ต้องการต้องหาได้ง่ายโดยใช้วิธีการเป็นข้อมูลที่สะดวก ท าได้จริง 11) 
มีจริยธรรม (ethical) หมายถึง ในการรวบรวม วิเคราะห์และการน าเสนอข้อมูลที่ต้องการ ต้องเป็นไป
อย่างมีจริยธรรมในรูปของสิทธิของบุคคล ความมั่นใจ เสรีภาพในการเลือกที่จะให้ข้อมูลหรือไม่ โดย
ต้องมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการน าข้อมูลไปใช้ 12) ความสอดคล้อง (relevant) ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้
บ่งบอกถึงผลลัพธ์ที่เป็นค่านิยมของหน่วยการจัดการนั้น และบอกถึงผลลัพธ์ที่ทีมงานทุกคนมีส่วนร่วม 
นอกจากนั้นตัวบ่งชี้ให้ข้อมูลสื่อความหมาย (information) เป็นไปตามบริบท และให้ผลย้อนกลับไป
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ยังหน่วยการจัดการ 13) ความเป็นกลาง (neutrality) ปราศจากความล าเอียง (bias) ไม่โน้มเอียงเข้า
หาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ชี้น าโดยการเน้นการบ่งชี้เฉพาะลักษณะความส าเร็จหรือความล้มเหลวหรือความ
ไม่ยุติธรรม 
   นอกจากนี้ Johnstone (1981) ได้เสนอเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวบ่งชี้ 3 ด้าน ดังนี้ 
   1.  ความเที่ยงตรงภายใน (internal validity) หมายถึง ระดับความสอดคล้องระหว่าง
มโนทัศน์กับนิยามเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวข้องกับส่วนของกระบวนการวัดในระหว่างที่ก าลังด าเนินการ 
วัดตังแปร เปรียบเทียบกับที่ต้องการวัดกับทฤษฎีหรือจากตัวมโนทัศน์นั้น ซึ่งมักจะต้องเกิดความ
แตกต่างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ถ้าหากความแตกต่างนี้มีขนาดใหญ่มากเกินไป คือ สิ่งที่วัดได้ไม่สัมพันธ์
กับสิ่งที่ต้องการวัด กล่าวได้ว่า ตัวแปรนั้น ถึงแม้จะวัดได้คงที่ แต่ก็ไม่มีประโยชน์ในการใช้ คือมีความ
เที่ยงตรงภายในน้อยมาก สิ่งที่มีอิทธิพลในการลดค่าความเที่ยงตรงภายในของตัวบ่งชี้ทางการศึกษา มี 
3 ประการ หลักๆ คือ 1) การวัดแบบเป็นส่วนๆ (fractional measurement) กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ
มโนทัศน์ที่ต้องการวัด สามารถจ าแนกออกเป็นหลายๆ ด้าน แต่วัดจริงเพียง 1 -2 ด้าน ท าให้มีมโน
ทัศน์บางส่วนเท่านั้นที่วัดได้  โดยไม่ได้วัดมโนทัศน์จริงๆ ที่ต้องการวัดทั้งหมด ท าให้เกิดการลดค่า
ความเที่ยงตรงภายในของตัวบ่งชี้นั้น 2) ความผันแปรของมโนทัศน์ที่ต้องการวัด (variability of 
concept) หากมโนทัศน์ที่ต้องการวัดมีการเปลี่ยนแปลงในการน าไปปฏิบัติ อาจจะเปลี่ยนแปลงตาม
เวลา หรือเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา ถึงแม้จะมีการก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของมโนทัศน์นั้น ไม่
จ าเป็นต้องมีความแตกต่างกัน เช่น มโนทัศน์เกี่ยวกับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ในทางปฏิบัติ 
ประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่ก าลังพัฒนาจะให้ความแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะน า
ข้อมูลที่ได้จากการวัดตัวแปร เช่น จ านวนนักเรียนที่เรียนอยู่ในโรงเรียนมาเปรียบเทียบกัน ท าให้ความ
เที่ยงตรงภายในของตัวบ่งชี้ลดลง 3) การก าหนดตัวแปรที่ให้เป็นตัวแทนของมโนทัศน์ ( the 
definition f variability to represent a concept) แม้จะรู้ว่าตัวแปรนั้นไม่ใช่ตัวแปรที่เหมาะสม 
ซึ่งการปฏิบัติแบบนี้เรียกว่าการแทนที่มโนทัศน์ (concept substitution) เช่นในการวัดคุณภาพของ
ผลลัพธ์ในระบบการศึกษา ความหมายของคุณภาพจะหมายถึง ระดับของการสัมฤทธิ์ผลโดยวัดจาก
คะแนนผลสัมฤทธิ์ในการส าเร็จการศึกษาระดับต่างๆ ซึ่งอาจไม่มีข้อมูลในบางระดับ จึงมีการ
ก าหนดให้อัตราผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นตัวแทนของระดับผลสัมฤทธิ์ ทั้ง ๆ ที่ตัวแปรทั้งสองนี้ไม่
จ าเป็นต้องสัมพันธ์กัน เมื่อน าไปใช้ท าให้ผลการสรุปเปลี่ยนแปลงไป ในการที่จะลดปัญหานี้ทางหนึ่งท า
ได้โดยการก าหนดนิยามมโนทัศน์ ในรูปของนิยามเชิงปฏิบัติการให้ชัดเจนและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
   2. ความเชื่อมั่น (reliability) และความคงเส้นคงวา (consistency) ของการวัด 
หมายถึง ระดับการวัดที่ตัวแปรให้ผลคงที่สม่ าเสมอ ถ้าเชื่อถือได้หมายถึงในการวัดคุณลักษณะ
เดียวกัน ถ้าท าซ้ ากับบุคคลที่ต่างกันจะได้ผลเหมือนกัน แหล่งที่ท าให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการวัด
ท าให้ความเชื่อมั่นของตัวบ่งชี้ลดลง มีดังนี้ 1) ความคงที่สม่ าเสมอในการนิยามเชิงปฏิบัติการไปใช้ใน
การเก็บข้อมูล ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการนิยามเชิงปฏิบัติการที่ไม่ชัดเจน  ไม่สมบูรณ์  ท าให้ผู้ใช้แต่ละคน
ตีความหมายได้ต่างกัน 2) กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล 3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4) กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล 
   3. ความเที่ยงตรงภายนอกและเป็นอิสระของมโนทัศน์  หมายถึง  ความเป็นจริงของ
สมมติฐานในการที่จะน าไปใช้เพ่ือจัดจ าแนกประเภทในสถานการณ์อ่ืนๆ เป็นคุณสมบัติของการวัดที่
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ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ภายในของมโนทัศน์ ต้องท าหลังจากมีการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ภายในจนได้ค่าที่พอใจ รวมทั้งค่าความเชื่อมั่นของการวัดได้รับการยอมรับแล้ว คุณสมบัติของความ
เที่ยงตรงภายนอก ระบุว่า มโนทัศน์หนึ่งไม่ควรมีองค์ประกอบที่ถูกก าหนดอยู่ในมโนทัศน์อ่ืน ซึ่งก็คือ
ความเป็นอิสระของมโนทัศน์  หมายความว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อตัวบ่งชี้หนึ่งจะต้องไม่ส่งผลต่อตัวบ่งชี้
อ่ืนๆ ตัวบ่งชี้ที่มีความเท่ียงตรงภายนอก จะเป็นตัวแปรที่มีความสมบูรณ์ครอบคลุม และสามารถวัดได้
ในทางปฏิบัติ 
      2.1.5. ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน 
   นงลักษณ์ วิรัชชัย (2551) ได้กล่าวถึง ตัวบ่งชี้การด าเนินงานว่าเป็นรูปแบบของตัวบ่งชี้
อีกรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการน าไปใช้ในการด าเนินงานของตัวบ่ งชี้การศึกษา โดยตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงานหมายถึง ข้อมูลเชิงประจักษ์หรือค่าทางสถิติที่เปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือวัดหรือตัวชี้บอก
ถึงกระบวนการด าเนินงานและผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ว่าเป็นไปตามภารกิจและวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงไร เป็นการให้ข้อมูลส าหรับผู้บริหารเพ่ือประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจ 
และการคาดการณ์เพ่ือการวางแผนในอนาคต โดยตัวบ่งชี้การด าเนินงานมีบทบาทที่ส าคัญต่อการ
น าไปใช้งาน 5 ประการ ดังนี้ คือ 1) การติดตามภารกิจ (monitoring) เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ
ภายในองค์กร 2) การประเมินผล (evaluation) การด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อย
เพียงใด 3) การเป็นบทสนทนา (dialogue) ที่ทรงคุณค่าในการติดต่อสื่อสารให้เป็นไปอย่างมี
ความหมายแสดงให้ เห็นถึงการด าเนินการภารกิจขององค์กรที่ เป็นอยู่  4) การเป็นเหตุผล 
(rationalization) ที่มีบทบาทต่อกระบวนการวางแผนขององค์กร 5) การจัดสรรทรัพยากร 
(resource allocation) ให้เป็นไปอย่างมีระบบมีเหตุผล  
   จากบทบาทที่กล่าวมา ท าให้ตัวบ่งชี้การด าเนินงานมีความแตกต่างจากตัวบ่งชี้ธรรมดา
โดยทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกต่างในคุณลักษณะต่อไปนี้ 1) ความสามารถก าหนดจุดอ้างอิงที่
ชัดเจน (point of reference) จุดอ้างอิงในที่นี้ เปรียบเสมือนเป็นเกณฑ์ หรือบรรทัดฐานส าหรับการ
ประเมินบริบท และตัดสินคุณค่าของการปฏิบัติ ซึ่งแบ่งแหล่งของจุดอ้างอิงส าหรับตัวบ่งชี้การ
ด าเนินงานที่เป็นไปได้ไว้ 4 ประการ คือ 1) คู่แข่งเฉพาะกิจ 2) ความคิดทางทฤษฎีหรือบรรทัดฐาน 3) 
เป้าหมายของรัฐ และ 4) การด าเนินงานในอดีตที่ผ่านมา 2) มีลักษณะเชิงสัมพันธ์ ( relativity) ตัว
บ่งชี้การด าเนินงานไม่มีค่าที่แน่นอนตายตัว ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของเวลาและบริบทเป็นส าคัญ 
3) ความสามารถในการย่อข้อมูล (data reduction) ตัวบ่งชี้การด าเนินงานถูกจัดให้อยู่ในรูปแบบที่
ง่ายต่อการน าไปใช้ประโยชน์ ด้วยการลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล เป็นการจัดข้อมูลอย่างสรุป  ท าให้
องค์กรสามารถน าไปใช้ติดตาม ทบทวน และตัดสินใจต่อการด าเนินงานขององค์กรได้ 4) ความ
หลากหลายของระดับการวิเคราะห์ (multi-level of analysis) ตัวบ่งชี้การด าเนินงานสามารถ
น าไปใช้ได้กับทุกระดับไม่ว่าจะเป็นองค์กรระดับประเทศ หรือในหน่วยงานย่อย 
   ตัวบ่งชี้การด าเนินงานที่จะให้สารสนเทศที่ดีนั้น ควรมาจากเกณฑ์คัดเลือกตัวบ่งชี้ที่เหมาะสม 
คือความเป็นกลางของตัวบ่งชี้ (neutrality) การสะท้อนภาพที่สมดุล (balanced Perspectives) ความเป็นวัตถุ
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วิสัยของตัวบ่งชี้ (objectivity) ความไวต่อความแตกต่างของตัวบ่งชี้ (sensitivity) ค่าของตัวบ่งชี้ที่ได้ควรมี
ความหมายหรือตีความได้อย่างสะดวก (meaningfulness and interpretability) ความถูกต้องในเนื้อหาของตัว
บ่งชี้ที่น ามาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (content validity) ความเหมาะสมทางเทคนิค และความถูก
ต้องในการสร้างตัวบ่งชี้ (technical adequacy and construct validity) ความมีมาตรฐานที่เหมาะสมในการ
เปรียบเทียบ (appropriate standard for comparison) ความมีอ านาจต่อรองทางนโยบาย (policy leverage) 
ความสอดคล้องต่อการด าเนินภรกิจขององค์กร (relevance to institutional mission statements) และ
ความสามารถในการแสดงข้อมูลช่วงเวลา (time series) จากคุณสมบัติที่ดีของตัวบ่งชี้การด าเนินงานเหล่านี้ 
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาได้ คือ 1) ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนของรัฐบาล 
และหน่วยงานงบประมาณ เพ่ือจัดล าดับการจัดสรรงบประมาณการขยายโอกาสทางการศึกษา และคุณภาพ
การศึกษา 2) ใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม เพ่ือน ามาแก้ปัญหาทางการศึกษา โดยเป็น
เครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพของการด าเนินงานภายในองค์กรในด้านต่างๆ เพ่ือการ
พิจารณาให้การสนับสนุนองค์กรนั้น  ๆ ได้อย่างถูกต้อง 3) ช่วยลดความซ้ าซ้อนในเรื่องต่างๆ ด้วยการน ามาสรุป
เป็นเงื่อนไขที่มีความชัดเจน มีเกณฑ์หรือระดับการวัดที่แน่นอนที่จะท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งประสิทธิภาพในการติดตามการจัดการศึกษาว่าสามารถด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา
ต่าง  ๆเหล่านี้อย่างไร 
   รูปแบบการน าตัวบ่งชี้ด าเนินงานมาใช้ เริ่มจากวงการศึกษาของต่างประเทศ เช่น 
สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ  ได้มีการพัฒนาตังบ่งชี้การด าเนินงาน มาตั้งแต่ต้นปี 1970 เนื่องจากการ
เผชิญกับปัญหาการถูกตัดทอนงบประมาณด้านการศึกษาเป็นเหตุให้ต้องมีการรัดเข็มขัด ประหยัด
ค่าใช้จ่าย และต้องเพ่ิมมาตรการตรวจสอบการท างานของสถาบันการศึกษา เพ่ือให้เกิดแนวคิดที่จะ
เพ่ิม “ภาระรับผิดชอบ หรือความสามารถตรวจสอบได้ (accountability)” ของสถาบันการศึกษา 
ด้วยการผลักดันให้มีการพัฒนาตัวบ่งชี้การด าเนินงานอย่างจริงจัง จนเป็นที่แพร่หลายมาถึงปัจจุบัน 
โดยพบว่า มี 3 รูปแบบใหญ่ ดังนี้ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2551) 
   1. รูปแบบ input/ process/ output-outcome model นิยมใช้กันมากที่สุดในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานทางการศึกษา โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา โดย input indicators เกี่ยวกับ
ทรัพยากรและมักให้ค่าในเชิงปริมาณ (เช่น เงิน อาคาร/ สถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ) รวมถึงบุคคลใน
องค์การนั้นด้วย process indicators เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพยากร หรือประโยชน์จากปัจจัยน าเข้า
และการปฏิบัติการขององค์กร เป็นวิถีทางการบริหารและต้องการวัดในเชิงคุณภาพ output 
indicators เกี่ยวข้อกับผลสัมฤทธิ์ขององค์การ เป็นผลที่เกิดขึ้นทันทีและมักให้ค่าในเชิงปริมาณ ซึ่ง
ต่างจาก outcome ตรงที่มีขอบเขตที่ยาวและนายกว่า ให้ผลกระทบเชิงคุณภาพมากกว่าด้วย 
   2. รูปแบบ quality definition model เสนอตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามรูปแบบค า
นิยามคุณภาพในลักษณะดังต่อไปนี้ 1) ชื่อเสียงหรือการจัดอันดับองค์การ (transcendent) โดยให้
ความส าคัญกับองค์กรที่ได้รับความส าเร็จทางการศึกษาสูงสุด กล่าวถึงคุณภาพที่เน้นทรัพยากร
มากกว่าการด าเนินงาน 2) ความสัมพันธ์ระหว่าง input และ output (cost/benefit quality) 
ต้องการเปรียบเทียบผลของการน า input  เข้าสู่ระบบกับการออกนอกระบบในลักษณะของ output  
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มุ่งท่ีจะให้ค่าของการวัดคุณภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินการ 3) ความสอดคล้องกับมาตรฐาน
ของรัฐ (process quality) เน้นคุณภาพของกระบวนการ เป็นตัวบ่งชี้ที่ต้องผ่านกระบวนการรับรอง
วิทยฐานะขององค์การ 4) คุณสมบัติของผู้ส าเร็จการศึกษาที่วัดได้ (product quality) เป็นตัวบ่งชี้ที่
มุ่งวัดสมรรถภาพทางการศึกษาโดยทั่วไป 5) ความพอใจของนายจ้าง (user – based quality) เป็น
การพัฒนาตัวบ่งชี้เพ่ือประเมินคุณาพโดยดูจากความพึงพอใจของผู้บริโภคผลผลิตทางการศึกษาเป็น
ส าคัญ 
   3. รูปแบบ comprehensive indicator system model  จัดท าเพ่ือติดตามการ
ด าเนินงานทางการศึกษา ที่เน้นการให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นสารสนเทศส าคัญๆ ตามความต้องการของ
ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลที่มีคุณภาพสูง สามารถวิเคราะห์ประเด็น และน าไปใช้
ประกอบการตัดสินใจหรือจัดท านโยบายได้ ทั้งให้ความส าคัญกับคุณค่าและเป้าหมายของระบบ
การศึกษาของชาติเป็นหลัก และมุ่งเน้นตัวบ่งชี้ที่ให้สารสนเทศเพ่ือกรเปรียบเทียบระหว่างองค์กรได้ 
จากรูปแบบของการประยุกต์ใช้ตัวบ่งชี้การด าเนินงาน 
   นงลักษณ์ วิรัชชัย (2551)  กล่าวว่า ในวงการศึกษาของไทยนิยมใช้รูปแบบ input / 
process / output-outcome model เนื่องจากสอดคล้องกับบริบทของการจัดการศึกษาของไทย 
เพราะเป็นรูปแบบที่ส าคัญต่อการด าเนินงานในระยะแรก และมีระบบการด าเนินงานชัดเจนกว่า
รูปแบบอ่ืนๆ เพราะระบบนี้จะพิจารณาว่าปัจจัยน าเข้า (input) กระบวนการ (process) และปัจจัย
ผลผลิต (output) คืออะไร เช่น ปัจจัยน าเข้าได้แก่ ทรัพยากรคน ทรัพยากรเงิน สภาพแวดล้อม 
ปัจจัยเกื้อหนุน เป็นต้น กระบวนการได้แก่ กระบวนการบริหารจัดการ กระบวนการเรียนการสอน 
กระบวนการวิจัย กระบวนการให้บริการทางวิชาการ เป็นต้น ปัจจัยผลผลิต ได้แก่ ปริมาณและ
คุณภาพของผู้จบการศึกษา ศรัทธาของประชาชน เป็นต้น 
   2.1.6. การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ 
 นงลักษณ์ วิรัชชัย (2551),  ศิริชัย กาญจนวาสี (2554), วิโรจน์ สารัตนะ (2556), 
สายสมร ศักดิ์ค าดวง (2551) และจอห์นสโตน (Johonstone,1981) ต่างกล่าวถึงการสร้างและพัฒนา
ตัวบ่งชี้การศึกษาว่ามี 3 วิธี ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัวว่าควรใช้วิธีใด เพราะมีสิ่งที่ต้องพิจารณาหลาย
ประการ เช่น ข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา งบประมาณ ประโยชน์ในการน าไปใช้ และลักษณะของตัวแปรที่น ามา
ก าหนดเป็นตัวบ่งชี้  เป็นต้น ซึ่งในบางครั้งอาจใช้หลายวิธีผสมกันได้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละ
สถานการณ์ ดังนี้ 
   1. การสร้างโดยอาศัยแนวคิดในการสร้างและการน าไปใช้ แบ่งได้เป็น 2 วิธี วีธีแรก คือ 
การสร้างในลักษณะที่เป็นตัวบ่งชี้ตัวแทน (reqresentative indicator) โดยการเลือกตัวแปรที่มีอยู่มา
ใช้ ส่วนวิธีที่สอง คือ การสร้างตัวบ่งชี้รวม โดยการน าเอาตัวแปรจ านวนหนึ่งมารวมกันหรือผสมกัน 
โดยมีข้อตกลงเบื้องต้นว่าตัวแปรเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กัน แต่อาจไม่มีการก าหนดค่าน้ าหนักให้กับ
ตัวบ่งชี้แต่ละตัว การรวมตัวแปรแบบนี้มักก าหนดขึ้นเพ่ือน าไปใช้ในงานเฉพาะอย่าง ซึ่งอาจมีความ
ล าเอียงได้ ขึ้นอยู่กับบุคคลที่เลือกหรือจัดกลุ่มตัวแปร  
   2. การสร้างโดยอาศัยทฤษฎี เป็นการสร้างโดยอิงผู้เชี่ยวชาญ มีวิธีการคือ การรวมตัว
แปรจ านวนหนึ่งเข้าด้วยกัน โดยวิธีการทางเลขคณิต ซึ่งตัวแปรเหล่านั้นจะถูกเลือกมาตามล าดับ
ความส าคัญ และมีความสัมพันธ์กันโดยก าหนดค่าน้ าหนักให้กับตัวแปรแต่ละตัวโดยอาศัยฐานแนวคิด
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หรือทฤษฎีที่มีอยู่และสังเคราะห์ขึ้นเป็นตัวบ่งชี้ซึ่งวิธีการนี้มีข้อดีคือ ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย ใช้เวลา
ในการเก็บข้อมูลน้อย แต่มีข้อเสียคือ เป็นความคิดของคนเพียงกลุ่มเดียว 
   3. การสร้างโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์ วิธีนี้คล้ายกับวิธีที่สอง แต่มีส่วนที่ต่างกัน คือ 
ในการสร้างโดยอาศัยทฤษฎีนั้น การเลือกก าหนดน้ าหนักนั้นก าหนดจากล าดับความส าคัญ แต่การ
สร้างโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นการก าหนดน้ าหนักจากการวิเคราะห์ข้อมูลชุดหนึ่ง และดู
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยอาศัยวิธีการทางสถิติ เช่น factor 
analysis, cluster analysis, regression และ Guttman scale แล้วน าผลการวิเคราะห์มาจัดกลุ่ม
ตัวแปร ซึ่งวิธีการนี้มีข้อดีคือ ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือ แต่ใช้เวลามาก และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
   จากวิธีการสร้างตัวบ่งชี้ทั้ง 3 วิธีดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าจะใช้วิธีการใดก็ตาม การสร้าง
และพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษามีหลักการท่ีควรค านึงถึงอยู่ 3 ประการ คือ 
   1. การคัดเลือกตัวแปร  เริ่มจากการจัดกลุ่มตัวแปรที่พิจารณาว่ามีความสัมพันธ์กับ
สภาพการณ์ที่ต้องการศึกษา โดยระบุลักษณะของตัวแปรให้ครอบคลุมกับสภาพที่ต้องการศึกษาอย่าง
ละเอียด และชัดเจน โดยอาศัยจากการศึกษาคุ้นคว้าเอกสาร ทฤษฎี หรือผู้เชี่ยวชาญร่วมกันพิจารณา
การน าตังแปรที่จะสร้างเป็นตัวบ่งชี้ ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ตัวแปรหลายตัวที่มุ่งวัดคุณลักษณะ
เดียวกันและตัวแปรที่มีความคลาดเคลื่อนในการวัด ซึ่งควรจะพิจารณาคัดเลือกตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กันสูงกับสิ่งที่ต้องการศึกษา หากมีตัวแปรใดที่ความสัมพันธ์กันสูงและมุ่งวัดในสิ่งเดียวกัน 
ควรตัดสินใจเลือกใช้ตัวแปรใดตัวแปรหนึ่ง เพ่ือลดความยุ่งยากและซับซ้อนในการประเมินสิ่งที่ศึกษาภายหลัง  
   2. การสังเคราะห์ตัวแปร มีข้อตกลงเบื้องต้นแตกต่างกัน 2 แนวทาง ดังนี้  
    2.1 การรวมเชิงบวก (additive) มีแนวคิดและข้อตกลงเบื้องต้นที่ว่า ตัวแปรแต่ละ
ตัวมีความเท่าเทียมกันสามารถทดแทนหรือชดเชยกันได้ด้วยตัวแปรอีกตัวหนึ่ง ซึ่งท าให้ค่าของตัวบ่งชี้
ไม่เปลี่ยนไป การรวมด้วยวิธีนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบค่าความแตกต่างของระบบการศึกษา
สองระบบขึ้นไป ซึ่งค่าของตัวบ่งชี้ที่ได้จากสมการจะน าเสนอในรูปของสมการ ตามวิธีการรวมตัวแปร
ดังนี้ 1) การสังเคราะห์ตัวแปรด้วยการหาค่าเฉลี่ยมัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) ของตัวแปร
องค์ประกอบ เป็นการรวมตัวแปรโดยใช้ผู้เชี่ยวชาญก าหนดน้ าหนักของตัวแปร โดยทั่วไปจะก าหนดให้
น้ าหนักตัวแปรแต่ละตัวทั้งเท่ากันและไม่เท่ากัน ซึ่งอาจจะได้จากการใช้แบบสอบถามอย่างง่าย ใช้
เทคนิคเดลฟาย การสนทนากลุ่ม 2) การสังเคราะห์โดยการอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วน ามาจัดกลุ่ม
ตัวแปร โดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางสถิติ เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor analysis) 
    2.2 การรวมแบบทวีคูณ (multiplicative)  มีแนวคิดและข้อตกลงเบื้องต้นว่า ค่าตัว
แปรแต่ละตัวไม่สามารถทดแทนหรือชดเชยกันได้ การรวมวิธีนี้ ตัวบ่งชี้ที่สร้างขึ้นจะมีค่าสูงได้ ก็ต่อเมื่อ
ตัวแปรองค์ประกอบทุกตัวมีค่าสูงทั้งหมด โดยทั่วไปวิธีนี้จะใช้เปรียบเทียบระบบการศึกษาสองระบบ
ขึ้นไปว่าระบบหนึ่งมีค่าตัวบ่งชี้สูงกว่าอีกระบบหนึ่งอยู่กี่เท่า หรือคิดเป็นร้อยละเท่าไร มีการรวมตัว
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แปร  2 กรณี คือ ก าหนดให้น้ าหนักตัวแปรเท่ากันและต่างกัน เรียกว่าการหาค่าเฉลี่ยแบบทวีคูณ 
(geometric means) เป็นวิธีที่ไม่นิยมใช้ 
   3. การก าหนดน้ าหนักของตัวแปร ในการก าหนดค่าน้ าหนักของตัวแปรองค์ประกอบมีวิธีการ  2  วิธีคือ 
    3.1 การลงความเห็นในหมู่นักวิจัยและนักวางแผน โดยสมาชิกแต่ละคนจะเสนอค่า
น้ าหนักของตัวแปรแล้วจึงพิจารณาหาข้อยุติ ด้วยการใช้ค่าเฉลี่ยหรือด้วยความอภิปรายลงความเห็น 
นอกจากนี้ หากต้องการความคิดเห็นที่หลากหลายออกไป อาจขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในแขนง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือตรวจสอบดูค่าร้อยละที่ผู้ตอบเห็นด้วยกับความส าคัญของ
ตัวแปรที่ร่วมอยู่ในองค์ประกอบ หรืออาจใช้วิธีการที่เป็นระบบมากขึ้น เช่น การใช้เทคนิคเดลฟาย 
(Delphi) เพ่ือส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มคนที่ได้คัดเลือกเป็นพิเศษโดยสัมภาษณ์และทกสอบความ
คิดเห็นจนได้ค าตอบที่ชัดเจน แล้วจึงน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้หาค่าน้ าหนักของตัวแปรองค์ประกอบต่อไป 
    3.2 การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือก าหนดค่าน้ าหนัก เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(factor analysis) โดยใช้ค่าน้ าหนักของตัวแปรที่อธิบายลักษณะขององค์ประกอบอันหนึ่ง หรือ อาจ
ใช้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย จากสมการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ เป็นต้น 
    สิ่งหนึ่งที่จะต้องให้ความส าคัญในการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ก็คือ “การตรวจสอบ
คุณภาพของตัวบ่งชี้” ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 2 ประการคือ 1) การตรวจสอบคุณภาพของตัว
บ่งชี้ภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎี ถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะหากการพัฒนาตัวบ่งชี้ เริ่มต้นจาก
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ขาดคุณภาพแล้วไม่ว่าจะใช้เทคนิควิธีการทางสถิติดีอย่างไร ผลที่ได้จากการ
พัฒนาก็ย่อมด้อยคุณภาพไปด้วย 2) การตรวจสอบด้วยวิธีการทางสถิติ มีความส าคัญน้อยกว่า เพราะ
เป็นเพียงการน าข้อมูลที่ได้มาสนับสนุนคุณภาพของตัวบ่งชี้เท่านั้น 
    จากหลักการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ที่กล่าวข้างต้น สามารถด าเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ คือ 1) การตรวจสอบคุณภาพของตัวแปรและ
การคัดเลือกตัวแปร จะต้องมีกรอบแนวคิดในเชิงทฤษฎีที่ชัดเจน มีความครอบคลุมในการวัดตัวแปร 
และความเป็นตัวแทนของตัวแปร มีนิยามเชิงปฏิบัติการที่ถูกต้อง สอดคล้องกับเป้าหมายในการน าตัว
บ่งชี้ ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงลักษณะ ประเภท ระดับการวัดและการสร้างโมเดล การแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาจะช่วยให้สารสนเทศท่ีได้มีคุณภาพมากขึ้น 2) ควรศึกษา
และพิจารณาวิธีการรวบรวมหรือการสังเคราะห์ตัวแปรแต่ละวิธี แต่ละเงื่อนไข และความเหมาะสมใน
การน าไปใช้ประโยชน์แตกต่างกัน เพ่ือให้ได้ตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับเป้าหมายในการน าไปใช้มากขึ้น 3) 
การก าหนดน้ าหนักของตัวแปร ควรเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับธรรมชาติของตัวแปรและเป้าหมายในการน าไปใช้
ประโยชน์ 
    โดยสรุปแล้ว การสร้างและการพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษา มีวิธีการและจุดมุ่งหมายที่
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการน าตัวบ่งชี้ไปใช้ประโยชน์ การจะเลือกใช้วิธีการใดนั้นมีสิ่งที่ต้องพิจารณา
หลายประการ เช่น ลักษณะของตัวแปรที่น ามาก าหนดเป็นตัวบ่งชี้ ความเหมาะสมทางด้านเวลาและ
งบประมาณ ความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล วัตถุประสงค์ในการน าตัวบ่งชี้
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การศึกษาไปใช้ ไม่ว่าจะเป็นการติดตามผลการศึกษา การบ่งชี้คุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทาง
การศึกษา การบ่งชี้คุณภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา/ องค์กร/ หน่วยงานต่างๆ เป็นต้น 
    การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับที่ นงลักษณ์ วิรัชชัย 
(2551)  ได้น าแนวคิดของ Blank (1992), Johnstone (1981),  Burstein, Oakes and Guiton 
(1992) Bottani and Salberg (1994) สรุปรวมเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการสร้างและการพัฒนาตัว
บ่งชี้การศึกษารวม 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดวัตถุประสงค์ (statement of purposes) นักวิจัยที่
ต้องการพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษาจึงต้องก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษาให้ชัดเจน
ว่า จะพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษาไปใช้ประโยชน์ท าอะไร เพ่ือให้ได้ตัวบ่งการศึกษาที่มีคุณภาพสูง และ
เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ทั้งนี้ เพราะตัวบ่งชี้ทางการศึกษาที่ใช้ประโยชน์ต่างกัน มี
ลักษณะแตกต่างกัน เช่น ตัวบ่งชี้การศึกษาที่พัฒนาขึ้นเพื่อประเมินแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ควร
เป็นตัวบ่งชี้ประเภทอิงตน และให้สารสนเทศที่มีความเฉพาะเจาะจงตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ 
ซึ่งจะใช้เปรียบเทียบระบบการศึกษาในปีที่ประเมินกับระบบการศึกษาของประเทศต่างๆ หลาย
ประเทศ ควรเป็นตัวบ่งชี้การศึกษาประเภทอิงกลุ่ม และมีความเป็นกลางสูงที่ประเทศจะสามารถใช้
ประโยชน์ร่วมกัน และเปรียบเทียบกันได้ เป็นต้น 
    ขั้นตอนที่ 2 การนิยาม (definition) ตัวบ่งชี้การศึกษา ประกอบด้วยการก าหนด
รายละเอียด 3 ประการ ดังนี้  1) ก าหนดส่วนประกอบ (components) หรือตัวแปรย่อย 
(component variables) ของตัวบ่งชี้การศึกษา ที่ต้องอาศัยความรู้จากทฤษฎี และประสบการณ์ 
ศึกษาตัวแปรย่อยที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ (relate) และตรง (relevant) กับตัวบ่งชี้การศึกษา แล้ว
ตัดสินใจคัดเลือกตัวแปรย่อยเหล่านั้น ว่าจะใช้ตัวแปรย่อยจ านวนเท่าใด และประเภทใดในการพัฒนา
ตัวบ่งชี้การศึกษา 2) การก าหนดวิธีการรวม (combination method) ตัวแปรย่อย โดยทั่วไปท าได้
สองแบบคือการรวมตัวแปรย่อยด้วยการบวก (addition) และการคูณ (multiplication) 3) ก าหนด
น้ าหนัก (weight) การรวมตัวแปรย่อยเข้าเป็นตัวบ่งชี้การศึกษา โดยอาจก าหนดให้ตัวแปรย่อยทุกตัว
มีน้ าหนักเท่ากัน หรือต่างกันก็ได้ ซึ่งการก าหนดรายละเอียดทั้งสามประการ ท าได้ 3 วิธี แต่ละวิธีมี
ความเหมาะสมกับสถานการณ์แตกต่างกันดังต่อไปนี้ 
    วิธีที่ 1 การพัฒนาตัวบ่ชี้การศึกษาโดยใช้นิยามเชิงปฏิบัติ (pragmatic definition)   
หรือที่กล่าวถึงในแหล่งแนวคิดแรก คือ การสร้างโดยอาศัยแนวคิดในการสร้างและการน าไปใช้ เป็น
วิธีการที่อาศัยการติดสินใจและประสบการณ์ของนักวิจัยเท่านั้น อาจท าให้ล าเอียงเพราะไม่มีก าร
อ้างอิงทฤษฎี หรือตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่อย่างไร จึงเป็นวิธีที่มีจุดอ่อนมากที่สุด
เมื่อเทียบกับวิธีแนวอ่ืน ไม่ค่อยมีผู้นิยมใช้ ในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้ ควรพยายามปรับปรุงจุดอ่อนโดยใช้
การตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  หรือการใช้กรอบทฤษฎีประกอบ 
    วิธีที่  2  การพัฒนาตัวบ่งชี้ การศึกษาโดยใช้นิยามเชิ งทฤษฎี  ( theoretical 
definition) หรือที่กล่าวถึงในแหล่งแนวคิดแรก คือ การสร้างโดยอาศัยทฤษฎีและอิงผู้เชี่ยวชาญ อาจ
ท าได้สองแบบ คือ 1) ใช้ทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานสนับสนุนทั้งหมดตั้งแต่การก าหนดตัวแปร
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ย่อย การก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย  และการก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อย  วิธีนี้ใช้ในกรณีที่มีผู้
ก าหนดโมเดลตัวบ่งชี้การศึกษาไว้ก่อน 2) ใช้ทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานสนับสนุนในการคัดเลือก
ตัวแปรย่อย และการก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อยเท่านั้น ส่วนการก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อยแต่ละ
ตัวนั้น ใช้ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญประกอบในการตัดสินใจ วิธีนี้ใช้ในกรณีที่ยังไม่มี
ผู้ใดก าหนดโมเดลตัวบ่งชี้การศึกษาไว้ก่อน 
    วิธีที่  3 การพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษาโดยใช้นิยามเชิงประจักษ์  ( empirical 
definition) หรือที่กล่าวถึงในแหล่งแนวคิดแรก คือ การสร้างโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์  มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับนิยามเชิงทฤษฎีเพราะเป็นนิยามที่นักวิจัยคัดเลือกตัวแปรย่อย และการก าหนดวิธีการ
รวมตัวแปรย่อยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานสนับสนุน แต่การก าหนดน้ าหนักของตัวแปรย่อย
แต่ละตัวอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ไม่ได้อาศัยทฤษฎีและงานวิจัยสนับสนุนโดยตรง 
    วิธีการก าหนดนิยามตัวบ่งชี้การศึกษาทั้ง 3 วิธีดังกล่าว นงลักษณ์ วิรัชชัย ( 2551) 
กล่าวว่า วิธีการนิยามเชิงประจักษ์เป็นวิธีที่นิยามใช้กันมากที่สุด โดยมีงานส าคัญสองส่วน คือ 1) การ
ก าหนดโมเดลโครงสร้างความสัมพันธ์ว่าตัวบ่งชี้การศึกษาประกอบด้วยตัวแปรย่อยอะไรบ้าง และ
อย่างไร โดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานรองรับ โมเดลที่ได้เป็น โมเดลลิสเรลแบบ โมเดลการวัด 
(measurement model) ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรย่อยซึ่งเป็นตัวแปรแฝง ( latent 
variables)  2) การก าหนดน้ าหนักความส าคัญของตัวแปรย่อยจากข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยนักวิจัย
รวบรวมข้อมูลตัวแปรย่อยทั้งหลายตามโมเดลที่พัฒนาขึ้น แล้วน ามาวิเคราะห์ให้ได้ค่าน้ าหนักตัวแปร
ย่อยที่จะใช้ในการสร้างตัวบ่งชี้การศึกษา  วิธีการวิเคราะห์ที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ  การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) ใช้เมื่อนักวิจัยมีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับ
โมเดลแบบหลวมๆ หรือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) ใช้
เมื่อนักวิจัยมีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับโมเดลแบบหนักแน่นเข้มแข็ง 
    ขั้นตอนที่ 3 การรวบรวมข้อมูล (data collection) ได้แก่  การสร้างเครื่องมือ
ส าหรับวัด การทดลองใช้และการปรับปรุงเครื่องมือ ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ การ
ก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างการออกภาคสนามเพ่ือใช้เครื่องมือเก็บข้อมูล และการตรวจสอบคุณภาพของ
ข้อมูล 
    ขั้นตอนที่ 4 การสร้าง (construction) ตัวบ่งชี้การศึกษา  ในขั้นตอนนี้นักวิจัยสร้าง
สเกล (scaling) ตัวบ่งชี้การศึกษาโดยน าตัวแปรย่อยที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์รวมให้ได้
เป็นตัวบ่งชี้การศึกษา โดยวิธีการรวมตัวแปรย่อย และการก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อยรวมเป็นตัวบ่งชี้ 
    ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบคุณภาพ (quality check) ตัวบ่งชี้การศึกษาการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้การศึกษาที่พัฒนาขึ้นครอบคลุมถึงการตรวจสอบ
คุณภาพของตัวแปรย่อย  และตัวบ่งชี้การศึกษาด้วย โดยตรวจสอบทั้งความเที่ยง ( reliability) ความ
ตรง (validity) ความเป็นไปได้ (feasibility) ความเป็นประโยชน์ (utility) ความเหมาะสม 
(appropriateness) และความเชื่อถือได้ (credibility) 
    ขั้นตอนที่ 6 การจัดเข้าบริหารและการน าเสนอรายงาน (contextualization and 
presentation) เป็นการสื่อสาร (communication) ระหว่างนักวิจัยที่เป็นผู้พัฒนากับผู้ใช้ตัวบ่งชี้
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การศึกษา หลังจากที่ได้สร้างและตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้การศึกษาแล้ว นักวิจัยต้องวิเคราะห์
ข้อมูลให้ได้ค่าของตัวบ่งชี้การศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบท (context) โดยอาจวิเคราะห์ตีความแยกตาม
ระดับเขตการศึกษา จังหวัด อ าเภอ โรงเรียน หรือแยกตามประเภทของบุคคลากร หรืออาจจะ
วิเคราะห์ตีความในระดับมหภาค แล้วจึงรายงานค่าของตัวบ่งชี้การศึกษา ให้ผู้บริโภค/ผู้บริหาร/นัก
วางแผน/นักวิจัย ตลอดจนนักการศึกษาท่ัวไปได้ทราบและใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องต่อไป 
    ข้อสังเกตเก่ียวกับการสร้างและการพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการบริหารการศึกษา 
    การบริหารการศึกษามีกระบวนการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ การวางแผน (planning) 
การน าแผนสู่การปฏิบัติ (implementing)  การประเมินผล  (evaluation) และการมีข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) ในภาระงานที่หลากหลาย เช่น หากจ าแนกงานตามการกระจายอ านาจทางการศึกษา ก็
ประกอบด้วยงานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป หรือหากพิจารณา
ขอบข่ายเนื้อหาในเชิงวิชาการ ก็ประกอบด้วยเรื่องการเรียนและการสอน  เรื่องโครงสร้าง เรื่อง
บุคลากร  เรื่องวัฒนธรรมและบรรยากาศ  เรืองอ านาจและการเมือง เรื่องอ านวยและการเมือง เรื่อง
สภาพแวดล้อม  เรื่องความมีประสิทธิผลและคุณภาพ เรื่องการตัดสินใจ  เรื่องการสื่อสาร เรื่องภาวะ
ผู้น า เป็นต้น ฮอย และ มิสเกล (Hoy & Miskel, 2001) โดยแต่ละงานหรือแต่ละเรื่องต่างมีประเด็น
ปลีกย่อยอีกมากมาย เมื่อน าไปสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับการด าเนินงานวางแผน การน าแผน
ไปสู่การปฏิบัติ การประเมินผล และการมีข้อมูลย้อนกลับ ก็สามารถสร้างมิติของขอบข่ายภาระงาน
หรือขอบข่ายของเนื้อหาเชิงวิชาการที่หลากหลาย ที่ผู้วิจัยสามารถจะพิจารณาน ามาเป็นประเด็นเพ่ือ
สร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษาขึ้นมาได้จากมิติต่างๆ เหล่านั้น 
    การสร้างและการพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษาจาก 2 แหล่งแนวคิดดังกล่าว ผู้เขียน จะ
ไม่กล่าวถึงรายละเอียดของการวิจัยในแต่ละขั้นตอน เพราะเป็นขั้นตอนโดยปกติทั่วไปของการวิจัยเชิง
ปริมาณ  แต่จะกล่าวถึงกรณีที่เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการบริหารการศึกษาว่า ควรเลือกใช้
วิธีการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษาวิธีใดจาก 3 วิธีที่แตกต่างกัน ดังกล่าวข้างต้น คือ  
    วิธีที่ 1 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษาโดยอาศัยแนวคิดในการสร้างและการ
น าไปใช้ หรือใช้นิยามเชิงปฏิบัติ (pragmatic definition)  อาศัยการตัดสินใจและประสบการณ์ของ
นักวิจัยในการคัดเลือกหรือก าหนดตัวแปรย่อย การก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย และการก าหนด
น้ าหนักตัวแปย่อยแต่ละตัว ที่อาจท าให้มีความล าเอียงเพราะไม่มีการอ้างอิงทฤษฎีหรือตรวจสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร  จึงเป็นวิธีที่มีจุดอ่อนมากที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีแบบอ่ืน  และไม่ค่อยมีผู้
นิยมใช้   
    วิธีที่ 2 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้โดยอาศัยทฤษฎีและอิงผู้เชี่ยวชาญ หรือใช้นิยาม
เชิงทฤษฎี (theoretical definition)  ที่อาจท าได้สองแบบ คือ 1) ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยเป็น
พ้ืนฐานสนับสนุนทั้งหมดตั้งแต่การก าหนดตัวแปรย่อย การก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย  และการ
ก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อย ใช้ในกรณีที่มีผู้ก าหนดโมเดลตัวบ่งชี้การศึกษาไว้ก่อน 2) ใช้ทฤษฎีและ
งานวิจัยเป็นพ้ืนฐานสนับสนุนในการคัดเลือกตัวแปรย่อยและการก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย ส่วน
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ในการก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อยแต่ละตัว ใช้ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญประกอบการ
ตัดสินใจ ใช้ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ในก าหนดโมเดลตัวบ่งชี้การศึกษาไว้ก่อน 
    วิธีที่ 3 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้โดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์  หรือใช้นิยามเชิง
ประจักษ์  (empirical definition)  เป็นนิยามที่นักวิจัยก าหนดตัวแปรย่อยและวิธีการรวมตัวแปร
ย่อยโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานแต่ก าหนดน้ าหนักของตัวแปรย่อยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์  วิธีการวิเคราะห์ที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารว ใช้เมื่อนักวิจัย
มีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับโมเดลแบบหลวมๆ หรือการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(confirmatory factor analysis) ใช้เมื่อนักวิจัยมีทฤษฎีและงานวิจัยรองรับโมเดลแบบหนักแน่น
เข้มแข็ง 
         เพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างกันของวิธีการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษา 3 วิธี
ดังกล่าวที่ชัดเจนขึ้นผู้เขียนขอแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของวิธีการที่ใช้ในการด า เนินงาน 3 งาน 
คือ 1) การก าหนดตัวแปรย่อย 2) การรวมตัวแปรย่อย และ 3) การก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อย ดัง
ภาพ 2.1 ความแตกต่างของวิธีการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษา 3 วิธี 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.1  ความแตกต่างของวิธีการสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ทางการศึกษา 3 วิธี 
 

 วิธีที่ 1 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้
การศึกษาโดยใช้นิยามเชิงปฏิบัต ิ

(pragmatic definition) 

วิธีที่ 2 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชีโ้ดย
ใช้นิยามเชิงทฤษฎ ี 

(theoretical definition) 

วิธีที่ 3 การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชีโ้ดย
ใช้นิยามเชิงประจักษ ์  

(empirical definition) 

ก าหนดตัวแปรย่อย 
โดยผู้วิจยัไม่อ้างอิงทฤษฎีและ

งานวิจัย 

รวมตัวแปรยอ่ย 
โดยผู้วิจยัไม่อ้างอิงทฤษฎีและ

งานวิจัย 

 

ก าหนดน้ าหนักตัวแปรยอ่ย 
โดยผู้วิจยัไม่อ้างอิงทฤษฎีและ

งานวิจัย 

 

ก าหนดตัวแปรย่อย 
โดยใช้ทฤษฎแีละงานวจิัยเป็น

พื้นฐานสนับสนุน 

รวมตัวแปรยอ่ย 
โดยใช้ทฤษฎแีละงานวจิัยเป็น

พื้นฐานสนับสนุน 

ก าหนดน้ าหนักตัวแปรยอ่ย 

 

 

ก าหนดตัวแปรย่อย 
โดยใช้ทฤษฎแีละงานวจิัยเป็น

พื้นฐานสนับสนุน 

 

รวมตัวแปรยอ่ย 
โดยใช้ทฤษฎแีละงานวจิัยเป็น

พื้นฐานสนับสนุน 

ก าหนดน้ าหนักตัวแปรยอ่ย 
โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

ประจักษ ์
ใช้ทฤษฎีและ

งานวิจัย 

ใช้ผู้ทรง-
คุณวุฒิ 

(หรือ) 
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   การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษา 3 วิธีดังกล่าว อาจตัดวิธีที่ 1 ออกไปได้ เพราะมี
จุดอ่อนและไม่มีผู้นิยมใช้ ส่วนวิธีที่ 2 และวิธีที่ 3 นั้น จะเลือกใช้วิธีใดขึ้นกับความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ดังกล่าวมาแล้ว แต่ในการวิจัยทางการบริหารการศึกษา ส่วนใหญ่จะเลือกใช้วิธีที่ 3  ซึ่ง
เป็นวิธีที่มีผู้นิยมใช้กันมาก และเป็นวิธีที่ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์มาช่วยก าหนดน้ าหนักของตัวแปรย่อย 
เป็นวิธีที่ผู้วิจัยจะต้องสร้างโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง (structural relationship model) ขึ้นมา
ก่อนโดยมีทฤษฎีและงานวิจัยสนับสนุน แล้วใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างของ
ประชากรที่ศึกษามาทดสอบโมเดลนั้นว่ามีความสอดคล้องหรือกลมกลืนกันหรือไม่เป็นการวิจัยที่ยึดถือ
แนวคิดทฤษฎีปฏิฐานนิยมหรือประจักษ์นิยม (positivism/ empiricism)  เป็นการวิจัยที่ใช้วิธี
วิทยาศาสตร์ (scientific approach)  ซึ่งจะมีความน่าเชื่อถือในผลการวิจัยได้ดีกว่าการใช้ดุลยพินิจ
หรือความเห็นของผู้วิจัยหรือของผู้เชี่ยวชาญ  ทั้งนี้ในการสร้างโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง 
(structural relationship model) นั้น  ผู้วิจัยจะต้องค านึงถึงข้อแนะน าดังที่กล่าวตอนต้นว่า 
   “การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎี ถือว่ามีความส าคัญ
มาก เพราะหารการพัฒนาตัวบ่งชี้เริ่มต้นจากกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ขาดคุณภาพแล้วไม่ว่าจะใช้เทคนิค
วิธีการทางสถิติดีอย่างไร ผลที่ได้จากการพัฒนาก็ย่อมด้อยคุณภาพไปด้วย   วิธีการทางสถิติจึงมี
ความส าคัญน้อยกว่า เพราะเป็นเพียงการน าข้อมูลที่ได้มาสนับสนุนคุณภาพของตัวบ่งชี้เท่านั้น” 
 การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎี ในที่นี้หมายถึง  การ
ตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนการสร้างโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง (structural relationship 
model) ในบทที่ 2 ที่ผู้วิจัยจะต้องอาศัยทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานอย่างหนักแน่นเข้มแข็ง เป็น
ทฤษฎีและงานวิจัยที่ตรงเรื่องตรงประเด็น (content validity) ตามล าดับการก าหนดองค์ประกอบ
ของเรื่องที่วิจัย  ตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของแต่ละตัวบ่งชี้  ซึ่งตามทัศนะของผู้เขียน 
มีข้อแนะน าว่า ในการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยนั้น ผู้วิจัยควรจะต้องตั้งค าถามอยู่ในใจเสมอว่า ก าลัง
ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่จะน าไปสู่การสังเคราะห์เพ่ือก าหนดเป็นอะไร เป็นองค์ประกอบ ? เป็นตัว
บ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ ? หรือเป็นนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของแต่ละตัวบ่งชี้  ?ทั้งนี้เพ่ือให้
เนื้อหา (content) ที่ก าลังศึกษานั้นเป็นเนื้อหาที่ก าลังจะน าไปสู่การสังเคราะห์เพ่ือก าหนดเป็น
องค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้  หรือนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ ได้อย่างถูกต้อง  ตามแนวคิดเชิงตรรกะ
หรือความเป็นเหตุผลสัมพันธ์ (logical) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ หากก าลังศึกษาทฤษฎีและงานวิจัย
เพ่ือนน าไปสู่การสังเคราะห์ เป็นองค์ประกอบ  เนื้อหาที่ก าลังศึกษานั้นก็ต้องมุ่ งไปที่ค าว่า 
“องค์ประกอบหลัก” ของเรื่องที่วิจัยว่ามีอะไรบ้าง ? และหาก าลังศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพ่ือน าไปสู่
การสังเคราะห์เป็นตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ เนื้อหาที่ก าลังศึกษานั้นก็ต้องมุ่งไปที่ค าว่า “ตัว
บ่งชี้” ของแต่ละองค์ประกอบว่ามีอะไรบ้าง ? และหากก าลังศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพ่ือน าไปสู่การ
สังเคราะห์เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของแต่ละตัวบ่งชี้  เนื้อหาที่ก าลังศึกษานั้นก็ต้องมุ่งไปที่
ค าว่า “นิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้”  ของแต่ละตัวบ่งชี้นั้นว่ามีอะไรบ้าง ดูภาพ 2.2 
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ภาพที่ 2.2 ข้อเสนอแนวคิดในการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อสร้างโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง 
 

2.2 สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร     
2.2.1  ความเป็นมาในการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
การจัดการศึกษาในพ้ืนที่ของกรุงเทพมหานคร จัดตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2427 ในรูปแบบ

ของโรงเรียนราษฎร์ที่วัดมหรรณพาราม ต่อมาในปี พ.ศ. 2430 มีการขยายการจัดการศึกษาโดยจัดตั้ง
องค์กรรับผิดชอบเป็นกรมศึกษาธิการและเป็นกระทรวงธรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2435 ในปี พ.ศ. 2441 
ได้มีโครงการศึกษาเกิดขึ้น โดยแบ่งความรับผิดชอบให้กรมการศึกษาธิการจัดการศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร และให้กระทรวงมหาดไทยจัดการศึกษาในหัวเมืองร่วมกับพระสงฆ์ ภายหลังได้มี
การขยายการศึกษาภาคบังคับออกไปถึงระดับต าบลระหว่างปี พ.ศ. 2454 ถึง พ.ศ. 2475 มีหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 3 กระทรวง คือ 

 1. กระทรวงนครบาล รับหน้าที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาในส่วนกลาง 
 2. กระทรวงมหาดไทย รับหน้าที่จัดการศึกษาในส่วนภูมิภาค 
 3. กระทรวงธรรมการ ท าหน้าที่ประสานงานให้การจัดการศึกษาในส่วนภูมิภาค 
กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 

ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 โดยการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนครหลวงกรุงเทพ
ธนบุรี องค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เทศบาลนครหลวงกรุงเทพธนบุรีตลอดจนสุขาภิบาล

1) จากเรื่องที่วิจัย 2) องค์ประกอบ 3) ตัวบ่งช้ี 

 

4) ตัวบ่งช้ี 
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ต่าง ๆ ในนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เป็นหน่วยการปกครองเดียวกัน คือกรุงเทพมหานคร รวมถึงการรับ
โอนการจัดการศึกษาจากหน่วยงานที่ยุบรวมกัน (ส านักการศึกษา, 2558) 

2.2.2 ระบบการบริหารการศึกษากรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทหนึ่งคือการจัดการศึกษา

ให้กับเยาวชนในท้องถิ่น โดยระบบการบริหารการศึกษากรุงเทพมหานครมีสายการบังคับบัญชาที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาดังนี้ 

 1. ส านักการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากรม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งาน ด้านการศึกษา โดยมีส่วนราชการประกอบด้วย ส านักงานเลขานุการ กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง 
กองพัฒนาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานยุทธศาสตร์การศึกษา กอง
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

 2. กลุ่มเขต (โซน) เป็นการรวมเขตที่มีสภาพท้องถิ่น สภาพการเจริญเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจใกล้เคียงจัดเป็นกลุ่มเขต และมีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครกระจายอยู่ทุกเขต จ านวน 
6 กลุ่มเขต ได้แก่ 

  2.1 กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 41 
โรงเรียน ประกอบด้วยส านักงานเขตดังต่อไปนี้ ส านักงานเขตพระนคร ส านักงานเขตดุสิตส านักงาน
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ส านักงานเขตสัมพันธวงศ์ ส านักงานเขตดินแดง ส านักงานเขตห้วยขวาง 
ส านักงานเขตพญาไท ส านักงานเขตราชเทวี และส านักงานเขตวังทองหลาง 

  2.2 กลุ่มกรุงเทพใต้ มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 59 โรงเรียน 
ประกอบด้วยสักงานเขตดังต่อไปนี้ ส านักงานเขตปทุมวัน ส านักงานเขตบางรัก ส านักงานเขตสาทร 
ส านักงานเขตบางคอแหลม ส านักงานเขตยานนาวา ส านักงานเขตคลองเตย ส านักงานเขตวัฒนา 
ส านักงานเขตพระโขนง ส านักงานเขตสวนหลวง และส านักงานเขตบางนา 

  2.3 กลุ่มกรุงเทพเหนือ มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 46 โรงเรียน 
ประกอบด้วยสักงานเขตดังต่อไปนี้ ส านักงานเขตจตุจักร ส านักงานเขตบางซื่อ ส านักงานเขต
ลาดพร้าว ส านักงานเขตหลักสี่ ส านักงานเขตดอนเมือง ส านักงานเขตสายใหม และส านักงานเขต
บางเขน 

  2.4 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 132 โรงเรียน 
ประกอบด้วยสักงานเขตดังต่อไปนี้ ส านักงานเขตบางกะปิ ส านักงานเขตสะพานสูง ส านักงานเขตบึง
กุ่ม ส านักงานเขตคันนายาว ส านักงานเขตลาดกระบัง ส านักงานเขตมีนบุรี ส านักงานเขตหนองจอก 
ส านักงานเขตคลองสามวา และส านักงานเขตประเวศ 

  2.5 กลุ่มกรุงธนเหนือ มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 91 โรงเรียน 
ประกอบด้วยส านักงานเขตดังต่อไปนี้ ส านักงานเขตธนบุรี ส านักงานเขตคลองสาน ส านักงานเขต
จอมทอง ส านักงานเขตบางกอกใหญ่ ส านักงานเขตบางกอกน้อย ส านักงานเขตบางพลัด ส านักงาน
เขตตลิ่งชัน และส านักงานเขตทวีวัฒนา 
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  2.6 กลุ่มกรุงธนใต้ มีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 69 โรงเรียน 
ประกอบด้วยส านักงานเขตดังต่อไปนี้ ส านักงานเขตภาษีเจริญ ส านักงานเขตบางแค ส านักงานเขต
หนองแขม ส านักงานเขตบางขุนเทียน ส านักงานเขตบางบอน ส านักงานเขตราษฎร์บูรณะ และ
ส านักงานเขตทุ่งครุ 

 3. ส านักงานเขตทั้ง 50 เขต ส านักงานเขตโดยฝ่ายการศึกษามีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานสารบรรณและธุรการทั่วไป การเงินและพัสดุ การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 
2523 งานกิจการนักเรียน การบริหารบุคคล การนิเทศและตรวจเยี่ยมโรงเรียน งานสนับสนุนวิชาการ
และการประสานงานวิชาการ ด าเนินงานศูนย์วิชาการเขตและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 4. โรงเรียน เป็นหน่วยปฏิบัติการในการจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้น
ปฐมวัยและขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพตามที่พึงประสงค์ ซึ่งขณะนี้มีจ านวนทั้งหมด 438 
โรงเรียน นอกจากนั้น ส านักงานเขตยังมีองค์การที่จัดตั้งภายในเพ่ือเสริมระบบการจัดการศึกษาตาม
สภาพท้องถิ่น เพ่ือให้ผลิตนักเรียนที่ตอบสนองต่อท้องถิ่นและความต้องการชุมชนได้อย่างเหมาะสม
หลายองค์การ ได้แก่ 

 5. ศูนย์วิชาการเขต เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในการระดมทรัพยากรบุคคลภายใน
ส านักงานเขตมาร่วมรับผิดชอบพัฒนาการศึกษาและรับผิดชอบกิจกรรมทางการศึกษาในระดับเขต 
แบ่งเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน ฝ่ายวิจัยและประเมินผล และฝ่ายกิจกรรม โดยมี
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 

 6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นไปตามนัยมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างจริงจังจึง
ก าหนดให้มีผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ได้ออกก าหนดให้
หมายถึงสมาชิกสภาเขต) ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริม
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

 7. เครือข่ายโรงเรียน (School Cluster) เป็นการรวมกลุ่มโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกัน
จ านวน 4-5 โรงเรียน เป็น 1 เครือข่าย มีทั้งหมด 80 เครือข่าย โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายจะร่วมกัน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่ม โดยร่วมกันพัฒนาโดยใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า  (ส านัก
การศึกษา, 2558) 

 

2.2.3 บทบาทหน้าที่ด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 
 กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นทั้งนครหลวงของประเทศไทยและเป็นการบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีระเบียบการปกครองตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร รองรับโครงสร้างของกรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย ฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ สภากรุงเทพมหานครและฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครและรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน มีหน้าที่
จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งพ้ืนที่การปกครองออกเป็น
เขต และแต่ละเขตแบ่งออกเป็นแขวงบทบาทหน้าที่ของกรุงเทพมหานครในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา คือ การจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดนโยบาย ดูแล
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มาตรฐาน ก ากับติดตามดูแลสนับสนุนทรัพยากร ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ด าเนินการจัดการศึกษาหลาย
ระดับและหลายรูปแบบ ดังนี้ 

  1. การจัดในรูปศูนย์เลี้ยงดูเด็กหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในความรับผิดชอบของ
ส านักพัฒนาชุมชน ซึ่งด าเนินงานในลักษณะของการให้ความสนับสนุนชุมชนที่เปิดด าเนินการและ
ส านักอนามัย ซึ่งเปิดสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน และให้การสนับสนุนบ้านเลี้ยงเด็ก 

  2. การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษา อยู่ในความรับผิดชอบของส านักการศึกษาและส านักงานเขต 

  3. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และวิทยาลัยเกื้อ
การุณย์ในความรับผิดชอบของส านักการแพทย์ 

  4. การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ได้แก่ การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นใน
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร และจัดให้แก่กลุ่มสนใจตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในความรับผิด
ขอบของส านักพัฒนาชุมชน 

หน่วยงานที่ รับผิดชอบด้านการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

ส านักการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากรม มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน
การศึกษา โดยน านโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป ให้ส านักงานเขตและโรงเรียนด าเนินการ 
ส านักการศึกษาแบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 หน่วยงาน คือ ส านักงานเลขานุการ กองการเจ้าหน้าที่ 
กองคลัง หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านักงานยุทธศาสตร์ กองเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน กองพัฒนา
ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร  

บทบาทหน้าที่ของส านักการศึกษา รับผิดชอบเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย 
การจัดท าและพัฒนาแผนการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาในระบบอย่างมีคุณภาพ 
ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีและการสื่อสารมาใช้
ในการบริหารจัดการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการศึกษาเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ส านักงานเขต มีผู้อ านวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสามัญ ข้าราชการครูและลูกจ้าง
กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบการปฏิบัติราชการภายในเขต เป็นหน่วยงานที่น านโยบายของ 
กรุงเทพมหานครมาปฏิบัติให้เกิดผลโดยตรงต่อประชาชน ประกอบด้วย 11 ฝ่าย คือ ฝ่ายปกครอง 
ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ฝ่ายรายได้ ฝ่ายรักษาความสะอาดและ
สวนสาธารณะ ฝ่ายการคลัง ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายการศึกษาและ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน มีดังนี้ 
1. ก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
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2. จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
3. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4. บริหารงานตามที่ได้รับมอบหมายด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารบุคคล 

และการบริหารทั่วไป 
5. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6. จัดท ารายงานประจ าปีของสถานศึกษา 
7. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

(ส านักการศึกษา, 2551) 
วิสัยทัศน์ด้านการศึกษา 
โครงสร้างการบริหารการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกรุงเทพมหานคร มีการ

บริหารงานอย่างเป็นระบบ โดยมีส านักการศึกษาเป็นผู้ประสานงานและพัฒนาโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครทั้ง 438 โรงเรียน ผ่านการบังคับบัญชาของส านักงานเขต โดยก าหนดวิสัยทัศน์ด้าน
การศึกษา ดังนี้ “กรุงเทพฯ ของเรา เยาวชนและคนทุกวัยมีความรู้คู่คุณธรรม” (ส านักการศึกษา, 
2558) 
 
2.3  นิยามแนวคิดเชิงทฤษฎี องค์ประกอบภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้ 
บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร     
 ภาวะผู้น าเป็นค าที่กว้างที่ใช้กันอยู่ในสังคม ผู้ที่จะเป็นผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์และการจินตนาการเช่น 
เดียวกับความรู้ ภาวะผู้น าเป็นความสามารถที่จะน าบุคคล เครื่องมือ และทรัพยากร พร้อมกับการแก้ปัญหา
ให้ได้รับผลส าเร็จ ในโลกปัจจุบัน ทุกคนต้องก้าวเดินไปด้วยกันแม้จะแตกต่างกันด้านเชื้อชาติ สภาพ
ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม การใช้เทคโนโลยีจะเป็นหนทางหรือเครื่องมือสู่ผลส าเร็จ 
(บรรจบ บุญจันทร์, 2554) 

  2.3.1 องค์ประกอบของภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี  

 องค์ประกอบภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี ตามทัศนะของ Annunzio (2001)  

 Annunzio (2001)  ได้ให้ความหมายของ ภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีว่า 
เป็นพฤติกรรมของผู้น าที่ สามารถแยกเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) สามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมในการบริหาร  
2) คล่องแคล่ว  
3) มีความยืดหยุ่น  

  องค์ประกอบภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี ตามทัศนะของ Pulley, Sessa, & Malloy, 
(2002)  
  Pulley, Sessa, & Malloy (2002) ให้ความหมายภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยีว่าเป็นพฤติกรรม
ของผู้น าในยุคเทคโนโลยีทีม่ีลักษณะส าคัญ 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) ผู้น าเปลี่ยนแปลง 
2) ความล้ าหน้าการน าบุคลากรและองค์กร  
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  องค์ประกอบภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี ตามทัศนะของ เบญจพรรณ แจ่มจ ารูญ (2557)  
  เบญจพรรณ  แจ่มจ ารูญ  (2557)  ได้ศึกษาองค์ประกอบคุณลักษณะผู้น าเชิง
อิเล็กทรอนิกส์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลภาวะผู้น าเชิงอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า  ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) ผู้น าเปลี่ยนแปลง 
2) ส่งเสริมการท างานรว่มกัน 
3) เป้าหมาย 

  องค์ประกอบภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี ตามทัศนะของ Flanagan, & Jacobson, 
(2003) 
  Flanagan & Jacobson (2003) ให้ความหมาย ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี ว่าเป็นพฤติกรรม
ของผู้น าที่มีภารกิจต่อนักเรียน มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) มีความมั่นคงต่อภารกิจ  
2) มีวิสัยทัศน์การใช้เทคโนโลย ี 
3) มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างมีประสิทธิผล 
4) การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในการบริหารงาน  
5) การใช้เทคโนโลยีในการสอนและการเรียนรู ้

  องค์ประกอบภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี ตามทัศนะของ  Riedl, (1998) 
  Riedl (1998) ได้ก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี ว่ามีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) ความสามารถของผู้บรหิารในการจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐาน  
2) มีการบูรณาการเทคโนโลยีในการเรียนการสอน  
3) การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในการบริหารงาน  

  องค์ประกอบภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี ตามทัศนะของ Creighton, (2003) 
   Creighton (2003) พบว่า ได้ก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี ว่ามี
องค์ประกอบที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) มีวิสัยทัศน์การใช้เทคโนโลย ี 
2) เป็นผู้น าเปลี่ยนแปลง 
3) การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในการบริหารงาน  

 องค์ประกอบภาวะผู้น าทางเทคโนโลย ีตามทัศนะของ Kearsley & Lynch (1992)     
 Kearsley & Lynch (1992) พบว่า ได้ก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีว่ามี 

องค์ประกอบที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1) การพัฒนาวชิาชีพในตนเอง 
2) มีวิสัยทัศน์การใช้เทคโนโลย ี 
3) การใช้เทคโนโลยีในการสอนและการเรียนรู ้
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       องค์ประกอบภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี ตามทัศนะของ  Dede, (1994)  
                  Dede (1994) ได้ก าหนดองค์ประกอบของภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี ว่ามีองค์ประกอบ 
ที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) มีวิสัยทัศน์การใช้เทคโนโลย ี 
2) น าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรยีนการสอน  
3) แรงบันดาลใจให้บุคคลกล้าอุทิศตนเพ่ืออนาคต 
4) ที่แตกต่างกันจากการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม  

  องค์ประกอบภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี ตามทัศนะของ (Bailey, G.D., & Lumley, 
D. (1994) 
  Bailey, G.D., & Lumley, D. (1994). ต่างให้ความส าคัญกับภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี 
โดยระบุว่า ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีต้องประกอบไปด้วย องค์ประกอบที่ส าคัญ 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) มีวิสัยทัศน์การใช้เทคโนโลย ี 
2) เทคโนโลยีมาใช้ในการปรบัปรุงการสอนและการเรียน 
3) การบูรณาการเทคโนโลยี  

  องค์ประกอบภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี ตามทัศนะของ Hughes & Zachariah, (2001) 
  Hughes & Zachariah (2001)  กล่าวว่า ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี สามารถวัดได้จาก 8 
องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) มีวิสัยทัศน์การใช้เทคโนโลย ี 
2) การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลย ี
3) การเรียนการสอนในห้องเรียนให้ประสบความส าเร็จ  
4) การบูรณาการเทคโนโลยีไปสู่การเรียนการสอน  
5) การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในการท างาน 
6) ส่งเสริมการท างานรว่มกัน 
7) มีการสื่อสารแบบสองทาง 
8) ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมวชิาชพี  
องค์ประกอบภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี ตามทัศนะของ Matthews & Karr- 

Kidwell, (1999) 
  Matthews & Karr-Kidwell (1999) พบว่า ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี สามารถวัดได้จาก 3 
องค์ประกอบ ดังนี้ 

1) มีวิสัยทัศน์การใช้เทคโนโลย ี 
2) มั่นคงต่อภารกิจ การใช ้
3) เทคโนโลยีมาใช้ในการปรบัปรุงการสอนและการเรียน 
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องค์ประกอบภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี ตามทัศนะของ คมพิศิษฐ์ ศรีบุญเรือง  
(2558)  

    คมพิศิษฐ์ ศรีบุญเรือง (2558) ได้ศึกษาภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
กล่าวว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษา มี 4 องค์ประกอบ คือ  

   1) การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในการบริหารงาน 
   2) การใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร ในการเรียนการสอน  

       3) ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ 

   4) การมีจริยธรรมในการใช้ เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
 องค์ประกอบภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี ตามทัศนะของ Osten (2001)  

 Osten (2001) กล่าวว่า ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี สามารถวัดได้จาก 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1) ทักษะการใช้เทคโนโลยี 
2) จัดการปัญหาหรือช่องว่างระหว่างผู้ที่มีและไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่  
3) การบูรณาการเทคโนโลยีต่างๆ  

 องค์ประกอบภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี  ตามทัศนะของนักทฤษฎี นักวิชาการต่างๆ ดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยได้น าประเด็นต่างๆ มาสังเคราะห์เพ่ือก าหนดองค์ประกอบที่เป็นกรอบแนวความคิดเชิง
ทฤษฎี (Theoretical framework) และที่เป็นกรอบแนวความคิดเพ่ือการวิจัย (Conceptual 
framework) ตามล าดับดังแสดงในตารางที่ 2.1 
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จากตารางที่ 2.1 สังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี   
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คว
าม

ถี่ 

1 สามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมในการบริหาร               2 
2 มีความคล่องแคล่ว               1 
3 มีความยืดหยุ่น               1 
4 เป็นผู้น าเปลี่ยนแปลง              3 
5 ความล้ าหน้าการน า บุคลากรและองค์กร              1 
6 ส่งเสริมการท างานร่วมกัน              2 
7 เป้าหมาย              1 
8 มีความมั่นคงต่อภารกิจ               1 
9 มีวิสัยทัศน์การใช้เทคโนโลยี               7 
10 มีการพัฒนาวิชาชีพในตนเอง              2 
11 การส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยี              2 
12 การใช้เทคโนโลยีในการบรหิาร              7 
13 ความสามารถในการจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน               1 
14 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน              5 
15 แรงบันดาลใจให้บุคคลอุทิศตนเพื่ออนาคต              1 
16 การส่งเสริมสิ่งแวดล้อมในการท างาน              1 
17 ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ              1 
18 มีการบูรณาการเทคโนโลยี               4 
19 การมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีและ

การสื่อสาร 
             1 

20 ทักษะการใช้เทคโนโลยี              1 
21 จัดการปัญหาหรือช่องว่างระหว่างผู้ที่มี

และไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่  
             1 

 รวม 3 2 4 6 3 3 3 4 3 6 2 4 3 46 
  

 จากตารางที่ 2.1 สังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี  พบว่า ผลการ
สังเคราะห์องค์ประกอบ เชิงทฤษฎี (Theoretical framework) มีจ านวน 21 องค์ประกอบ แต่
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ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ เกณฑ์พิจารณาจากองค์ประกอบที่มีความถี่สูง (ในที่นี้คือความถี่
ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป) ได้องค์ประกอบจ านวน 4 องค์ประกอบ คือ  

 องค์ประกอบที่ 1   มีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี   
 องค์ประกอบที่ 2   การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 
 องค์ประกอบที่ 3   การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
 องค์ประกอบที่ 4   การบูรณาการเทคโนโลยี 
 

 จากองค์ประกอบข้างต้น สามารถแสดงเป็นโมเดลการวัด ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี ดังภาพที่ 2.3 
 

 

ภาพที่ 2.3  โมเดลการวัดภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 
 

จากภาพที่ 2.3 แสดงโมเดลการวัดภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้จาก
การสังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย 1) มีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  2) การ
ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 3) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และ 4) การบูร
ณาการเทคโนโลยี  

 ในล าดับต่อไป ผู้วิจัยจะศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือสังเคราะห์หาตัวบ่งชี้ของ
แต่ละองค์ประกอบ ซึ่งเมื่อก าหนดได้ตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบแล้ว ผู้วิจัยจะศึกษาทฤษฎีและ
งานวิจัยเพ่ือสังเคราะห์หานิยามเชิงปฏิบัติการและตัวบ่งชี้ของแต่ละตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ
ต่อไป   

 

    
     วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี     
    

 การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน   
    

 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
ในการเรียนการสอน 

  

    

 การบูรณาการเทคโนโลยี   

    

 

ภาวะผู้น าทาง
เทคโนโลยี 
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2.4.  ตัวบ่งชี้  นิยามเชิงปฏิบตัิการ และพฤติกรรมบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบของ
ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร    

 2.4.1 องค์ประกอบของ “มีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี”  
   องค์ประกอบ มีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  ตามทัศนะของ Hallinger & Murphy 
(1985) 
   Hallinger & Murphy (1985)  ได้ให้ความหมายของวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  จะต้อง
ประกอบด้วย การสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีการรู้ในหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต การสร้าง
อนาคตขององค์กร การวางแผนเพ่ือก าหนดเผ้าหมายขององค์กร ซึ่งหมดนับเป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของ
ผู้น า 
   องค์ประกอบ มีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  ตามทัศนะของ Braun (1991)  
   Braun (1991) ได้ให้ความหมาย วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  ว่าคือ การสร้างวิสัยทัศน์การ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆการน าข้อมูลมาท าการเผยแพร่วิสัยทัศน์ และการปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์ เห็นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าได้ชัดเจน และมุงมั่นที่จะจัดการให้สามารถอยู่ใน
สถานการณ์นั้นได้อย่างเหมาะสม 
   องค์ประกอบ มีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  ตามทัศนะของ Manning, & Robertson (2002) 
   Manning & Robertson (2002) ได้อธิบายถึงผู้น าวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีว่ามีพฤติกรรมที่
ส าคัญอยู่ 10 ประการ ดังนี้คือ 1) การค้นหาแนวคิดจนได้วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 2) การท าวิสัยทัศน์ให้
ชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจในปรัชญา 3) ทิศทางของยุทธศาสตร์ที่บูรณาการและรวมไว้ซึ่งค่านิยม
ทางวัฒนธรรม 4) การกระตุ้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยผ่านการชักจูง โน้มน้าวและจัดท าสิ่งที่ยากให้เป็น
ตัวอย่าง 5) การท าพันธะสัญญากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและพยายามท าความเข้าใจความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องส่วนบุคคล 6) การแสดงออกในลักษณะที่อบอุ่นให้ความสนใจ 7) การแปลความหมาย
วิสัยทัศน์ส าหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละคน 8) การใส่ใจกับหลักขององค์กร 9) การคงไว้ซึ่งกิจกรรมที่
เป็นศูนย์กลาง 10) การแสวงหาวิธีการปรับปรุงการท างานโดยสังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์ถึงการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและนอกองค์กร สามารถแยกเป็นองค์ประกอบของผู้น าวิสัยทัศน์ทาง
เทคโนโลยี ที่ส าคัญ ประกอบด้วย 1) มีการสร้างวิสัยทัศน์ (formulating) 2) มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ 
(articulating) 3) มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (implementing) 4) มีการประเมินวิสัยทัศน์ 
(evaluating) และ 5) การเป็นแบบอย่างที่ดี (role model) 
   องค์ประกอบ มีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลย ีตามทัศนะของ Kantabutra & Avery (2003) 
   Kantabutra & Avery (2003) ได้ศึกษาเชิงประจักษ์: องค์ประกอบของวิสัยทัศน์ และ
ปัจจัยความเข้าใจ ผลการวิจัย สรุปองค์ประกอบได้ดังนี้ 1) สั้น (brevity) 2) ชัดเจน (clarity) 3) มี
ความเป็นนามธรรม (abstractness) 4) ท้าทาย (challenge) 5) มีลักษณะเชิงอนาคต (future 
orientation) 6) มีความม่ันคง เสถียรภาพ (stability) 7) เป็นความต้องการ (desirability) 
   องค์ประกอบ มีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี ตามทัศนะของ Zaccaro (2004) 
     Zaccaro (2004) ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้น ามีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี ผลการศึกษาพบว่า
พฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้น าวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย การก าหนดวิสัยทัศน์ที่
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ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต และการสื่อสารให้ผู้อ่ืนทราบด้วยค าพูด กระท าการเพ่ือให้มองเห็นภาพ
ในผลส าเร็จที่ต้องการ ผู้น าจะสร้างความไว้วางใจ และให้ความส าคัญกับผู้อ่ืนมากกว่าตนเอง สามารถ
แยกเป็นองค์ประกอบของภาวะผู้น าวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี ที่ส าคัญ ดังนี้ 1) มีการสร้างวิสัยทัศน์ 
(formulating) 2) มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ (articulating) 3) มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 
(implementing) และ 4) การให้ความส าคัญกับผู้อ่ืน 
   องค์ประกอบ มีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  ตามทัศนะของ Leimbach (2005) 
   Leimbach (2005) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้น ามีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย 
คือ 1) มีการสร้างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ 2) การเป็นนักสื่อสาร 3) ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 4) การเข้าถึง
แนวโน้มของผู้เรียน และการแข่งขัน 5) การวางแผนและสนับสนุนองค์การ 6) การสร้างแรงบันดาลใจ
ของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยังได้กล่าวถึงองค์ประกอบของผู้น ามีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีที่
ส าคัญ ประกอบด้วย 1) มีการสร้างวิสัยทัศน์ (formulating) 2) มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ 
(articulating) 3) มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (implementing) 
   องค์ประกอบ มีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลย ี ตามทัศนะของ Kapur, Surinder(2008) 
    Kapu, Surinder (2008) ได้ศึกษาองค์ประกอบของผู้น ามีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสามารถ
แยกเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 1) มีการสร้างวิสัยทัศน์ (formulating) 2) มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ 
(articulating) 3) มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ (implementing) และ 4) การเป็นแบบอย่างที่ดี (role 
model) 
  องค์ประกอบ มีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  ตามทัศนะของ สมชาย เทพแสง (ม.ป.ป.) 
    สมชาย เทพแส (2558) ได้สรุปไว้ว่าภาวะผู้น ามีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีจ าเป็นต้องมี
องค์ประกอบที่จัดว่าเป็น อัตลักษณ์หรือคุณลักษณะของภาวะผู้น าวิสัยทัศน์ อย่างน้อย 5 ประการ 
ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์การเพ่ิมพลังอ านาจ 2) การท างานเป็นทีมมนุษยสัมพันธ์ และการสร้างเครือข่าย 
โดยผู้บริหารโรงเรียนต้องมีความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน 3) น าพาบุคลากรใน
โรงเรียนไปสู่เป้าหมายปลายทาง 4) มีการเพ่ิมพลังอ านาจให้บุคลากรท างานเต็มศักยภาพด้วยความ
เต็มใจ โดยยึดแนวทางการปฏิบัติงานที่เน้นการท างานเป็นทีมและสร้างทีมงานให้เข้มแข็ง 5) ใช้หลัก
ของมนุษยสัมพันธ์ในการสร้างเครือข่ายเพ่ือระดมทรัพยากรและสรรพก าลังจากภายนอกโรงเรียนทั้ง
ผู้ปกครองและชุมชนมาพัฒนาโรงเรียนให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและมีคุณภาพสืบไป 
   องค์ประกอบ มีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลย ีตามทัศนะของ Moorhead & Griffin (1998) 
   Moorhead & Griffin (1998) กล่าวถึงความหมาย วิสัยทัศน์ คือ การสร้างวิสัยทัศน์ทาง
เทคโนโลยี การเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี และการสร้าง
ความไว้วางใจ 
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   องค์ประกอบ มีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี ตามทัศนะของ Petrides, L.A. and Lipshit z.s. 
(2000). 
    Petrides, L.A. and Lipshit z.s. (2000). กล่าวว่า วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีของผู้น านั้น 
ต้องประกอบไปด้วย การมีการสื่อสารที่ดี สื่อสารที่ต้องมองไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ สามมรถดึงดูด
ให้ผู้ตามปฏิบัติได้ไม่ใช่การสร้างฝัน แต่เป็นการประเมินทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ใน
อนาคต 
   องค์ประกอบ มีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลย ีตามทัศนะของ ไพทูรย์ สินลารัตน์ (2557) 
   ไพทูรย์ สินลารัตน์ (2557) ได้กล่าวไว้ว่า วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีของผู้น า หมายถึง 
ความสามารถในการสร้างเป้าหมาย ความสามารถในการเผยแพร่วิสัยทัศน์ ความสามารถในการ
ปฏิบัติตามเป้าหมายของวิสัยทัศน์ 
    องค์ประกอบ มีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี ตามทัศนะของ Amoah (2010) 
    Amoah (2010) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ประกอบด้วยองค์ประกอบ ความชัดเจน 
ความสามารถ ความต้องการหรือความปรารถนา  คู่คิด ความฉลาดรอบรู้  
   องค์ประกอบ มีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี ตามทัศนะของ สมยศ ชี้แจง (2552) 
   สมยศ ชี้แจง (2552) ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบของวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีที่ดีควร
ประกอบไปด้วย 1) เข้าใจง่าย มีลักษณะตามอุดมคติ สอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์การ 2) มี
ความท้าทาย แต่อยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริง 3) มีความมุ่งเน้น วิสัยทัศน์ใช้เป็นเครื่องน าทางในการ
ตัดสินใจ 4) เป็นประโยชน์ส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5) อธิบายได้ง่าย แม้ว่าจะเป็นกระบวนการที่
ซับซ้อน แต่การอธิบายวิสัยทัศน์ก็ควรจะท าได้โดยง่าย 
   องค์ประกอบ มีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี ตามทัศนะของ ชลาลัย นิมิบุตร (2550)  
   ชลาลัย นิมิบุตร (2550) ได้กล่าวไว้ว่าภาวะผู้น าวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี คือ กระบวนการที่
เป็นพลวัตร และสามารถแยกเป็นองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ที่ส าคัญ ประกอบด้วย 1) 
การสร้างวิสัยทัศน์ (formulating) 2) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ (articulating) 3) การปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์ (implementing) 4) การมอบอ านาจ (empowerment) และ 5) การคิดเชิงกลยุทธ์ 
(strategic thinking) 
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ตารางท่ี 2.2 สังเคราะห์ตัวบ่งชี้ ผู้น ามีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี 
 

ตัวบ่งชี้  
ผู้น ามีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี 
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1. มี ก า ร ส ร้ า ง วิ สั ย ทั ศ น์ ท า ง
เทคโนโลยี               14 

2. มี ก า ร เ ผ ยแพร่ วิ สั ย ทั ศน์ ท า ง
เทคโนโลยี 

 
             7 

3. มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทาง
เทคโนโลยี 

 
             8 

4. มีการประเมินวิสัยทัศน์               1 
5. การเป็นแบบอย่างท่ีดี               2 
6. การสร้างความไว้วางใจ               2 

7. การให้ความส าคัญกับผู้อื่น               1 
8. ผู้น าการเปลี่ยนแปลง               1 

9. การมอบอ านาจ               1 
รวม 1 1 5 1 4 4 4 3 4 1 3 1 1 4 37 

      จากตารางที่ 2.2 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบ ผู้น ามีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี พบว่ามีตัวบ่งชี้
เชิงทฤษฏี (theoretical framework) จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ แต่การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้หลักเกณฑ์
พิจารณาจากความถี่ของตัวบ่งชี้ ที่นักวิจัยส่วนใหญ่เลือกเป็นองค์ประกอบในระดับสูง (ในที่นี้ ใช้
ความถี่ตั้งแต่  7 ขึ้นไป) ได้ตัวบ่งชี้  จ านวน 3 ตัวบ่งชี้  ที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 
(conceptual framework) ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1  มีการสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2  มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี 
    ตัวบ่งชี้ ที่ 3  มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี 
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จากตัวบ่งชี้ ข้างต้นสามารถสร้างโมเดลการวัดตัวบ่งชี้ผู้น ามีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี ดังภาพที่ 2.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.4  โมเดลการวัดตัวบ่งชี้ผู้น ามีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลย ี
 
    จากภาพที่ 2.4 แสดงโมเดลการวัดตัวบ่งชี้ ผู้น ามีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี ที่ได้จากการ
สังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) มีการสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี 2) มี
การเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี และ 3) มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี 
 
2.4.2 นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ่งชี้ ของ “มีการสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี” 
    Hallinger & Murphy (1985)  ได้เสนอแนวทางการสร้างวิสัยทัศน์ตามกระบวนการ
ด าเนินงาน มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) การด าเนินการรวบรวมข้อมูล จากสภาพแวดล้อมภายนอกและ
สภาพแวดล้อมภายในประกอบกัน 2) การจัดระบบข้อมูลที่สามารถก าหนดวิสัยทัศน์ออกมาแล้วน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ควบคู่กันเพ่ือให้เห็นแนวทางการด าเนินและแนวทางการ
แก้ไขท่ีชัดเจน 3) การก าหนดวิสัยทัศน์ออกมาในรูปแบบข้อความที่ชัดเจน 
    Moorhead & Griffin (1998) ได้อธิบายเกี่ยวกับการสร้างวิสัยทัศน์ หมายถึง
ความสามารถในการสร้างภาพในอนาคตได้อย่างชัดเจน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจุดอ่อนจุด
แข็งของบุคคล สถานที่ ทรัพยากร เวลา และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทั้งภายในและภายนอกองค์การ
แล้วน ามาวิเคราะห์ก าหนดภาพที่พึงประสงค์ในอนาคตขององค์การ 
    ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557)  กล่าวว่า การสร้างวิสัยทัศน์ ส่วนใหญ่เกิดจากการพัฒนา
วิสัยทัศน์ ซึ่งจะบอกถึงสภาพปัจจุบันและสภาพที่ต้องการจะเป็นในอนาคต จากวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นทุก
สิ่งในสถานศึกษาต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทั้งเป้าหมายและกลยุทธ์ และเทคโนโลยี เพ่ือให้ประสบ
ผลส าเร็จตามที่มุ่งหวัง 

 
มีการสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี 

มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลย ี ผู้น ามีวิสัยทัศน์ 
ทางเทคโนโลยี 

มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี 
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    ชลาลัย นิมิบุตร (2550) อธิบายว่า การสร้างวิสัยทัศน์ หมายถึง การสร้างภาพในอนาคต
ของโรงเรียนได้อย่างชัดเจนว่าประสิทธิผลที่ดีที่สุด ทั้งนี้ โดยอาศัยทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการสังเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วนและรอบคอบ  
    ปรารถนา หลีกภัย (2556) ให้นิยามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี 
คือ การที่ทุกคนในองค์การมีส่วนร่วมในการสร้างวิสัยทัศน์ หรือภาพอนาคตขององค์การ ซึ่งได้มาจาก
การแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล รับฟังซึ่งกันและกันเกี่ยวกับสิ่งที่อยากจะท าเทคโนโลยีที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต และสิ่งที่เป็นไปได้โดยวิเคราะห์จากสถานภาพความเป็นจริงจากปัจจุบันอย่าง
เปิดเผย แล้วผสานความคิดที่ขัดแย้งกันให้ด าเนินไปในทางเดียวกัน จากนั้น สมาชิกทุกคนจึงผสาน
พลังมุ่งมั่นที่จะท าให้วิสัยทัศน์เป็นจริง ซึ่งวิสัยทัศน์จะประสบความส าเร็จนั้น สมาชิกจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการค้นคว้าหาข้อมูลเทคโนโลยีหลายๆ ด้าน มีความคิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นในวิสัยทัศน์
โดยไม่ย่อท้อ ยอมรับข้อผิดพลาดอย่างไม่ปิดบัง และพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น มีความอิสระใน
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน โดยทุกคนจะมีลักษณะความผูกพัน
และยอมรับร่างวิสัยทัศน์ขององค์การนั้นมีคุณค่า มีประโยชน์และมีความเข้าใจในวิสัยทัศน์อย่าง
ชัดเจนเป็นพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาภาพในอนาคตของเทคโนโลยีและความต้องการที่จะมุ่งไปสู่ความ
ปรารถนาร่วมกันของสมาชิกท่ัวองค์การ 
    จิติมา วรรณศรี (2550) อธิบายการสร้างวิสัยทัศน์เป็นการสร้างภาพที่ต้องการจะเป็นใน
อนาคตของสถานศึกษา โดยมีที่มาจากการมีความรู้ การมีข้อมูลข่าวสาร การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา รวมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สังเคราะห์ข้อมูล ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ 
    DuBrin (1998) ได้กล่าวว่าในการสร้างวิสัยทัศน์ ครู เทคโนโลยีต้องเตรียมและใช้
แหล่งข้อมูลต่างๆ เพ่ือให้มีข้อมูลข่าวสารให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายตาม
ความจ าเป็น โดยได้เสนอขั้นตอนที่จะน าไปสู่การสร้างวิสัยทัศน์ ได้แก่ วิเคราะห์เทคโนโลยีในปัจจุบัน 
และสภาพแวดล้อม วิเคราะห์องค์การ ก าหนดทักษะเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการด าเนินงานให้ส าเร็จ 
ประเมินปัญหาและโอกาสที่เอ้ืออ านวย แล้วสร้าง ประเมินและตัดสินใจเลือก 
    Campbell & Samiec (2005) ให้ค าจ ากัดความของการสร้างวิสัยทัศน์เทคโนโลยีว่า 
เป็นการสร้างและสื่อสารภาพที่ชัดเจนและทรงพลังของอนาคตที่คุ้มค่าอย่างมีประสิทธิผล  การสร้าง
วิสัยทัศน์เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากท่ีสุดและได้รับการน าไปใช้บ่อยที่สุด ส่วนส าคัญของมิติการสร้าง
วิสัยทัศน์ ได้แก่ ก าหนดภาพของอนาคตที่ต้องการร่วมกัน สื่อสารวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่องและ
สอดคล้องตรงกัน การรับรู้ถึงความหวังและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต ความสนใจของกลุ่มในเรื่อง
เดียวกัน ความชื่นชมในวิสัยทัศน์ 
    กระทรวงศึกษาธิการ (2553) ได้ก าหนดกระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ ดังนี้ 1) ขั้น
เตรียมการ เป็นขั้นตอนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและความจ าเป็นในการสร้าง
วิสัยทัศน์ในองค์การรวมถึงการมีเจตคติที่ดีของสมาชิกท่ีมีต่อองค์กร 2) ขั้นด าเนินการสร้างวิสัยทัศน์ มี
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ขั้นตอนดังนี้ 2.1) รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในปัจจุบัน เช่น 
วัตถุประสงค์ ภารกิจหน่วยงาน ความคาดหวังและความต้องการของสมาชิก ผู้รับบริการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 2.2) วิเคราะห์สถานภาพเทคโนโลยีปัจจุบันของหน่วยงานเพ่ือให้
ผู้บริหารเข้าใจและตระหนักในสถานภาพปัจจุบัน และศักยภาพของหน่วยงาน 2.3) มุมมองแห่ง
อนาคต เป็นลักษณะของการสร้างฝันของแต่ละคน (create individuals dream) จะได้มุมมองที่
หลากหลายและครอบคลุม 2.4) น ามุมมองของแต่ละคนมารวมและเชื่อมโยงกัน (share and relate 
the dreams) เพ่ือให้มุมมองของแต่ละคนมาเชื่อมโยงกัน แล้วเรียงล าดับความส าคัญ  2.5) คัดเลือก
และตัดสินใจอนาคตเทคโนโลยีของหน่วยงานที่เป็นความฝันของทุกคน  2.6) ขัดเกลาส านวนให้สื่อ
ความหมายชัดเจน ปลุกเร้า ท้าท้าย สร้างพลังดลใจ มีสาระครอบคลุมองค์ประกอบของวิสัยทัศน์ 3) 
ขั้นน าวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติ คือการก าหนดแผนงานและโครงการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และน าแผน/
โครงการไปปฏิบัติ  4) ขั้นประเมินวิสัยทัศน์ การประเมินวิสัยทัศน์ท าให้ทราบว่าวิสัยทัศน์นั้นมีพลัง
และมีประสิทธิภาพเพียงใด โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการว่ามีความก้าวหน้า
ที่มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์เพียงใด ควรปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์อย่างไร 
    Russell & Stone (2002), Zaccaro & Banks (2004) ได้เสนอจากผลการศึกษาว่า
พฤติกรรมของผู้น าที่มีวิสัยทัศน์จะต้องมีการสร้างวิสัยทัศน์ (formulating) เพ่ือให้เห็นถึงภาพที่ควรจะ
เป็นในอนาคต เช่นเดียวกับ Merron (1995) ได้เสนอแนวคิดในการสร้างวิสัยทัศน์ว่า ควรเริ่มจากการ
ก าหนดวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์การให้ชัดเจน มีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์การเพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์การ ส าหรับการ
สร้างวิสัยทัศน์ ซึ่งในการสร้างวิสัยทัศน์ที่มีประสิทธิผลควรมีการก าหนดขึ้นโดยตัวผู้น าและคณะผู้น า ทั้งนี้
เพราะคณะผู้น าสามารถสร้างวิสัยทัศน์โดยรวบรวมความคิดเห็นของทุกคนในองค์การได้ 
    Wilmore (2002) ได้อธิบายถึงการพัฒนาวิสัยทัศน์หรือการสร้างวิสัยทัศน์ทางด้าน
เทคโนโลยีจะบอกถึงสภาพปัจจุบันและสภาพที่ต้องการจะเป็นในอนาคต จากวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นทุกสิ่ง
ในสถานศึกษาต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทั้งเป้าหมายและกลยุทธ์เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ 
    ดังนั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของพฤติกรรมบ่งชี้ “การสร้างวิสัยทัศน์ทาง
เทคโนโลยี” หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยีในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่
แสดงออกถึงการสร้างภาพในอนาคตขององค์การซึ่งเป็นการสะท้อนความคิดเชิงรุก สภาพปัจจุบันของ
เทคโนโลยี โดยอาศัยข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ และการค้นหาข้อมูลเทคโนโลยีจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
ผู้น าในทุกระดับขององค์การมีส่วนร่วมในการสานฝัน มีการสื่อสารภาพอย่างชัดเจน และสมาชิกทุก
คนยอมรับและยินดีปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงไปถึงตั วบ่งชี้ “มี
การสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี” 6 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 1) รวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูล
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานในปัจจุบัน เช่น วัตถุประสงค์ ภารกิจหน่วยงาน ความคาดหวังและ
ความต้องการของสมาชิกผู้รับบริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น  2) วิเคราะห์สถานภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบันของหน่วยงานเพ่ือให้ผู้บริหารเข้าใจและตระหนักในสถานภาพปัจจุบัน และ
ศักยภาพของหน่วยงาน 3) มุมมองแห่งอนาคตของผู้น าทางเทคโนโลยี เป็นลักษณะของการสร้างฝัน
ของแต่ละคน (create individuals dream) จะได้มุมมองที่หลากหลายและครอบคลุม 4) น ามุมมอง
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ของแต่ละคนมารวมและเชื่อมโยงกัน (share and relate the dreams) เพ่ือให้มุมมองของแต่ละคน
มาเชื่อมโยงกัน แล้วเรียงล าดับความส าคัญ  5)  คัดเลือกและตัดสินใจอนาคตเทคโนโลยีของ
หน่วยงานที่เป็นความฝันของทุกคน 6)  ขัดเกลาส านวนให้สื่อความหมายชัดเจน ปลุกเร้า ท้าท้าย 
สร้างพลังดลใจ มีสาระครอบคลุมองค์ประกอบของวิสัยทัศน์ 
 
  2.4.3  นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ่งชี้ ของ “การเผยแพร่วิสัยทัศน์ทาง
เทคโนโลยี” 
    Yukl (1989), Zaccaro and Banks (2004) ได้เสนอวิธีการที่จะแสดงให้ผู้อ่ืนทราบถึง
วิสัยทัศน์หรืออนาคต สิ่งที่จ าเป็นคือจะต้องสื่อสารให้ผู้ อ่ืนทราบเกิดความเข้าใจและยอมรับ ซึ่ง
สามารถด าเนินการได้หลายแนวทางโดยการใช้วาทศิลป์ หรือผ่านเครื่องมือเทคโนโลยี เช่นการเขียน
เป็นค าขวัญ การใช้อุปมา การเขียนเป็นข้อความที่มีความหมาย การใช้ภาพ สัญลักษณ์ใดๆ ที่เป็น
ตัวแทนของวิสัยทัศน์  
    Wilmore (2002) ได้อธิบายถึงการเผยแพร่วิสัยทัศน์เป็นการสื่อสารวิสัยทัศน์ให้สมาชิก
ในองค์การและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจและถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้น าองค์การ วิธีการสื่อสารเพ่ือเผยแพร่
วิสัยทัศน์ โดยการพูด เขียน หรือใช้เครื่องมือเทคโนโลยี และการกระท าท่ีเป็นแบบอย่าง 
    Hackman, Schmitt-Oliver & Tracy (2002) ให้ข้อเสนอการสื่อสารวิสัยทัศน์ที่มี
ประสิทธิผลทั้งภายในองค์การและไปสู่ชุมชนควรใช้สื่อทางสายตา การน าเสนอด้วยการเขียนและการ
พูด การสื่อสารโดยการ เขียนหรือน าเทคโนโลยีการสื่อสารมาช่วยในการน าเสนอ ซึ่งการกระท าหรือ
การแสดงออกของสมาชิกในโรงเรียนเป็นการเผยแพร่วิสัยทัศน์เป็นวิธีที่ดีที่สุด และกล่าวว่าข้อความที่
เป็นวิสัยทัศน์จะต้องสามารถเห็นได้จากประกาศรายวัน รายสัปดาห์ ในจดหมายข่าวหรือคู่มือ
ด าเนินงาน ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ โฮมเพจหรือหนังสื่อพิมพ์ของโรงเรียน ทั้งนี้ต้องค านึ งถึงสาร 
(message) ที่จะต้องการจะสื่อสารออกไปรวมทั้งวิธีการและการใช้เครื่องมือสารทางด้านเทคโนโลยีที่ดีและใช้ให้
เหมาะสมที่สุด 
    Moorhead & Griffin (1998) กล่าวถึง การเผยแพร่วิสัยทัศน์ คือความสามารถของครู
เทคโนโลยี ในการสื่อสารให้คณะครูมีความเข้าใจวิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน ยอมรับและเต็มใจที่จะ
ปฏิบัติงานทั้งหมายเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น โดยการใช้ค าพูด สัญลักษณ์ การกระท า และเผยแพร่
วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีโดยการน าเสนอ 
    ไพทูรย์ สินลารัตน์ (2557) ได้ให้ทัศนะว่าการเผยแพร่วิสัยทัศน์เป็นกระบวนการที่ส าคัญ
มาก วิธีการเผยแพร่นั้นคือ การใช้สื่อเทคโนโลยีด้านต่างๆ หรือผ่านทางค าพูด สิ่งพิมพ์ และผ่านทาง
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การ ทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าการสื่อสารภาพที่คิดได้เป็นวิธีการท าให้สมาชิกใน
หน่วยงานให้การยอมรับวิสัยทัศน์ให้เป็นของตน ดังนั้น ต้องใช้ศิลป์ ในการอธิบายและสามารถโน้ม
น้าวให้สมาชิกขององค์การได้เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางวิสัยทัศน์ขององค์การ  
    จิติมา วรรณศรี (2550) อธิบายถึงการเผยแพร่วิสัยทัศน์ หมายถึงความสามารถของผู้น า
ที่จะสื่อสารให้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจวิสัยทัศน์ ทั้งเพ่ือการยอมรับและเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ โดยอาจใช้การสื่อสารด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การพูด การเขียนหรือการใช้
สัญลักษณ์ และการกระท า  
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    ทองใบ สุดชารี (2551) ได้กล่าวว่าการเผยแพร่วิสัยทัศน์ คือความสามารถของผู้น าใน
การสื่อสารวิสัยทัศน์ให้บุคลากรขององค์การรวมทั้งบุคคลภายนอก ได้เกิดความเข้าใจตรงกันในอันที่
จะเกิดการยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่จะเกิดข้ึน การเลือกใช้วิธีการสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีจะต้อง
มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมถึงความสามารถในการสร้างเครือข่ายการสื่อสารกับบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกองค์การให้เกิดการยอมรับวิสัยทัศน์ขององค์การผ่านทางเทคโนโลยีต่างๆ 
    ดังนั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบ “การเผยแพร่วิสัยทัศน์ทาง
เทคโนโลยี”  หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้น าทางเทคโนโลยี ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
แสดงออกถึงความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสื่อสารให้ผู้น าและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ
วิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน ยอมรับและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น ซึ่งผู้น าทาง
เทคโนโลยี สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องมีทักษะในการสื่อสาร การใช้ เทคโนโลยี รวมถึงพฤติกรรมใน
การแสดงออกถึงการโน้มน้าว จูงใจให้หรือกระตุ้นให้เพ่ือนร่วมงานเกิดความเข้าใจต่อวิสัยทัศน์ทาง
เทคโนโลยี อยากอุทิศตนและทุ่มเทความพยายามมากขึ้นเป็นพิเศษ เชื่อมั่นและยอมรับในวิสัยทัศน์ว่า
จะสามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ โดยเห็นคุ่นค่าและให้ความส าคัญกับองค์การ สามารถสรุปตัว
บ่งชี้พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเผยแพร่วิสัยทัศน์ได้ 7 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ได้แสดงความเชื่อมั่นว่า
สามารถด าเนินงานได้ตามวิสัยทัศน์เทคโนโลยี เป้าหมายขององค์การ 2) มีการสร้างความเข้าใจและ
การมองเห็นคุณค่าในวิสัยทัศน์เทคโนโลยีในสถานศึกษา 3) มีการโน้มน้าว จูงใจให้บุคลากรร่วมสาน
ฝันต่อวิสัยทัศน์ขององค์การ 4) แสดงพฤติกรรมในทัศนะที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี 5) มี
การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีขององค์การลงสู่ผู้ปฏิบัติ 6) เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าและให้
ความส าคัญกับวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีของสถานศึกษามีความคิด ความรู้สึกที่มีแนวโน้มที่จะ
แสดงออกในการคิดหรือช่วยเหลือแก้ปัญหา 7) มีการสื่อสารวิสัยทัศน์เทคโนโลยีอย่างชัดเจน  
 
  2.4.4 นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ่งชี้ ของ “มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทาง
เทคโนโลยี” 
    Russell andStone (2002) ให้ข้อคิดเห็นตรงกันว่า การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ เป็นการ
น าวิสัยทัศน์ที่สร้างขึ้นไปสู่การปฏิบัติจริงจากความร่วมมือของสมาชิกในองค์การ เพ่ือให้วิสัยทัศน์ที่
สร้างขึ้นบรรลุผลส าเร็จวิสัยทัศน์ที่ดีซึ่งน าเสนอภาพในอนาคตขององค์การที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีกว่าเดิม ถ้าไม่มีความร่วมมือของสมาชิกนั้น จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ แก่องค์การได้เลยจนกว่า
จะได้น าวิสัยทัศน์นั้นลงสู่การปฏิบัติจริงจากสมาชิกทุกคน 
    Wilmore (2002) กล่าวว่าการปฏิบัติเพ่ือให้ประสบความส าเร็จตามวิสัยทัศน์จะต้อง
จัดการเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ เป้าหมาย งบประมาณ เทคโนโลยีและทรัพยากรอ่ืนๆ ให้
ด าเนินการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์โดยต้องระบุเป้าหมายและแผนกลยุทธ์อย่างละเอียด รวมทั้ง
กิจกรรมทุกอย่าง กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน การวางแผนหลักสูตรและอ่ืนๆ ต้องสอดคล้องและ
มุ่งสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์สถานศึกษา  
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    Moorhead & Griffin (1998)  ได้เสนอแนวคิดการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ โดยการแปลง
วิสัยทัศน์ลงในปรัชญาของโรงเรียน ก าหนดนโยบาย โครงการ เพ่ือน าปรัชญาของโรงเรียนไปปฏิบัติ
จริง โดยมีพ้ืนฐานส าคัญคือการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิก วางตนให้เป็นที่ไว้ใจแก่ผู้อ่ืนและ
เคารพ ความคิดเห็นของผู้อื่น 
    Hackman, Schmitt-Oliver & Tracy (2002) ได้กล่าวไว้ว่า การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
โดยผ่านกระบวนการวางแผนกลยุทธ์จะเป็นผลส าเร็จก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก เน้นย้ า
และให้ความส าคัญจากผู้บริหารขององค์การ รวมทั้งการยอมรับและความรู้สึกเป็นเจ้าของความผูกพัน
ของสมาชิกทุกคนในองค์การ การมีความรับผิดชอบและช่วยเหลือจากสมาชิกเพ่ือท าให้วิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนกลายเป็นความจริง 
    ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557)  ได้กล่าวถึง การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ว่า บุคคลที่เป็นผู้น า 
ถึงแม้จะมีการสร้างวิสัยทัศน์ และสามารถเผยแพร่วิสัยทัศน์ให้เข้าใจและต้องการให้เกิดการน าไปสู่
การปฏิบัติทั่วทั้งองค์การ แล้วจะต้องมีกรอบการน าวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติด้วย โดยมีการด าเนินการไปสู่
การปฏิบัติดังนี้ 1) จัดท าแผนการแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติ 2) มีการจัดโครงสร้างการด าเนินการ
ที่เหมาะสมกับองค์การ รวมทั้งอาจจะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรด้านต่างๆ ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติ 3) ปรับปรุงทรัพยากรกับวิสัยทัศน์ใหม่ เช่น อาจต้องมีการฝึกอบรมเทคโนโลยี การพัฒนา
บุคลากรอย่างมีระบบ 4) ก าหนดดัชนีตัวชี้วัดการด าเนินการด้านต่างๆ ตามวิสัยทัศน์ใหม่ตามแนว
ทางการประเมินผล และการด าเนินการอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์นั้นๆ และ 5) 
ให้มีขั้นตอนการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ในแต่ละงานควรจะได้รับการด าเนินการอย่างจริงจัง การน า
วิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาและมองภาพรวม 
ภาพย่อยให้ชัดเจน และน าไปสู่การปฏิบัติได้ 
    จิติมา วรรณศรี (2550) อธิบายว่าองค์ประกอบหนึ่งของวิสัยทัศน์ คือ การปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นการน าวิสัยทัศน์เชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติจริง โดยวิธีการแปลงวิสัยทัศน์ของตนเองไปสู่
นโยบาย แผน กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมของสถานศึกษา 
    ดังนั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการของพฤติกรรมบ่งชี้ “มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์
ทางเทคโนโลยี” หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของผู้น าทางเทคโนโลยีในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
แสดงออกถึงความสามารถในการน าวิสัยทัศน์เทคโนโลยีไปสู่การปฏิบัติได้จริง ทั้งนี้โดยการเชื่อมโยง
และแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน โครงการขององค์การ รวมถึงการส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์กระตุ้นการท างานเป็นทีม กระตุ้นให้
บุคลากรได้ใช้ศักยภาพในการท างานอย่างเต็มความสามารถโดยมุ่งเน้นการกระจายและเพ่ิมอ านาจแก่
บุคลากร และสามารถสรุปตัวบ่งชี้พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี ได้ 
9 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) การเชื่อมโยงและแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน โครงการของ
องค์การ 2) มีการกระตุ้นสนับสนุนในการท างานเป็นทีม 3) การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 4) สร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละคนได้อย่าง
ถูกต้อง 5) สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานเป็นทีม 6) การให้บุคลากรได้ใช้
ศักยภาพในการท างานอย่างเต็มความสามารถ โดยมุ่งเน้นการกระจายและเพ่ิมอ านาจแก่บุคลากร 
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มอบหมายงานให้ทั่วถึงและมีความเป็นธรรม 7) การใช้แรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรใช้พลังที่มีอยู่ใน
ตนเอง 8) มีการกระจายวิสัยทัศน์ให้บุคลากรน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 9) ให้ความไว้วางใจ
ในการท างานโดยปราศจากการควบคุมให้อิสระในการท างาน  
 

ตารางท่ี 2.3 ตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ่งชี้ “ผู้น ามีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี”  
 

ตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการ พฤติกรรมบ่งช้ี 

1. มีการสร้าง
วิสัยทัศน์ทาง
เทคโนโลย ี

พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยีใน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่
แสดงออกถึง การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อมูลเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ในปัจจุบัน มีการวิเคราะห์สถานภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบันของหน่วยงานเพ่ือให้
ผู้บริหารเข้าใจและตระหนักในสถานภาพ
ปัจจุบัน และศักยภาพของหน่วยงาน  มี
มุ มมองแห่ งอนาคตของผู้ บริ หาร
สถานศึกษาทางเทคโนโลยี เป็นลักษณะ
ของการสร้างฝันของแต่ละคน การน า
มุมมองของแต่ ละคนมารวมและ
เชื่อมโยงกันแล้วเรียงล าดับความส าคัญ  
โดยสามารถคัดเลือกและตัดสินใจ
อนาคตเทคโนโลยีของหน่วยงานที่เป็น
ความฝันของทุกคน สามารถขัดเกลา
ส านวนให้สื่อความหมายชัดเจน ปลุก
เร้า ท้าท้าย สร้างพลังดลใจ ครอบคลุม
องค์ประกอบของวิสัยทัศน์ 

1) มีการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในปัจจุบัน  

2)  มีการวิเคราะห์สถานภาพเทคโนโลยีปัจจุบัน
ของหน่วยงานเพ่ือให้ผู้บริหารเข้าใจและ
ตระหนักในสถานภาพปัจจุบัน และศักยภาพ
ของหน่วยงาน  

3) มีมุมมองแห่งอนาคตของผู้บริหารสถานศึกษา
ทางเทคโนโลยี เป็นลักษณะของการสร้างฝัน
ของแต่ละคน 4) น ามุมมองของแต่ละคนมารวม
และเชื่อมโยงกัน แล้วเรียงล าดับความส าคัญ   

5) สามารถคัดเลื อกและตัดสินใจอนาคต
เทคโนโลยีของหน่วยงานที่เป็นความฝันของทุก
คน  

6) สามารถขัดเกลาส านวนให้สื่อความหมาย
ชัดเจน ปลุกเร้า ท้าท้าย สร้างพลังดลใจ 
ครอบคลุมองค์ประกอบของวิสัยทัศน์ 

2. มีการ
เผยแพร่
วิสัยทัศน์
ทาง
เทคโนโลยี 

พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยีใน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่
แสดงออกถึง ความเชื่อมั่นว่าสามารถ 
ด าเนินงานได้ตามวิสัยทัศน์เทคโนโลยี
หรือเป้าหมายขององค์การ การสร้าง
ความ 

1) ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าสามารถด าเนินงาน
ได้ตามวิสัยทัศน์เทคโนโลยีหรือเป้าหมาย
ขององค์การ  

2) มีการสร้างความเข้าใจและการมองเห็น
คุณค่าในวิสัยทัศน์เทคโนโลยีใน
สถานศึกษา  
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการ พฤติกรรมบ่งช้ี 

 เข้าใจและการมองเห็นคุณค่าในวิสัยทัศน์
เทคโนโลยีในสถานศึกษา มีการโน้มน้าว 
จูงใจให้บุคลากรร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์
เทคโนโลยีขององค์การแสดงพฤติกรรมใน
ทัศนะที่ สอดคล้ องกั บวิ สั ยทั ศน์ ทา ง
เทคโนโลยี และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ทางเทคโนโลยีขององค์การลงสู่ผู้ปฏิบัติ
เ กิ ด ค ว า ม รู้ สึ ก เ ห็ น คุ ณ ค่ า แ ล ะ ใ ห้
ความส าคัญกับวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี
ของสถานศึกษา มีความคิด ความรู้สึกที่มี
แนวโน้มที่จะแสดงออกในการคิดหรือ
ช่วยเหลือการสื่อสารวิสัยทัศน์เทคโนโลยี
อย่างชัดเจน 

3) มีการโน้มน้าว จูงใจให้บุคลากรร่วมสาน
ฝันต่อวิสัยทัศน์เทคโนโลยีขององค์การ  

4) แสดงพฤติกรรมในทัศนะที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลย ี 

5) มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีของ
องค์การลงสู่ผู้ปฏิบัติ 

 6) เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าและให้
ความส าคัญกับวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีของ
สถานศึกษา มีความคิด ความรู้สึกที่มี
แนวโน้มที่จะแสดงออกในการคิดหรือ
ช่วยเหลือแก้ปัญหา 

 7)มีการสื่อสารวิสัยทัศน์เทคโนโลยีอย่าง
ชัดเจน   

3. มีการ
ปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์ทาง
เทคโนโลย ี

พฤติกรรมของผู้น าทาง เทคโนโลยี ใน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่
แสดงออกถึง การเชื่อมโยงและแปลง
วิ สั ย ทั ศ น์ เ ท ค โ น โ ล ยี ไ ป สู่ น โ ย บ า ย 
เป้าหมาย แผนงาน โครงการขององค์การ 
มีการกระตุ้นสนับสนุนในการท างานทาง
เทคโนโลยีอย่างเป็นทีม การส่ง เสริม
สนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี สร้าง
แรงจูงใจให้ 

1) การเชื่อมโยงและแปลงวิสัยทศัน์เทคโนโลยี
ไปสู่นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน โครงการ
ขององค์การ 

2) มีการกระตุ้นสนับสนุนในการท างานทาง
เทคโนโลยีอย่างเป็นทีม  

3) การส่งเสริมสนับสนนุให้บุคลากรได้มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติตามวิสัยทัศนท์าง
เทคโนโลย ี

4) สร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับความ
ต้องการทางเทคโนโลยีของแต่ละคนได้
อย่างถูกต้อง  
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 

ตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการ พฤติกรรมบ่งช้ี 
 สอดคล้ องกับความต้ อ งการทา ง

เทคโนโลยีของแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง 
สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการท างานเป็น
ที ม และมี ก า รกระจายวิ สั ยทั ศน์
เทคโนโลยีให้บุคลากรน าไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีและการท างานเป็นทีม  

6) มีการกระจายวิสัยทัศน์เทคโนโลยีให้
บุคลากรน าไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
2.4.5 องค์ประกอบของ “มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน”  
   องค์ประกอบ มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน ตามทัศนะของ International 
Society for Technology in Education: ISTE    
   International Society for Technology in Education: ISTE (2009) ได้ก าหนด
มาตรฐานระดับชาติทางเทคโนโลยีการศึกษาส าหรับผู้บริหาร พบว่า ได้มีการก าหนดให้ผู้บริหาร
สถานศึกษาด าเนินการก าหนดให้มีการใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตรปกติ การสร้างทีมงานและกลุ่มการ
เรียนรู้ในองค์กรเพ่ือน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานที่ปฏิบัติเพ่ือสร้างผลิตภาพของงาน การให้
การช่วยเหลือทีมงานและกลุ่มการเรียนรู้โดยการสร้างโอกาสการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพแก่ผู้
ที่น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือการเรียนการสอน และการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งทรัพยากรทาง
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาวิชาชีพอย่างยั่งยืน 
   องค์ประกอบ มีการใชเ้ทคโนโลยใีนการบริหารงานตามทัศนะของ ครรชิต มาลัยวงศ์ 
   ครรชิต มาลัยวงศ์ (2557) แสดงทัศนะเกี่ยวกับการน าคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน ซึ่งมีรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 1) automation คือ การน าคอมพิวเตอร์
มาปฏิบัติงานต่างๆ แทนการใช้มือท า ไม่ว่าจะเปลี่ยนไปหมดหรือบางส่วนก็ตาม เช่น ส านักงานใช้
คอมพิวเตอร์ในการบันทึก จัดเก็บ ค้นหาเอกสาร พิมพ์จดหมายรายงาน ช่วยเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ 
ให้ผู้บริหาร เรียกว่า เป็นส านักงานอัตโนมัติ (office automation) งานเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายที่จะ
อ านวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร 2) data processing คือ การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การจัดเก็บ บันทึก และประมวลผลข้อมูลตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ เช่น การลงทะเบียนนิสิต การเก็บเงิน
ค่าหน่วยกิต การคิดผลสอบ การจัดท างบประมาณ การตั้งเบิกจ่าย ซึ่ งโดยรวมแล้วคืองานบัญชีและ
งานข้อมูลนักศึกษา ตลอดจนงานคะแนนสอบ งานประมวลผลข้อมูลนี้เป็นงานที่มีจุดมุ่งหมายที่จะเพ่ิม
ประสิทธิผลแก่ผู้ปฏิบัติและผู้บริหาร 3) information system หรือ management information 
system (MIS) คือ ระบบประมวลผลข้อมูลที่จัดท ารายงานพิเศษส าหรับใช้ในการบริหาร บวกกับ
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ระบบข้อมูลภายนอกที่ต้องมีทั้งสองส่วนเพราะระบบประมวลผลนั้นเน้นที่ข้อมูลภายใน ในขณะที่การ
ตัดสินใจของผู้บริหารจะต้องอาศัยข้อมูลภายนอกประกอบ 
   องค์ประกอบมีการใช้เทคโนโลยใีนการบริหารงานตามทัศนะของ ถนอมพร เลาหจรัสแสง 
   ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2553) กล่าวถึงการใช้คอมพิวเตอร์ เ พ่ือการบริหารงานว่า 
คอมพิวเตอร์จะถูกน ามาใช้ในฝ่ายธุรการ เพ่ือช่วยงานประมวลผลข้อมูลต่างๆ อาทิ เช่น การท า
ทะเบียนประวัติของครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน การจ่ายเงินครูและเจ้าหน้าที่ การพิมพ์ใบ
แจ้งผลการเรียน การจัดตารางสอน ตารางสอบ การจัดเก็บรายรับ-รายจ่ายงบประมาณ และข้อมูล
ทรัพย์สินของโรงเรียน อีกท้ังใช้ในงานพิมพ์ทั่วไป เช่น การออกจดหมาย รายงานการประชุม จดหมาย
ข่าว เป็นต้น 
   องค์ประกอบ มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน ตามทัศนะของ American Institute for 
Research: AIR 
   American Institute for Research: AIR (2009) ที่ระบุว่า มาตรฐานระดับชาติทาง
เทคโนโลยีการศึกษาส าหรับผู้บริหารด้านผลิตภาพและการปฏิบัติทางวิชาชีพเป็นมาตรฐานที่ได้รับการ
ตอบรับจากกลุ่มตัวอย่างมีความส าคัญประมาณร้อยละ 30 โดยความต้องการดังกล่าวมุ่งให้ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาใช้ประโยชน์จากศักยภาพของเทคโนโลยีอย่างเต็มที่ในการพัฒนาวิชาชีพอัน
น าไปสู่การสร้างผลิตภาพเชิงบวกนั่นเอง  
   อนึ่ง ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีด้านผลิตภาพและการปฏิบัติทางวิชาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษา สามารถพิจารณาได้จากการปฏิบัติการในเชิงวิชาชีพด้าน เทคโนโลยี ดังภาพที่ 2 
(Professional Review and Development, 2002) 
   จากที่เป็นทัศนะหรือผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่างๆ ที่มีความหมายเฉพาะ
อ่ืนๆ ผู้วิจัยได้น ามาแสดงในตารางสังเคราะห์ 4 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมบ่งชี้ 
กรอบแนวคิดเชิงทฤษฏี (theoretical framework) ที่ผู้วิจัยจะใช้พิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือก าหนดเป็น
องค์ประกอบกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (conceptual framework) ต่อไป 
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ตารางท่ี 2.4  สังเคราะห์ตัวบ่งชี้ มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 
 

บ่งชี ้การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 
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1. ใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตรประจ าวัน     4 

2. ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน     4 

3. พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยี     4 

4. เป็นต้นแบบในการใช้เทคโนโลยีและผู้เรียนเกิดการเรียนรู้     3 

รวม 4 4 4 3 15 
 

    จากตารางที่ 2.4 ผลการสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ ผู้น ามีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน
พบว่ามีองค์ประกอบเชิงทฤษฏี (theoretical framework) จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ แต่การศึกษาวิจัยครั้งนี้
ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากความถี่ของตัวบ่งชี้ ที่นักวิจัยส่วนใหญ่เลือกเป็นพฤติกรรมบ่งชี้ ในระดับสูง 
(ในที่นี้ ใช้ความถี่ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป) ได้ตัวบ่งชี้ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ ที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 
(conceptual framework) ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1  ใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตรประจ าวัน 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2  ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3  พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยี 
 จากตัวบ่งชี้ข้างต้นสามารถสร้างโมเดลการวัดองค์ประกอบผู้น ามีการใช้เทคโนโลยีในการบรหิารงาน ดัง
ภาพที่ 5 
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ภาพที่ 2.5  โมเดลการวัดตัวบ่งชี้ ผู้น ามีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 
 

   จากภาพที่ 2.5 แสดงโมเดลการวัดตัวบ่งชี้ ผู้น ามีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน ที่ได้
จากการสังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) ใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตร
ประจ าวัน 2) ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน และ 3) พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพโดยใช้
เทคโนโลยี 
 

 2.4.6 นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ่งชี้ ของ “มีการใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตร
ประจ าวัน” 
    ไพฑูรย ศรีฟ้า (2552)  กล่าวไว้ว่า ปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้ เทคโนโลยีเป็น
กิจวัตรประจ าวันการน าเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงานทางไกล มีการน าสื่อหลายๆ อย่าง เช่น 
โทรศัพทมือถือ โทรสาร วิทยุ โทรทัศน คอมพิวเตอร และเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคม มาใชในการ
ติดต่อการสื่อสารและการบริหารงานทางไกลไดสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเป็น อัน
มาก ถึงแมจะอยูไกลกันก็สามารถท างานร่วมกัน ประชุมร่วมกันไดโดยใช Teleconference เป็นต้น 
    ทัตธนันท์ พุ่มนุช  (2553) การน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการใช้
เทคโนโลยีในการพูดคุยกันผ่านทางโปรแกรมการสนทนาออนไลน์ (Chat) นี้เป็นการพูดคุยที่อิสรเสรี 
หรือมีการน าเสนอลงในเว็บไซด์ ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน โดย
การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ส่วนงานหลัก คือ 1) งานจัดเตรียมเอกสาร เป็นการใช้
เครื่องประมวลผลค าหรือเครื่องประมวลผลเนื้อหา เป็นเครื่องมือในการจัดเตรียม อุปกรณ์
ประกอบการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ โมเด็ม และช่องทางการสื่อสาร ระบบ
ประมวลผลค า  2) งานกระจายเอกสาร เป็นการกระจายข้อมูลสารสนเทศไปยังผู้ใช้ ณ จุดต่าง ๆ อาจ
กระท าโดยการเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม อุปกรณ์เทคโนโลยีที่สามารถปฏิบัติงานกระจาย
เอกสารได้โดยอัตโนมัติ ได้แก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  3) งานจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร สามารถ
ท าได้ทั้งระบบออฟไลน์และระบบออนไลน์ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือผ่านเครือข่ายโทคมนาคม
รูปแบบอ่ืน เช่นระบบฐานข้อมูลเป็นต้น 4) งานจัดเตรียมสารสนเทศในลักษณะภาพ เทคโนโลยีที่ใช้
ด าเนินงานดังกล่าว ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ โทรทัศน์ 5) งานสื่อสารสนเทศด้วย

การใช้เทคโนโลยี 
ในการบริหารงาน 

ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน 

ใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตรประจ าวัน 

พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพโดยใช้
เทคโนโลยี 
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เสียง เช่น โทรศัพท์ การประชุมทางโทรศัพท์ 6) งานสื่อสารสนเทศด้วยภาพและเสียง เช่น ระบบ
มัลติมีเดีย ระบบการประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง เป็นต้น 
 2.4.7 นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ่งชี้ของ “มีการใชเ้ทคโนโลยใีนการพัฒนางาน” 
    ไพฑูรย ศรีฟ้า (2559) ผู้บริหารยุคใหมทุกระดับได้มีมีการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน 
กันอย่างแพรหลาย เช่น ผู้บริหารระดับสูงในองค์การ จะน าเทคโนโลยีที่แสดงภาพรวมของการ
ด าเนินงาน ความสัมพันธระหว่างองคการและสิ่งแวดลอม สรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข มาใชเพ่ือ
ประกอบการแก้ปัญหา และการตัดสินใจก าหนดกลยุทธขององค์การ ส่วนผูบริหารระดับกลางจะน า
สารสนเทศ ที่ ประมวลงานประจ าป มาใชจัดแผนงบประมาณ และก าหนดแผนการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ส าหรับ ผู้บริหารงานระดับต้นจะใชเทคโนโลยีช่วยในการควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
 การน าเทคโนโลยีมาใชในการบริหารสถานศึกษา ปัจจุบันสถานศึกษาหลายแห่ง พัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื่อใชในการบริหารงานด้านต่างๆ ทั้งการบริหารงานวิชาการ การบริหารกิจการนักเรียน 
การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานธุรการ การเงิน พัสดุ ครุภัณฑ การบริหารงานอาคารสถานที่
และการการบริหารงานชุมชน 
    ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาในปัจจุบันได้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนางานมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคของการปฎิรูปการศึกษา ผู้บริหารการศึกษายุคใหมต่างก็น านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใชประโยชนใน การบริหารจัดการศึกษา เพ่ือใหประสบผลส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู
เรียนไดอย่างมีประสิทธิภาพสูง 
    สุคนธ์ สินธพานนท์ (2552) ได้ศึกษาและสรุปถึงผู้บริหารสถานศึกษาที่มีการใช้
เทคโนโลยีในการพัฒนางาน ควรจะมีการพัฒนาดังนี้ 1) ด้านการบริหารฝ่ายวิชาการ ควรมีการใช้
เทคโนโลยีในเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และ มีการใช้เทคโนโลยีในการ
วัดผลประเมินผล เทียบโอนผลการเรียน ให้ถูกตามระเบียบของสถานศึกษา 2) ด้านบริหาร
งบประมาณควรมีสารสนเทศในการตรวจสอบ ติดตามรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
และมีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารพัสดุ สินทรัพย์ เพื่อควบคุมให้ทราบสภาพการใช้งาน 3) ด้านการ
บริหารงานบุคคล  บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีตามความต้องการจ าเป็นของตนเองและ
หน่วยงาน และมีการใช้เทคโนโลยีในการวางแผนอัตราก าลัง ก าหนดต าแหน่งตามความต้องการของ
ก าลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา 4) ด้านการบริหารทั่วไป มีการใช้เทคโนโลยีในการประสานพัฒนา
เครือข่ายการศึกษาเพ่ือแสวงหาความร่วมมือความช่วยเหลือต่อเนื่อง และมีการใช้เทคโนโลยีในการ
จัดระบบการบริหารพัฒนาองค์กรให้มีความเหมาะสม 
 
 2.4.8 นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ่งชี้ ของ “มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
โดย 
    Spillane, J. P. (2005). ได้ศึกษาและให้ทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบของการพัฒนา
วิชาชีพด้านเทคโนโลยีจะประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) หลักสูตร (curriculum) 2) การ
เรียนการสอน (instruction) และ 3) การประเมินผล (assessment) 
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    Sydanmaanlakka, P. (2003). ได้ศึกษาและให้ทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบของการ
พัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเรียนรู้ชุมชน (learning 
communities) และ 2) เพ่ือนสอนเพื่อน (peer coaching) 
    วิโรจน์ สารรัตนะ (2556) แสดงทัศนะกรณีของการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารนั้น จาก
การศึกษาแนวคิดทฤษฎี พบว่า ส่วนใหญ่ได้กล่าวถึงการพัฒนาใน 3 มิติ คือ มิติที่ยึดถือหลักการเชิง
วิทยาศาสตร์ มิติที่ยึดถือหลักการมนุษยสัมพันธ์ และมิติที่ยึดถือหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดย
แต่ละมิติมี 3 ระยะที่ส าคัญดังนี้ 
    1) การพัฒนาวิชาชีพมิติที่ยึดถือหลักการเชิงวิทยาศาสตร์ เป็นไปตามทฤษฎีการบริหาร
จัดการเชิงวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นในยุคเริ่มแรก มีข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารว่า การบริหาร
ต้องอาศัยกฎระเบียบและข้อบังคับเป็นส าคัญ งานของผู้บริหารจึงต้องให้มีความมั่นใจได้ว่า จะเป็นไป
ตามกฎระเบียบและข้อบังคับนั้นอย่างเป็นเหตุเป็นผล ผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายและแนวการ
ปฏิบัติงานที่เหมาะสม มีการสั่งการจากบนลงล่าง ครูผู้สอนจะมีฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบายและ
แนวปฏิบัติของผู้บริหารนั้น ตามข้อตกลงเบื้องต้นนี้แสดงให้เห็นว่า ในการปฏิบัติงานนั้นจะมีทางเลือก
ที่ดีที่สุด (one best way) เมื่อก าหนดขึ้นแล้วก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารที่จะท าให้ครู
ได้รับรู้ในสิ่งที่ก าหนดนั้นและมีการปฏิบัติตาม ดังนั้น หน้าที่ของผู้บริหารก็คือ การวางแผน เพ่ือหาทาง
เลือกที่ดีที่สุด ซึ่งจากแนวคิดเชิงทฤษฎีดังกล่าวได้ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาผู้บริหารในระยะต่างๆ 
ดังนี้ 1.1) ระยะก่อนประจ าการ (pre-service preparation) เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือ
ข้อเท็จจริงเชิงวิทยาศาสตร์ (scientific facts) เกี่ยวกับสิ่งที่ผู้บริหารพึงกระท า ไปสู่ผู้ซึ่งคาดหวังว่าจะ
เป็นผู้บริหารในอนาคต ส่วนใหญ่ขององค์ความรู้นั้นจะเป็นข้อเท็จจริงที่อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่
ถูกต้อง ที่ผู้บริหารพึงกระท า ในเอกสารต ารามักจะเขียนหรืออธิบายถึง วิธีการที่ผู้บริหารจะใช้ในเรื่อง
ต่างๆ เช่น วิธีการใช้ภาวะผู้น า วิธีการบริหารการเงิน วิธีการประเมิน เป็นต้น 1.2) ระยะเริ่ม
ประจ าการ (induction program) เน้นการแนะน าวิธีการท างานอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ไม่เน้น
องค์ความรู้หรือข้อเท็จจริงในเชิงวิทยาศาสตร์ เนื่องจากได้รับมามากแล้วในระยะก่อนประจ าการ 1.3) 
ระยะประจ าการ (ongoing in-service education) เน้นให้เรียนรู้ถึงวิธีการบริหารงาน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2) การพัฒนาวิชาชีพมิติที่ยึดหลักการเชิงมนุษยสัมพันธ์ เป็นไปตามแนวคิดการบริหารเชิง
มนุษยสัมพันธ์ที่เริ่มเมื่อประมาณปี 1920 ซึ่งมีข้อตกลงเบื้องต้นในการพัฒนาที่ส าคัญว่า 1) ถ้า
ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขหรือมีความพึงพอในการท างาน พวกเขาก็จะสามารถเพ่ิมผลผลิตให้สูงขึ้นได้ 2) 
การปรับปรุงบรรยากาศโรงเรียนในเชิงจิตวิทยาสังคม (psychosocial climate) เป็นสิ่งที่ผู้บริหารพึง
กระท า ซึ่งจากข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าว ได้ส่งผลต่อรูปแบบการพัฒนาผู้บริหารในระยะต่างๆ ดังนี้ 
2.1) ระยะก่อนประจ าการ เน้นการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้เป็นผู้บริหารที่ดีใน
อนาคต เวลาส่วนใหญ่จึงจะหมดไปกับการเสริมสร้างทักษะส่วนบุคคลที่จะน าไปใช้กับผู้ปฏิบัติงานและ
ทักษะกระบวนการกลุ่ม ดังนั้น เวลาที่จะใช้สอนข้อเท็จจริงและความช านาญเฉพาะทางแบบแนวคิด
แรกนั้นจะมีไม่มาก 2.2) ระยะเริ่มประจ าการ เน้นการพัฒนาเพ่ือให้เป็นผู้บริหารที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการส่วนบุคคลของผู้ท างาน เน้นให้รู้จักสร้างความรู้สึกสะดวกสบายให้เกิดขึ้นในการท างาน 
2.3) ระยะประจ าการ เน้นการพัฒนาเพ่ือให้เป็นผู้บริหารที่มุ่งให้ความส าคัญกับสมาชิกในองค์การ
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อย่างต่อเนื่อง ให้รู้จักส่งเสริมความก้าวหน้าของสมาชิกโดยหลักการมีส่วนร่วม ให้สมาชิกมีความพึง
พอใจในฐานะที่เป็นมนุษย์มากกว่าความเป็นหุ่นยนต์ 
   3) การพัฒนาวิชาชีพมิติที่ยึดถือหลักการเชิงทรัพยากรมนุษย์ เป็นการพัฒนาที่มีข้อตกลง
เบื้องต้นว่าหน้าที่ส าคัญของผู้บริหาร คือ การมุ่งพัฒนาเพ่ือบรรลุผลส าเร็จหรือความมีประสิทธิผลของ
องค์การ (effectiveness) โดยเชื่อว่า องค์การที่จะประสบผลส าเร็จหรืองค์การที่มีคุณภาพนั้น จะ
ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุขหรือมีความพึงพอใจในงานและก่อให้เกิดผลผลิตที่ดี ดังนั้น การน า
ข้อตกลงเบื้องต้นดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาผู้บริหารในระยะต่างๆ จึงมีลักษณะดังนี้ คือ 3.1) ระยะ
ก่อนประจ าการ เน้นการพัฒนาให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับความมีประสิทธิผลขององค์การ เพ่ือให้
สามารถเป็นผู้น าในการก าหนดทิศทางขององค์การในอนาคตได้ ขณะเดียวกันก็เสริมสร้างค่านิยมการ
ให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงานในองค์การและการทุ่มเทความพยายาม เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงาน และเพ่ือการบรรลุเป้าหมายขององค์การด้วย 3.2) ระยะเริ่มประจ าการ เน้นการ
เสริมสร้างวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง จากระยะก่อนประจ าการเพ่ิมเติม ให้มีศักยภาพในการน าวิสัยทัศน์
ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือความมีประสิทธิผลขององค์การ ผู้บริหารใหม่จะใช้เวลาส่วนใหญ่เรียนรู้วิธีการ
ท างานที่มีประสิทธิผลกับผู้ปฏิบัติในการที่จะพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วม (shared vision) เกี่ยวกับความมี
ประสิทธิผลและความมีประสิทธิภาพของโรงเรียน 3.3) ระยะประจ าการ จะเน้นการเสริมสร้างให้เป็น
ผู้มีความสามารถในการท างานร่วมกับคนอ่ืน หรือโดยคนอ่ืน เพ่ือการบรรลุความมีประสิทธิผลของ
องค์การได้ดียิ่งข้ึน อาจเสริมทักษะที่จ าเป็นเกี่ยวกับการสื่อสาร ตลอดจนทักษะในการตัดสินใจร่วมกับ
ครูผู้สอนหรือผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 
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ตารางที่ 2.5 ตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ่งชี้ของ “ผู้น ามีการใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารงาน”  
 

ตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการ พฤติกรรมบ่งช้ี 
1. มีการใช้
เทคโนโลยีเปน็
กิจวัตรประจ าวัน 

พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยีใน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่
แสดงออกถึง การ น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
สื่อสาร  มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ท างานจัด เตรี ยมเอกสารและการใช้
เทคโนโลยีในการงานจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร 
 

1. มีน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสือ่สาร  
2. มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการท างาน

จัดเตรียมเอกสาร 
3. มีการใช้เทคโนโลยีในการงานจัดเก็บ

และคน้คืนเอกสาร 

2. มีการใช้
เทคโนโลยีในการ
พัฒนางาน 

พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยีใน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่
แสดงออกถึง การใช้เทคโนโลยีมาประมวล
งานประจ าปี การใช้เทคโนโลยี มาใชจัด
แผนงบประมาณ การใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารงานวิชาการ มีการใช้เทคโนโลยีใน
การบริ ห าร กิ จกา รนั ก เ รี ยนการ ใช้
เทคโนโลยีในการบริหารงานบุคลากร 
การใช้เทคโนโลยีการบริหารงานธุรการ 
การใช้เทคโนโลยีการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ
การบริหารงานอาคารสถานที่และการ
การบริหารงานชุมชน 
 

1.  มีการใช้เทคโนโลยีมาประมวลงานประจ าป ี
2.  มีการใช้เทคโนโลยี มาใชจัดแผน

งบประมาณ 
3. มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานวชิาการ  
4. มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารกิจการ
นักเรียน  
5. มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน
บุคลากร  
6. มีการใช้เทคโนโลยีการบรหิารงานธุรการ 
7. มีการใช้เทคโนโลยีการเงิน พัสดุ ครุ
ภัณฑการบรหิารงานอาคารสถานที่และการ
การบริหารชุมชน 
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ตารางท่ี 2.5 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการ พฤติกรรมบ่งช้ี 

3.พัฒนา
ความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพโดย
ใช้เทคโนโลยี 

พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยีใน
สถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่
แสดงออกถึง มีการจัดอบรมหลักสูตร
เทคโนโลยี การประเมินผลการสอนทาง
เทคโนโลยี  และการอบรมวิชาชีพทาง
เทคโนโลยี 

1. มีการจัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลย ี
2. มีการประเมินผลการสอนทางเทคโนโลย ี
3.  มีการอบรมวิชาชีพทางเทคโนโลย ี

 
2.4.9  องค์ประกอบของ “มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน”  
   2.4.9.1 องค์ประกอบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ตามทัศนะของ 

กิดานันท์ มลิทอง   
    กิดานันท์ มลิทอง (2556)  ได้กล่าวถึงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
และได้แบ่งการใช้คอมพิวเตอร์ในการสอนเป็น 2 ประเภท คือ การสอนใช้คอมพิวเตอร์จัดการ 
(computer managed instruction: CMI) และการสอนใช้คอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(computer assisted instruction: CAI) ในวงการศึกษาสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้หลายรูปแบบ เช่น 
ใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูล ใช้ในการเรียนและการสื่อสาร ใช้ในการศึกษาทางไกล ใช้ในการเรียนการ
สอน ซึ่งในด้านการเรียนการสอนนั้นยังสามารถแบ่งเป็นการใช้ในชั้นเรียนปกติ หรือการใช้เสริมจาก
การสอน โดยการทบทวนจากเว็บไซต์ท่ีผู้สอนสร้างขึ้นส าหรับวิชานั้นๆ มหาวิทยาลัยเสมือน คือ การที่
ผู้เรียนและผู้สอนไม่มีการพบกันในห้องเรียนจริง แต่จะเรียนและค้นคว้าด้วยตนเองด้วยคอมพิวเตอร์ 
ด้วยการเปิดเข้าไปเรียนในเนื้อหาวิชาและท างานส่งตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ โดยจะเรียนที่บ้านหรือ
ที่ท างานหรือสถานที่อ่ืนใดในเวลาที่สะดวกโดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนในสถานศึกษาจริง การใช้
อินเทอร์เน็ตเป็นห้องเรียนเสมือนเป็นการสอนสดโดยผู้สอนสอนผ่านคอมพิวเตอร์จากห้องเรียนหรือ
ห้องส่งในสถาบันการศึกษาหนึ่งไปยังห้องเรียนอ่ืนๆ ทั้งภายในสถานศึกษาเดียวกันหรือในสถานศึกษา
ต่างๆ รอบโลก เพ่ือให้สามารถเรียนได้พร้อมกัน ซึ่งการเรียนแบบนี้จะต้องมีการนัดหมายเวลากันก่อน 
 
 2.4.9.2 องค์ประกอบ มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ตามทัศนะของ 

กรณ์สิณี ฐิติกรประภาพงศ์  
     กรณ์สิณี ฐิติกรประภาพงศ์. (2558) ให้ทัศนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนการสอนการสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตว่าเป็นอุบัติการณ์ครั้งส าคัญของสังคมโลกในช่วง
รอยต่อระหว่างศตวรรษ ปัจจัยหลักที่ท าให้อินเทอร์เน็ตเป็นปรากฏการณ์ (phenomenon) ของยุค
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สมัย ประกอบด้วย 1) ความที่อินเทอร์เน็ตใช้เทคโนโลยีเครือข่ายที่ใช้ง่าย ท าให้กลายเป็นบริการที่
ประชาชนทั่วไปใช้ได้อย่างสะดวกโดยไม่จ าเป็นต้องมีความรู้ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2) ความที่
อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายแห่งเครือข่าย (network of network) ท าให้เกิดการเชื่อมโยงกันอย่างเสรี
โดยไม่มีการปิดกั้น 3) จุดดึงดูดของอินเทอร์เน็ตในการเผยแพร่และสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ world 
wide web (WWW) ท าให้ปัจเจกบุคคลสามารถเผยแพร่ข้อมูลของตนเองต่อโลกได้ง่ายพอๆ กับการ
สืบค้นข้อมูลโดยใช้ระบบทะเบียนที่อยู่ (uniform resource locator: URL) และ search engines 
ต่างๆ 4) การสื่อสารผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic mail หรือ e-mail) เป็นการ
ปฏิวัติระบบการสื่อสารทั่วโลกด้วยความเร็วและความแม่นย า 5) การแลกเปลี่ยนสาระความรู้ผ่าน
ระบบ bulletin board และ discussion groups ต่างๆ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้กันอย่าง
กว้างขวางและท่ัวถึงกันมากขึ้น 6) เทคโนโลยีของการรับส่งข้อมูลผ่านระบบ file transfer protocol 
(FTP) ท าให้การรับส่งข้อมูลตั้งแต่เอกสาร 1 หน้า ไปจนถึงหนังสือทั้งเล่มเป็นไปได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว และประหยัด 7) พัฒนาการทางเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ตยังก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
เช่น การใช้ internet phone การปะชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต 8) อินเทอร์เน็ตเป็นการปฏิวัติ
อุตสาหกรรมครั้งที่ 2 ในรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (electronic commerce) พร้อมๆ กับ
เป็นเครื่องมือชิ้นส าคัญท่ีจะเปิดโลกทัศน์ใหม่ในวงการศึกษา 9) รูปแบบของการสืบค้นข้อมูลของภาษา 
HTML (Hyper Text Markup Language) นอกจากความสะดวกและง่ายต่อการใช้แล้วยังเป็น
สภาพแวดล้อมที่อาจมีผลทางจิตวิทยาให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลลึกลงไปเป็นชั้นๆ ด้วยคุณสมบัติของ web 
browser ในอินเทอร์เน็ต 
   2.4.9.3 องค์ประกอบ มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ตามทัศนะ
ของ สมชาย น าประเสริฐชัย  
     สมชาย น าประเสริฐชัย (2558) ให้ทัศนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนการสอน ควรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนจะมีอยู่หลายวิธีการและหลาย
รูปแบบ เช่น 1) การใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล จัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศโดยการใช้ e-
mail และเว็บไซต์ 2) การน าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นสื่อในการกระจายข้อมูลความรู้ การ
ใช้เครือข่ายเฉพาะที่ (LAN: Local Area Network) และอินทราเน็ตในสถานศึกษาเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูล
สารสนเทศและใช้ในห้องเรียนเพ่ือการสอนและตรวจสอบการท างานของผู้เรียน 3) การใช้คลื่น
ไมโครเวฟและการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมในการถ่ายทอดการสอน 4) การเรียนการสอนในลักษณะ
การสอนบนเว็บ (web-based instruction) โดยมีการใช้ e-mail และเว็บบอร์ดร่วมด้วย 5) การสอน
ทางไกลในลักษณะ e-learning ICT มีส่วนในการสร้างระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ทั้งที่เป็นแบบ
ซิงโครนัส และอะซิงโครนัส สร้างรูปแบบการศึกษาสมัยใหม่ผ่านเครื่องมือต่างๆ สร้างห้องเรียนร่วมกัน
ไซเบอร์สเปซ มีระบบการบริการแบบเบ็ดเสร็จเพ่ือท าให้การเรียนการสอนมีต้นทุนที่ประหยัดขึ้นและ
ให้บริการได้กว้างขวางขึ้น 6) การเรียนในลักษณะห้องเรียนเสมือนด้วยการสอนสดจาก
สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งไปยังสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  
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  2.4.9.4 องค์ประกอบ มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ตามทัศนะของ 

นิภา แย้มวจี  
          นิภา แย้มวจี (2558) ได้ศึกษาเทคโนโลยีกับการเรียนการสอน พบว่า เทคโนโลยีจะ
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 3 ลักษณะ คือ ประการแรก การเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี (learning 
about technology) เป็นการเรียนรู้ระบบการท างานของคอมพิวเตอร์และสามารถใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ ประการที่สอง เป็นการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี (learning by technology) ได้แก่ 
การเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ และฝึกความสามารถทักษะบางประการ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น ใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การค้นคว้าเรื่องที่สนใจผ่านอินเทอร์เน็ต และประการที่สาม เป็นการเรียนรู้กับ
เทคโนโลยี (learning with technology) เป็นการเรียนรู้ด้วยระบบการสื่อสารสองทาง (interactive) 
กับเทคโนโลยี เช่น การฝึกทักษะภาษากับโปรแกรมที่ให้ข้อมูลย้อนกลับถึงความถูกต้อง ( feedback) 
การฝึกแก้ปัญหาสถานการณ์จ าลอง (simulation) การสื่อสารผ่านระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-
mail) เป็นต้น นอกจากนี้ การจะใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนรู้นั้นต้องอาศัยองค์ประกอบหลาย
ประการ เช่น ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงสมรรถนะและจ านวนที่เพียงพอต่อ
ความต้องการ การอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีได้ตลอดเวลา การสร้างโอกาส
ให้นักเรียนได้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ คือ การที่ครูออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการท า
กิจกรรมประกอบการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้กระบวนการแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ 
ครูและนักเรียนจะต้องจัดท าแหล่งข้อมูลสารสนเทศ ( information sources) เพ่ือการเรียนรู้เป็นตัว
เสริมที่ส าคัญที่ช่วยเพ่ิมคุณค่าของระบบเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน อาจจะเป็นแหล่งข้อมูล
สารสนเทศที่มีเนื้อหาสาระตรงกับหลักสูตรหรือสนองความสนใจของผู้เรียน นอกจากนี้ สถานศึกษา
และหน่วยงานกลางต้องจัดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพ่ือสะดวกต่อการสืบค้น 
  2.4.9.5 องค์ประกอบ มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ตามทัศนะของ  
รัชฎาพร มีอาษา 
    รัชฎาพร มีอาษา. (2555) ได้กล่าวถึง การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารการศึกษา พบว่า ในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสามารถท าได้ 3 
ลักษณะ คือ ลักษณะที่หนึ่ง เป็นการสอนให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ สามารถใช้
เครื่องมือต่างๆ ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ที่เป็นสื่อในระบบเทคโนโลยีให้เกิดทักษะและความ
ช านาญ ลักษณะที่สอง เป็นการสอนความรู้ต่างๆ โดยใช้สื่ออุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี ซึ่ง
ประกอบด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทางด้านโทรคมนาคมเป็นอุปกรณ์ในการน าเสนอ
ความรู้ผ่านซอฟแวร์ และ ลักษณะที่สาม เป็นการใช้สื่ออุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน
การสืบค้นหาความรู้ด้วยตนเองจากระบบอินเทอร์เน็ตและจากสื่อซอฟแวร์ต่างๆ ที่โรงเรียนจัดเตรียม
ให้ 
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  2.4.9.6 องค์ประกอบ มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ตามทัศนะของ 
ทินกร พูลพุฒ  
  ทินกร พูลพุฒ. (2552). กล่าวว่า บทบาทของเทคโนโลยีต่อการศึกษา เทคโนโลยีได้เข้า
มามีบทบาทต่อการศึกษาอย่างมาก โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร
โทรคมนาคมมีบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษา ซึ่ง องค์ประกอบของการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ดังนี้ 

 

                 1. มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)  
                 2.ระบบสนับสนุนการรับรู้ข่าวสารหาข้อมูล 

 3.การติดตามและประเมินผล 
           4. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เทเลคอมเฟอเรนซ์   

2.4.9.7 องค์ประกอบ มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ตาม 
ทัศนะของ ฐานิตา นพฤทธิ์ 
       ฐานิตา นพฤทธิ์. (2556). นวัตกรรมการบริหารเทคโนโลยีและการสื่อสารของ
โรงเรียน ในฝัน กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารโทรคมนาคม บทบาทที่ส าคัญของเทคโนโลยี ต่อการ
พัฒนาการศึกษาองค์ประกอบของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. มีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
                 2. ระบบสนับสนุนการรับรู้ข่าวสาร  

 3. การติดตามและประเมินผล 
  จากที่เป็นทัศนะหรือผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่างๆ ที่มีความหมายเฉพาะอ่ืนๆ 
ผู้วิจัยได้น ามาแสดงในตารางสังเคราะห์ 8 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็นองค์ประกอบกรอบ
แนวคิดเชิงทฤษฏี (theoretical framework) ที่ผู้วิจัยจะใช้พิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือก าหนดเป็น
องค์ประกอบกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (conceptual framework) ต่อไป 
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ตารางท่ี 2.6 สังเคราะห์ตัวบ่งชี้มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
 

ตัวบ่งชี้  
มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
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1. การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)        7 

2. มีการส่งเสริมการสอนออนไลน์ (E-leaning)        4 

3. การใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล(Search Engine)        3 

4. การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(social Network) 

       4 

5. การเรียนโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)         2 

6. จัดสรรอุปกรณ์         1 

7.ส่งเสริมห้องปฏิบัติการเรียนการสอน        1 

8.การติดตามและประเมินผล        2 

รวม 3 5 4 4 3 3 2 24 

  
 จากตารางที่ 2.6 ผลการสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ ผู้น ามีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการ
สอนพบว่ามี ตัวบ่งชี้เชิงทฤษฏี (theoretical framework) จ านวน 8 ตัวบ่งชี้แต่การศึกษาวิจัยครั้งนี้
ใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากความถี่ของตัวบ่งชี้ที่นักวิจัยส่วนใหญ่เลือกเป็นตัวบ่งชี้ในระดับสูง (ในที่นี้ 
ใช้ความถี่ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป) ได้ตัวบ่งชี้จ านวน 3 ตัวบ่งชี้  ที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 
(conceptual framework) ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1  การส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน    
     ตัวบ่งชี้ที่ 2  การส่งเสริมการสอนออนไลน์  
    ตัวบ่งชี้ที่ 3  การส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 

จากตัวบ่งชี้ข้างต้นสามารถสร้างโมเดลการวัดองค์ประกอบผู้น ามีการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ดังภาพที่ 2.6 
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ภาพที่ 2.6  โมเดลการวัดตัวบ่งชี้ผู้น ามีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 

   จากภาพที่ 2.6  แสดงโมเดลการวัดตัวบ่งชี้ ผู้น ามีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียน
การสอน ที่ได้จากการสังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) การส่งเสริมการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) การส่งเสริมการสอนออนไลน์ และ3) การส่งเสริมการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายสังคม  

  2.4.10  นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ่งชี้ ของ “มีการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” 
     ณัฐกรณ์ หิรัญชาติ   (2556) ได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ
โปรแกรมช่วยสอน คือสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนอันหนึ่ง CAI คล้ายกับสื่อการสอนอ่ืนๆ เช่น วิดีโอ
ช่วยสอน บัตรค าช่วยสอน โปสเตอร์ แต่คอมพิวเตอร์ช่วย -สอนจะดีกว่าตรงที่ตัวสื่อการสอน คือ 
คอมพิวเตอร์สามารถโต้ตอบกับนักเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นการรับค าสั่งเพ่ือมาปฏิบัติ ตอบค าถามหรือ
ไม่เช่นนั้น คอมพิวเตอร์ก็จะเป็นฝ่ายป้อนค าถาม           
     อนรรย์นงค์ คุณมณี  (2550) ได้ให้ความหมายของ CAI ว่ามาจากค าย่อใน
ภาษาอังกฤษ คือ Computer Assisted Instruction หรือ Computer Aided Instruction เป็น
โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนครู ท าหน้าที่เป็นสื่อการเรียนบทเรียนสามารถโต้ตอบกับ
ผู้เรียนได้ ประกอบด้วย ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง (Multimedia) ท าให้ผู้เรียนสนุกไป
กับการเรียนไม่รู้สึกเบื่อหน่าย การสร้างบทเรียนแบบนี้ อาศัยแนวคิดจากทฤษฎีการเชื่อมโยงสิ่งเร้ากับ
การตอบสนอง โดยการออกแบบโปรแกรม จะเริ่มต้นจากการให้สิ่งเร้าแก่ผู้เรียน ประเมินการ
ตอบสนองของผู้เรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือเสริมแรงและให้ผู้เรียนเลือกสิ่งเร้าอันดับต่อไป 
     อนุชา คะชาชัย  (2555) ได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : 
Computer Assisted Instruction) หมายถึง การประยุกต์น าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการ
สอน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพ่ือน าเสนอเนื้อหาในรูป-แบบต่างๆ เช่น การเสนอแบบติวเตอร์ 

การส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

การส่งเสริมการสอนออนไลน์          

การส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์    

มีการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน 
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(Into rail) แบบจ าลองสถานการณ์ (Simulation) หรือแบบการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) 
เป็นต้น การเสนอเนื้อหาเป็นการเสนอโดยตรงไปยังผู้เรียนผ่านทางจอภาพ หรือแป้นพิมพ์ โดยเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วม วัสดุทางการสอนคือ โปรแกรมหรือ Courseware ซึ่งปกติจะถูกเก็บไว้
ในแผ่นดิสก์หรือหน่วยความจ าของเครื่อง พร้อมที่จะเรียกใช้ได้ตลอดเวลา การเรียนในลักษณะนี้ ใน
บางครั้งผู้เรียนจะต้องโต้ตอบ หรือตอบค าถามเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยการพิมพ์ การตอบค าถามจะถูก
ประเมินโดยคอมพิวเตอร์ และจะเสนอแนะขั้นตอนหรือระดับในการเรียนขั้นต่อไป กระบวนการ
เหล่านี้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์  
     ศิริชัย นามบุรี  (2550) ได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI คือ 
การน าคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือสร้างให้เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปเรียนด้วย
ตนเองและเกิดการเรียนรู้ ในโปรแกรมประกอบไปด้วย เนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ลักษณะ
ของการน าเสนอ อาจมีทั้งตัวหนังสือภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว สี หรือ เสียง เพ่ือดึงดูดให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง    การแสดงผลการเรียนให้ทราบทันทีด้วยข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) แก่ผู้เรียน และยังมีการจัดล าดับ วิธีการสอนหรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับ
ผู้เรียนในแต่ละคน ทั้งนี้ต้องมีการวางแผนในการผลิตอย่างเป็นระบบในการน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบ
ที่แตกต่างกัน   
     วัชรพล วิบูลยศริน (2557)  ได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยการสอน คือ การ
น าคอมพิวเตอร์เข้ามาเสริม เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น การใช้
คอมพิวเตอร์เสริมการสอนนี้สามารถใช้ประกอบขณะที่ผู้สอนท าการสอนเอง หรือการใช้สอนแทน
ผู้สอนทั้งหมดก็ได้การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนขณะที่ผู้สอนท าการสอนเอง เป็นการใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอนขณะที่ผู้สอนท าการสอนซึ่งแบ่งเป็น การใช้แทรกในกระบวนการสอน คือ ใช้ประกอบขณะ
ด าเนินการสอนและใช้ช่วยเสริมก่อนหรือภายหลังการสอน เช่น เป็นการซ่อมเสริมหรือทบทวน เป็น
ต้นส่วนการใช้คอมพิวเตอร์แทนผู้สอน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์น าเสนอบทเรียน หรือเนื้อหาสาระ
ต่างๆ แทนครูผู้สอน จะต้องพัฒนาในรูปของบทเรียนส าเร็จรูป ซึ่งสามารถจะใช้เรียนเมื่อใดที่ใดก็ได้ 
การใช้คอมพิวเตอร์ในลักษณะนี้ น่าจะเป็นทางเลือกในการจัดการศึกษาในอนาคต ซึ่งมุ่งการศึกษาใน
ฐานะของการเรียนรู้เป็นหลัก ดังนั้นการให้ความสนใจในการพัฒนาการใช้  คอมพิวเตอร์สอนแทน
ผู้สอนของการเรียนรู้เป็นหลัก ดังนั้น การให้ความสนใจในการพัฒนาการใช้คอมพิวเตอร์สอนแทน
ผู้สอนซึ่งเป็นแนวทางท่ีสมควรให้ความสนใจ และรับการสนับสนุนในการศึกษาพัฒนาอย่างยิ่ง  
     ดังนั้น สามารถสรุปนิยาม เชิงปฏิบัติการของพฤติกรรมบ่งชี้ “มีการส่งเสริมการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)” ได้ว่า พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานกรุงเทพมหานครที่มีการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การน าคอมพิวเตอร์เพ่ือ
มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เพ่ือให้ผู้เรียนน าไปเรียนรู้ด้วย
ตนเองให้เกิดการเรียนรู้เพ่ิมเติมมากยิ่งขึ้น ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ มีการส่งเสริมการใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ประกอบด้วย  1) สนับสนุนโปรแกรมช่วยสอนที่ใช้ลักษณะในการ
น าเสนอที่หลากหลาย 2) สนับสนุนโปรแกรมช่วยสอนที่มีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว 
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สี และ เสียง เพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น 3) สนับสนุนการใช้โปรแกรมช่วย
สอนที่ประกอบไปด้วย เนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เกมส์ การแสดงผลการเรียนด้วยข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน  

  2.4.11 นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ่งช้ี ของ มีการส่งเสริมการสอนออนไลน์ 
           ค าว่า e-Learning นั้นมีค าท่ีใช้ได้ใกล้เคียงกันอยู่หลายค า เช่น Distance Learning 
(การเรียนทางไกล) Computer based training (การฝึกอบรมโดยอาศัยคอมพิวเตอร์ หรือเรียกย่อๆว่า 
CBT) Online learning (การเรียนทางอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น โดยนักวิชาการได้ให้ความหมายของค าว่า 
e-Learning ไว้หลากหลาย  
    อนุชิต กลิ่นก าเนิด  (2553) ได้ให้ความหมายเฉพาะเจาะจงของ e-Learning ในปัจจุบัน
ว่าคือ การเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศส าหรับการสอนหรือการอบรม ซึ่งใช้น าเสนอด้วยตัวอักษร 
ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web 
Technology) ในการถ่ายทอดเนื้อหา  รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีระบบการจัดการคอร์ส  (Course 
Management System)  ในการบริหารจัดการงานสอนด้านต่างๆ เช่น การจัดให้มีเครื่องมือการ
สื่อสารต่างๆ เช่น  e-mail Web board   ส าหรับการตั้งค าถามหรือแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกันหรือกับวิทยากร   การจัดให้มีแบบทดสอบหลังการจบเรียนเพ่ือวัดผลการเรียน  รวมทั้ง
การจัดให้มีระบบบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียน โดยผู้เรียนที่เรียนจาก e-
Learning  นี้ส่วนใหญ่แล้วจะศึกษาเนื้อหาในลักษณะออนไลน์ ซึ่งหมายถึงจากเครื่องที่มีการเชื่อต่อ
กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
    Campbell (1999) ได้ให้ความหมายของ e-Learning ว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ใน
อินเทอร์เน็ตเพ่ือสร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์และการ ศึกษาที่มีคุณภาพสูงที่ผู้คนทั่วโลกมีความ
สะดวกและสามารถเข้าถึงได้ 
    Guiney, H., & Machado, L. (2013). กล่าวว่า Distance learning คือการเรียนการ
สอนโดยใช้เทคโนโลยีโดยที่ผู้เรียนและผู้สอนอยู่ต่างเวลาและสถานที่ ซึ่งอาจเป็นระหว่างโรงเรียน 
วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย จนกระทั่งโรงเรียนและต าบล โดยแนวคิดการเรียนการสอนทางไกล
เกิดข้ึนครั้งแรกในช่วงศตวรรษท่ี 19 รูปแบบเป็นการเรียนการสอนทางไปรษณีย์ ต่อมามีการจัดตั้งเป็น
มหาวิทยาลัยเปิดในช่วงปี 1970 และมีการน าเอาเทป  ดาวเทียม  เคเบิลเข้ามาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน  ในช่วงปี 1980 จนกระทั่งปัจจุบัน  Distance learning หมายถึง การเรียนการสอนโดยใช้
สื่อการเรียนการสอน เช่น วีดีโอ คอมพิวเตอร์ การประชุมทางไกล 
    ดังนั้น สามารถสรุปนิยาม เชิงปฏิบัติการของพฤติกรรมบ่งชี้ “มีการส่งเสริมการใช้สอน
ออนไลน์ (E-leaning)” ได้ว่า พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
กรุงเทพมหานครที่มีการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ศึกษาทางไกล E-leaning คือการเรียนเนื้อหาหรือ
สารสนเทศส าหรับการสอนหรือการอบรม ซึ่งใช้น าเสนอด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ผสมผสานกับการใช้
ภาพเคลื่อนไหว วีดิทัศน์และเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology) ในการถ่ายทอด
เนื้อหา  e-mail Web board  ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ มีการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์
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ช่วยสอน (CAI) ประกอบด้วย  1) มีการตั้งค าถามหรือแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือ
กับวิทยากร2) มีแบบทดสอบหลังการจบเรียนเพ่ือวัดผลการเรียน 3) มีระบบบันทึก ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียน 
  2.4.12 นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ่งช้ี ของ “มีการส่งเสริมการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์” 
    ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได้บัญญัติค าว่า “Social Media” ไว้ว่า “สื่อสังคม” 
หมายถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วมสร้าง และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นต่าง ๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ สื่อเหล่านี้เป็นของบริษัทต่าง ๆ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของตน 
             การใช้ เทคโนโลยี ในชีวิตประจ าวัน (มปป.)  อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวว่า มีเดีย (Media) หมายถึงสื่อ หรือเครื่องมือที่ใช้เพ่ือ
การสื่อสาร โซเชียล (Social) หมายถึง สังคม และในบริบทของโซเชียลมีเดีย โซเชียลหมายถึงการบาง
ปันในสังคม ซึ่งอาจจะเป็นการบางปันเนื้อหา หรือปฏิสัมพันธ์ในสังคม เพราะฉะนั้น โซเชียลมีเดียใน
ที่นี้หมายถึง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ท าให้ผู้ใช้แสดงความเป็นตัวตนของตนเอง เพ่ือที่จะมีปฏิสัมพันธ์กัน 
หรือแบ่งปันข้อมูลกับบุคคลอื่น 
             สื่อสังคมออนไลน์ หรือ Social Media หมายถึง สื่อดิจิตอล หรือซอร์ฟแวร์ที่ท างานอยู่
บนพื้นฐานของระบบเว็บ หรือเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต ที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม ที่มี
ผู้สื่อสารจัดท าขึ้น โดยที่ผู้เขียนจัดท าขึ้นเอง หรือพบเจอสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราว เหตุการณ์ 
บทความ ประสบการณ์ รูปภาพ วิดีโอ และเพลง แล้วน ามาแบ่งปันเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร 
ประสบการณ์ และพูดคุยให้ผู้ใช้ในโลกออนไลน์ ในเครือข่ายของตนได้รับรู้ ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพ
เคลื่อนไว เสียง กับคนที่อยู่ในสังคมเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ประโยชน์
ร่วมกัน (Elizabeth, 2012; Jan 2011) 
    ดังนั้น สามารถสรุปนิยาม เชิงปฏิบัติการของตัวบ่งชี้ “มีการส่งเสริมการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social Network)” ได้ว่า พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานกรุงเทพมหานครที่มีการส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (social Network) เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเป็นเครื่องมือที่ครู และนักเรียน
สามารถน ามาช่วยในการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเอกสาร การให้งาน การน าเสนองาน 
การอภิปรายแสดงความคิดเห็น ฯลฯ  ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ มีการส่งเสริมการเรียนการ
สอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social Network) ประกอบด้วย  1) เสริมสร้างความรู้ และพัฒนา
ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 2) ค านึงถึงผลกระทบทางด้านลบ 3) ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดี 
ชี้แนะการใช้งานที่ถูกต้อง 4) สร้างความรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ผู้บริโภคสื่อ 5) น าโซเชียลมีเดียมาช่วยพัฒนาความรู้ 6) พัฒนาทักษะอย่างถูกวิธี ส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
 



 

76 

ตารางท่ี 2.7 ตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ่งชี้ของ “ผู้น ามีการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีในการเรียนการสอน” 
 

ตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการ พฤติกรรมบ่งช้ี 
1. มีการ
ส่งเสริมการใช้
คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  

พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยีของ
ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น สั ง กั ด
กรุ ง เ ทพมหานครที่ แสดงออกการ
สนับสนุนโปรแกรมช่วยสอนที่ใช้ลักษณะ
ในการน าเสนอที่ หลากหลาย สนับสนุน
โปรแกรมช่วยสอนที่มีทั้ งตัวหนังสือ 
ภาพกราฟิกภาพเคลื่อนไหว สีและ เสียง 
เพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการ
เ รี ย นม ากยิ่ ง ขึ้ น  สนั บ สนุ น กา ร ใ ช้
โปรแกรมช่วยสอนที่ประกอบไปด้วย
เนื้ อหาวิชาแบบฝึกหัดแบบทดสอบ 
เกมส์ การแสดงผลการเรียนด้วยข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

1) สนับสนุนโปรแกรมช่วยสอนที่ ใช้
ลักษณะในการน าเสนอท่ีหลากหลาย  

2) สนับสนุนโปรแกรมช่วยสอนที่มีทั้งตัว
หนังสือ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว สี 
และ เสียง เพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
ในการเรียนมากยิ่งขึ้น  
3) สนับสนุนการใช้โปรแกรมช่วยสอนที่

ประกอบไปด้วย เนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ เกมส์ การแสดงผลการ
เรียนด้วยข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

2) มีการ
ส่งเสริมการ
สอนออนไลน์  

พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยีของ
ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น สั ง กั ด
กรุงเทพมหานครที่แสดงออกการมีการ
ตั้ ง ค าถามหรื อแลก เปลี่ ยนแนวคิ ด
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือกับวิทยากร มี
แบบทดสอบหลังการจบเรียนเพ่ือวัดผล
การ เ รี ยน  มี ร ะบบบั นทึ ก  ติ ดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียน 
 

1) มีการตั้งค าถามหรือแลกเปลี่ยนแนวคิด
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือกับวิทยากร 
2) มีแบบทดสอบหลังการจบเรียนเพ่ือ
วัดผลการเรียน  
3) มีระบบบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการเรียน 
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ตารางท่ี 2.7 (ต่อ)  
 

ตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการ พฤติกรรมบ่งช้ี 

3) มีการ
ส่งเสริมการ
เรียนการสอน
ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์  

พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยีของ
ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น สั ง กั ด
กรุ ง เทพมหานครที่ แสดงออก การ
เสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การค านึงถึง
ผลกระทบทางด้านลบ การปฏิบัติให้เป็น
แบบอย่างที่ดี ชี้แนะการใช้งานที่ถูกต้อง 
สร้างความรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือเป็นแนวทาง
หนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภค
สื่อ น าโซเชียลมีเดียมาช่วยพัฒนาความรู้ 
พัฒนาทักษะอย่างถูกวิธี ส่งผลให้เกิด
ก า ร เ รี ย น รู้ ต ล อ ด ชี วิ ต อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

1) เสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
2) ค านึงถึงผลกระทบทางด้านลบ 3) 
ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดี ชี้แนะการใช้
งานที่ถูกต้อง  
4)  สร้ า งความรู้ เท่ าทั นสื่ อ  เ พ่ือ เป็ น
แนวทางหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ผู้บริโภคสื่อ  
5) น าโซเชียลมีเดียมาช่วยพัฒนาความรู้  
6) พัฒนาทักษะอย่างถูกวิธี ส่งผลให้เกิด
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

  2.4.13  องค์ประกอบ มีการบูรณาการเทคโนโลย ี 
     องค์ประกอบ มีการบูรณาการเทคโนโลย ีตามทัศนะของ รักจุฬา  ตังตระกูล 
     รักจุฬา  ตังตระกูล ( 2556 ) กล่าวว่า ภาวะผู้น าแบบบูรณาการ คือ พฤติกรรมที่
แสดงออกของผู้น าที่สร้างคนให้มีคุณค่าและต้องยืนยันคุณค่านั้นให้เกิดความตระหนักรู้อย่างแท้จริง 
การพัฒนาให้ทุกคนมีภาวะผู้น าที่เห็นคุณค่าตนเองภายใน การสร้างความเจริญงอกงามขึ้นภายในให้
อีกคน จากภาวะผู้น าของอีกคน บุคคลที่มีภาวะผู้น าจะสามารถสร้างให้บุคคลอ่ืนเกิด การเจริญเติบโต
ที่สามารถน ามาปรับใช้งานในงาน คิดสร้างสรรค์คุณค่า ตระหนักคุณค่าของกันและกันโดยการต้อง
สะท้อนถึงคุณค่าและความหมายของความมีชีวิตมันเป็นกระบวนการสร้างเสริมคุณค่าระหว่างกัน ให้
เกิด และรับรู้ว่าคนอ่ืนเห็นคุณค่าของตน เราสามารถปรับใช้ทั้งกับครอบครัวและหน่วยงานที่ให้
สมาชิกได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลที่มี เป็นตัวเองที่เต็มศักยภาพ หรือศักยภาพอย่างบูรณาการ เพราะ
ศักยภาพสร้างได้ไร้ขีดจ ากัด ศักยภาพไม่อยู่นอกเหนือจากกรอบความคิด การขยายศักยภาพคือ เพ่ิม
เพดานกรอบความคิด การก าหนด เป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนยิ่งใหญ่ จะให้เกิดกรอบความคิดเป็นบวกทุก
สถานการณ์ เข้าใจตนเอง เห็นคุณค่าความเป็นตัวตนของทุกคน มีภาวะผู้น าที่จะน าพาองค์กรสู่
เป้าหมายอย่างมุ่งมั่นชัดเจน ส่งผลต่อองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีความสุขซึ่งภาวะผู้น าแบบ
การบูรณาการจะมีการบริหารงานสู่ความส าเร็จประกอบด้วย 1) การตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตนเอง2) 
ความฉลาดทางอารมณ์ 3) วิสัยทัศน์ 4) คิดสร้างสรรค ์5) สร้างแรงบันดาลใจ 6) คิดเป็นบวกทุกสถานการณ์ 
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     องค์ประกอบ มีการบูรณาการเทคโนโลย ีตามทัศนะของ ประหยัด  จิระวรพงศ์ 
  ประหยัด  จิระวรพงศ์  (2553) ได้ศึกษาการบูรณาการเทคโนโลยี สรุปได้ดังนี้ การ
พัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วท าให้เทคโนโลยีและการสื่อสารก้าวหน้าไปด้วย ไอซีทีจึงเป็นส่วนส าคัญ
พ้ืนฐานในสังคมใหม่ (modern society) ประเทศต่างๆ ให้ความส าคัญที่จะน า ไปใช้ในการศึกษาให้
เกิดผลสมดุลระหว่างเทคโนโลยีการศึกษาใหม่และเก่า ฉะนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง ปรับตัวให้มี
สมรรถนะในการเลือก การใช้ และการบูรณาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เพ่ือการ เรียนการ
สอนอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หลายปีที่ผ่านมามีแนวคิดในการบูรณาการไอซีที ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา หลากหลายรูปแบบแม้จะดูเหมือนว่ามีบางรูปแบบจะคล้ายคลึงกันนัก  แต่ในส่วนลึกจะมี
ความแตกต่างกัน โดยเฉพาะด้านคุณลักษณะและด้านวัตถุประสงค์ของรูปแบบ บทความที่จะน าเสนอ
รูปแบบที่เหมาะสม และแนวทางบูรณาการจากการศึกษารูปแบบต่าง ๆ ตลอดทั้งจะเปรียบเทียบให้
เห็นลักษณะเนื้อหาการ เรียนการสอน  การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และเทคโนโลยี 
     องค์ประกอบ มีการบูรณาการเทคโนโลยี ตามทัศนะของ นายชาญณรงค์ วงสุนา 
  กิดานันท์ มลิทอง.(2556) ให้ทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบของการบูรณาการ
เทคโนโลยีมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (computing technology) เป็น
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่น ามาใช้งานโดยค าสั่งที่สร้างขึ้น ซึ่งเรียกว่า Program หรือ ชุดค าสั่งที่สร้าง
ขึ้น สร้างงานต่างๆ จัดท าข้อมูล ข่าวสาร ค านวณ รวมทั้งการท าธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต 2) เทคโนโลยี
ฐานข้อมูล (data-based technology) เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเก็บไว้ในรูปของ Digital Code 
พัฒนาควบคู่กับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพราะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จะมีประโยชน์น้อยถ้าไม่มีข้อมูล 
หรือโปรแกรมที่สามารถเก็บและเรียกมาใช้ได้อย่างรวดเร็วในปริมาณที่มากเพียงพอกับความต้องการ
ของผู้บริหาร 3) เทคโนโลยีการสื่อสาร (telecommunication technology) หรือเทคโนโลยี
โทรคมนาคม เป็นเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารทั่วไปที่มีบทบาทในการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ ผ่าน
ระบบปฏิบัติการให้มีความสะดวกมากข้ึน 
     องค์ประกอบ มีการบูรณาการเทคโนโลยี ตามทัศนะของ Riedl  
  Riedl (1998) พบว่า มี 5 องค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อการบูรณาการเทคโนโลยี
ไปสู่การเรียนการสอน ได้แก่ 1) วิสัยทัศน์เกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีในการเรียนรู้ (vision)  2) 
การเข้าถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน (infrastructure) 3) การสนับสนุน (support) 4) เวลา (time) 5) การ
ประเมินผล (assessment) ในปี 1994 รัฐบาลสหรัฐเริ่มโครงการเชื่อมโยงโรงเรียนอเมริกันทั้งหมดใน 
Internet ระหว่างปี 1994 และ 1998 การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชั้นเรียนเพ่ิมขึ้นจาก 35% เป็น 89% 
ในสหรัฐอเมริกาเทคโนโลยีท าให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใน
ขณะเดียวกัน การเรียนรู้ของนักเรียนก็ดีขึ้นเช่นเดียวกัน Owston, R. D., Garrison, D. R., and 
Cook, K. (2006).  อินเทอร์เน็ตท าให้เกิดพัฒนาการทางปัญญาของนักเรียน Browne, M. N. and 
Freeman K. (2000). ในปี 1996 USA Today รายงานว่า มีนักศึกษาจ านวนกว่า 7,000,000 คนที่
ใช้อินเทอร์เน็ต นับว่าการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาได้รับความนิยมมากขึ้น  ปัจจุบัน ครูส่วนใหญ่จะ
ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  โดยเน้นเทคโนโลยีใหม่ในการเรียนรู้ตามความต้องการ 
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การเชื่อมต่อและการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
โรงเรียนเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตโดยใช้สายโทรศัพท์แบบ Dial - up หรือเฉพาะสาย ตั้งแต่ปี 1994 
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายเฉพาะขยายตัว 26% ขณะที่การเชื่อมต่อ dial - up ลดลง 52%  นี้
เป็นข่าวดีเพราะสายเฉพาะมีความเร็วกว่าการเชื่อมตัวแบบ dial up  เทคโนโลยีท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนอาจารย์และการเรียนของนักเรียน เนื่องจาก (1) สามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้
ทุกที่ทุกเวลา (2) อินเทอร์เน็ตให้ข้อมูลทันสมัย (3) การท า e - learning มีประสิทธิภาพ และสะดวก 
(Browne, 2000) 
     องค์ประกอบ มีการบูรณาการเทคโนโลยี ตามทัศนะของ Jones, M.G., Harmon, S.W., and 
Lowther, D. (n.d.).  
  Jones, M.G., Harmon, S.W., and Lowther, D. (n.d.). (2010).ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีในชั้นเรียน เกรด 12 โดยใช้โมเดลเส้นทาง ( factors affecting 
technology integration in k-12 classroom: a path model) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อม ลักษณะส่วนบุคคลของครู และการรับรู้ปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผล
ต่อการบูรณาการเทคโนโลยีในชั้นเรียน การวิจัยใช้โมเดลเส้นทาง ซึ่งเป็นการอธิบายสาเหตุของ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหล่านี้ และใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากประชากรครูในโรงเรียนรัฐบาลที่ 
Tennessee จ านวน 1,382 คน ผลการวิจัยเป็นหลักฐานได้อย่างชัดเจนว่าโมเดลที่พัฒนาขึ้นมี
ประโยชน์ต่อการอธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบูรณาการเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย 
องค์ประกอบของการบูรณาการเทคโนโลยีมี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ประสบการณ์ในการสอน 
(years of teaching) 2) การสนับสนุนเชิงเทคนิค (technical support) 3) ความเชื่อ (teachers’ 
beliefs) 4) ความพร้อม (teachers’ readiness) 5) ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (computer 
proficiency) 
     องค์ประกอบ มีการบูรณาการเทคโนโลย ีตามทัศนะของ เอกชัย กี่สุขพันธ์และคณะ 
     เอกชัย กี่สุขพันธ์ และคณะ (2553) ให้ทัศนะว่า การบูรณาการเทคโนโลยี มี 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (computing technology) 2) เทคโนโลยีฐานข้อมูล 
(data-based technology) 3) เทคโนโลยีการสื่อสาร (telecommunication technology) 4) 
เทคโนโลยีการศึกษา (educational technology)  
     องค์ประกอบ มีการบูรณาการเทคโนโลยตีามทัศนะของ Matthews & Karr-Kidwell, 
         Matthews & Karr-Kidwell, (1999) ให้ทัศนะ การบูรณาการเทคโนโลยี มี 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ของครู (teachers’ computer proficiency) 
2) ความเชื่อของครู (teachers’ beliefs) และ 3) ความพร้อมของครู (teachers’ readiness)  
     องค์ประกอบ มีการบูรณาการเทคโนโลย ีตามทัศนะของ Robinson (2003)  
     Robinson (2003) ให้ทัศนะ การบูรณาการเทคโนโลยี มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ของครู (teachers’ computer proficiency) 2) ความเชื่อของครู 
(teachers’ beliefs) และ 3) ความพร้อมของครู (teachers’ readiness)  
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  องค์ประกอบ มีการบูรณาการเทคโนโลยี ตามทัศนะของ Van Braak et al. (2004) 
     Van Braak et al. (2004) ให้ทัศนะ การบูรณาการเทคโนโลยี มี 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ของครู (teachers’ computer proficiency) 2) ความเชื่อ
ของครู (teachers’ beliefs) และ 3) ความพร้อมของครู (teachers’ readiness)   
             องค์ประกอบ มีการบูรณาการเทคโนโลย ีตามทัศนะของ Zheo etal (2006) 
          Zhao et al. (2006) ให้ทัศนะ การบูรณาการเทคโนโลยี มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ของครู (teachers’ computer proficiency) 2) ความเชื่อของครู 
(teachers’ beliefs) และ 3) ความพร้อมของครู (teachers’ readiness) 
             องค์ประกอบ มีการบูรณาการเทคโนโลย ีตามทัศนะของ Drent (2006) 
             Drent (2006) ให้ทัศนะ การบูรณาการเทคโนโลยี มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ของครู (teachers’ computer proficiency) 2) ความเชื่อของครู 
(teachers’ beliefs) และ 3) ความพร้อมของครู (teachers’ readiness)  
         องค์ประกอบ มีการบูรณาการเทคโนโลย ีตามทัศนะของ Shiue (2007)  
             Shiue (2007) ให้ทัศนะ การบูรณาการเทคโนโลยี มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ของครู (teachers’ computer proficiency) 2) ความเชื่อของครู 
(teachers’ beliefs) และ 3) ความพร้อมของครู (teachers’ readiness) 
         จากที่เป็นทัศนะหรือผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการแหล่งต่างๆ ที่มีความหมาย
เฉพาะอ่ืนๆ ผู้วิจัยได้น ามาแสดงในตารางสังเคราะห์ 10 โดยองค์ประกอบเหล่านี้ถือว่าเป็น
องค์ประกอบกรอบแนวคิดเชิงทฤษฏี (theoretical framework) ที่ผู้วิจัยจะใช้พิจารณาใช้เกณฑ์เพ่ือ
ก าหนดเป็นองค์ประกอบกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย (conceptual framework) ต่อไป 
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ตารางท่ี 2.8  สังเคราะห์ตัวบ่งชี้ มีการบูรณาการเทคโนโลยี 
 

ตัวบ่งชี้  
มีการบูรณาการเทคโนโลยี 
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1. การตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตนเอง             1 

2.  ความฉลาดทางอารมณ์             1 

3.  คิดสร้างสรรค์             1 

4.  สร้างแรงบันดาลใจ             1 

5.  คิดเป็นบวกทุกสถานการณ์             1 

6. ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและเทคโนโลยี             1 

7. ความเชื่อในเทคโนโลยี             7 

8. การสนับสนุนการใช้เทคโนโลย ี             3 

9. ความพร้อมด้านเทคโนโลยี             7 

10. ความสามารถทางคอมพิวเตอร์             6 

11. ประสบการณ์ในการสอน             1 

12. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์             2 

13. เทคโนโลยีฐานข้อมูล             2 

14. เทคโนโลยีการสื่อสาร             3 

15. วิสัยทัศน์             2 

16. โครงสร้างพื้นฐาน             1 

17. การประเมินผล             1 

18. เทคโนโลยีการศึกษา             1 

รวม 7 2 3 4 5 4 3 3 3 3 3 2 42 
 

    จากตารางที่ 2.8 ผลการสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ ผู้น ามีการบูรณาการเทคโนโลยีพบว่ามี ตัว
บ่งชี้ที่ เชิงทฤษฏี (theoretical framework) จ านวน 18 ตัวบ่งชี้ที่ แต่การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้
หลักเกณฑ์พิจารณาจากความถ่ีของตัวบ่งชี้ที่ ที่นักวิจัยส่วนใหญ่เลือกเป็นองค์ประกอบในระดับสูง (ใน
ที่นี้ ใช้ความถี่ตั้งแต่ 6 ขึ้นไป) ได้ตัวบ่งชี้ที่ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ที่ ที่จะใช้เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการวิจัย 
(conceptual framework) ในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 
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    ตัวบ่งชี้ที่ 1  ความเชื่อในเทคโนโลยี 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2  ความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3  ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 
    จากตัวบ่งชี้ข้างตน้สามารถสรา้งโมเดลการวัดตวับ่งชี้ผู้น ามีการบรูณาการเทคโนโลย ีดังภาพที่ 2.7 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.7  โมเดลการวัดตัวบ่งชี้ ผู้น ามีการบูรณาการเทคโนโลย ี
   จากภาพที่ 2.7 แสดงโมเดลการวัดตัวบ่งชี้ ผู้น ามีการบูรณาการเทคโนโลยีที่ได้จากการ
สังเคราะห์ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วย 1) ความเชื่อในเทคโนโลยี 2) ความพร้อม
ด้านเทคโนโลยี และ 3) ความสามารถทางคอมพิวเตอร์  
  
2.4.14 นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ่งชี้ ของ “มีความเชื่อในเทคโนโลยี” 
     อรทัย เลื่อนวัน (2555) ให้ความหมาย ความเชื่อ คือ การยอมรับอันเกิดอยู่ใน
จิตส านึกของมนุษย์ ต่อพลังอ านาจเหนือธรรมชาติ ความเชื่อเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกรูป
ทุกนาม สิ่งที่มนุษย์ได้ สัมผัสทางใดทางหนึ่งจากอายตนะทั้ง 6 (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) เป็นต้น เหตุ
ของความเชื่ออันเป็นสัญญเจตนา เมื่อเกิดการเพาะบ่มความเชื่อโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมที่ได้สัมผัสเป็น
ประจ า เป็นเครื่องช่วยให้ความเชื่อเจริญเติบโต จึงเกิดรูปเกิดสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง จึงเกิดความ
เชื่อในรูปแบบความเชื่อที่เป็นรูปธรรม และความเชื่อที่ เป็นนามธรรม  ความเชื่อก่อให้เกิดประโยชน์ 
ดังนี้  1) ความม่ันใจ 2) ท าให้เกิดพลัง 3) ท าให้เกิดความสามัคคี 4) ท าให้เกิดการสร้างสรรค์ 5) ท าให้
เกิดรูปธรรม 6) เป็นพ้ืนฐานให้เกิดปัญญา  7) ท าให้เกิดการนับถือศาสนาอย่างมั่นคง 8) ท าให้เกิด
ฤทธิ์ทางใจ  
     วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2553) ให้ความหมาย ความเชื่อ คือ ความมั่นใจต่อสิ่งนั้นๆ 
ว่าเป็นความจริง ซึ่งความเชื่อบางอย่างอาจสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน ความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์
มาตั้งแต่ยุคโบราณตอนที่ยังไม่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่มีการพิสูจน์ถึงความจริงของเรื่องนั้นๆ 

 

ความเชื่อในเทคโนโลยี 

การบูรณาการเทคโนโลยี ความพร้อมด้านเทคโนโลยี 

ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 
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     Inan, & Lowther (2009) ให้ความหมาย ความเชื่อ หมายถึง การรับรู้ของครู
เกี่ยวกับอิทธิพลของเทคโนโลยีที่มีต่อการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ส่งผลต่อการเรียนการ
สอนในห้องเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ 
     Rokeach(1960) ได้อธิบายความหมายของความเชื่อว่า หมายถึง ความคิดใดๆ ที่
เป็นไปได้ หรือแน่ใจ เกี่ยวกับการมีอยู่ การเป็นอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรท าหรือไม่ควรท า ทั้งนี้เป็นปัจจัยที่
ท าให้คนแสดงพฤติกรรมตามความเชื่อนั้น Rokeach ได้จัดแบ่งประเภทของความเชื่อว่ามี 4 ประเภท 
ได้แก่ 1) ความเชื่อตามท่ีเป็นอยู่ เป็นการเชื่อในสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่า จริง-เท็จ ถูก-ผิด เชื่อ ความเชื่อว่าโลก
กลม พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก เป็นต้น 2) ความเชื่อเชิงประเมินค่า เป็นความเชื่อที่แฝง
ความรู้สึก รวมทั้งมีการประเมินในขณะเดียวกัน เช่น เชื่อว่าบุหรี่เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เป็น
ต้น 3) ความเชื่อเก่ียวกับสิ่งที่ควรท าและควรห้าม เป็นความเชื่อว่าสิ่งใดที่พึงปรารถนา-ไม่พึงปรารถนา 
เช่น เชื่อว่าเด็กควรเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ เป็นต้น 4) ความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุ เป็นความเชื่อในสภาพที่
ก่อให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งตามมา เช่น เชื่อว่าการตัดไม้ท าลายป่าท าให้เกิดความแห้งแล้ง การ
สร้างเข่ือนเป็นการท าลายสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ เป็นต้น 
     ภานุพงศ์ เสกทวีลาภ (2557) กล่าวว่า  ความเชื่อ คือ การยอมรับนับถือว่าเป็นความ
จริง  หรือมีอยู่จริง  การยอมรับหรือการยึดมั่นนี้  อาจมีหลักฐานเพียงพอที่จะพิสูจน์ได้  หรืออาจไม่มี
หลักฐานที่จะพิสูจน์สิ่งนั้นให้เห็นจริงได้ 
     สิงหะ ฉวีสุข และสุนันทา วงศ์จตุรภัทร (2555). กล่าวว่า ความเชื่อเป็นความนึกคิด
ยึดถือ  โดยที่เจ้าตัวจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม  เป็นสิ่งที่สามารถจะศึกษาและวัดได้จากค าพูดและการ
กระท าของคน ประโยชน์ที่จะได้รับจากความเชื่อ 1) ท าให้เกิดความเชื่อมั่นในการด าเนินชีวิตมาก
ยิ่งขึ้น เพราะมีสิ่งที่เชื่อถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว 2) ท าให้เกิดก าลังใจและพลังที่จะต้องสู้กับอุปสรรค  หาก
รู้สึกว่าตนเองมีสิ่งที่เชื่อถือคุ้มครอง 3) ท าให้เกิดความสุขใจหากได้ปฏิบัติตามความเชื่อท่ีมีอยู่ 
     ศศิพร เหมือนศรีชัย (2555) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ ERP Software 
ของผู้ใช้งานไว้ว่า ความเชื่อคือปัจจัยส าคัญ ในการยอมรับข้อเสนออย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นความจริง  
การยอมรับนี้อาจจะเกิดจากสติปัญญา  เหตุผลหรือศรัทธา  โดยไม่ต้องมีเหตุผลใดๆ  รอบรับก็ได้ 
ความเชื่ออาจจะเกิดได้จากหลายปัจจัย ดังนี้  1) เกิดจากประสบการณ์ตรง เป็นความเชื่อที่บุคคลได้
ประสบมาด้วยตนเอง อาจจะด้วยความบังเอิญ เป็นเรื่องของธรรมชาติ หรือมีผู้ท าให้เกิดขึ้นก็ตาม 
ทั้งนี้อาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้ 2) เกิดจากการได้รับข่าวสารต่อๆ กันมา หรืออ้างถึงค าโบราณ
ที่ยึดถือกันมา หรือการโฆษณาชวนเชื่อ เป็นความเชื่อที่เกิดจากการค ากล่าวอ้างต่อๆ กันมาก หรืออ้าง
ถึงค ากล่าวโบราณที่เชื่อถือและยอมกันมา หรือใช้สื่อต่างๆ ในการโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งสามารถโน้มน้าว
ให้ผู้ฟังเชื่อถือได้  3) เกิดจากการที่ได้ปฏิบัติสืบต่อๆ กันมาของคนรุ่นก่อน เป็นความเชื่อที่เกิดจาก 
พิธีกรรม หรือการปฏิบัติที่ท าสืบต่อกันมา อาจถือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมและประเพณีทางสังคม ซึ่ง
สร้างให้เกิดความเชื่อในกลุ่มคนได้ง่าย  4) เกิดจากการนึกคิดเอาเองตามความรู้สึกของตน เป็นความ
เชื่อที่คาดเดา หรือคิดเอาเอง หรือรู้สึกไปเอง อาจจะไม่มีข้อมูลใดๆ มาสนับสนุน  
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     ดังนั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบ “มีความเชื่อใน
เทคโนโลยี” หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่แสดงออกถึงการท าให้ครูเห็น
ด้วย ไว้ใจ มั่นใจ เข้าใจ และยอมรับในเทคโนโลยี ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงไปถึงตัวบ่งชี้ “มีความเชื่อ
ในเทคโนโลยี” 5 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 1) ครูเห็นด้วยกับการบูรณาการเทคโนโลยี 2) ครูไว้ใจใน
ระบบเทคโนโลยี 3) ครูมั่นใจว่าเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 4) ครูเข้าใจหรือเห็น
ความส าคัญของเทคโนโลยี 5) ครูยอมรับว่าการน าเทคโนโลยีมาใช้จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
 

   2.4.15 นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ่งชี้ ของ “มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี” 
     Inan, & Lowther (2009) ให้ความหมาย ความพร้อม หมายถึง ความสามารถและ
ทักษะที่จ าเป็นต่อการบูรณาการเทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
     Marche (2010) ให้ความหมาย ความพร้อม หมายถึง  สภาพของบุคคลที่มีวุฒิภาวะ 
แรงจูงใจ และประสบการณ์เดิมสูงพอที่จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้โดยสะดวก  ความพร้อมซึ่งเป็นขั้น
หนึ่งของล าดับขั้นการเรียนรู้ ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญอีก 3 สิ่ง คือ 1) วุฒิภาวะ เป็นสภาวะ
ของบุคคลที่มีความสามารถในอันที่จะท าอะไรได้เองตามธรรมชาติ โดยที่ความสามารถ นั้นไม่ได้เกิด
จากการฝึกฝนหรือการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม วุฒิภาวะของบุคคล แสดงออกได้ทางร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 2)  ประสบการณ์เดิม  การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ต้องอาศัยประสบการณ์เดิม  ครูจึง
มักใช้เป็นแนวทาง ในการเตรียมเนื้อหาบทเรียนให้เรียงล าดับจากง่ายไปหายาก ให้เหมาะแก่การ
เรียนรู้ได้ การที่ประสบการณ์เดิมมีผลต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทางจิตวิทยาเรียกว่าเกิด “การถ่ายโยง
การเรียนรู้”  ทักษะเดิม ความรู้เดิม เป็นพ้ืนฐานท าให้เกิดความพร้อมในการเรียน 3)  แรงจูงใจ  เป็น
ความเต็มใจหรือความใคร่ที่จะเรียนรู้  การสร้างแรงจูงใจที่ดี  คือ การสนองความต้องการของผู้เรียน  
เด็กๆ มักต้องการให้คนอ่ืนยอมรับ ต้องการความเอาใจใส่และต้องการความส าเร็จ สิ่งเหล่านี้จึงเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของความพร้อม  
     ปรวีร์ เขียววิจิตร (2561) ให้ความหมาย ความพร้อม หมายถึง สภาพระดับความ
เจริญเติบโต  ทั้งทางร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา รวมถึงความสนใจ และความรู้พ้ืนฐาน
ซึ่งสูงพอที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้สิ่งที่จะเรียนได้อย่างสะดวก หรืออาจกล่าวได้ว่ า ความพร้อม  คือ 
วุฒิภาวะและประสบการณ์เดิมของผู้เรียนที่มีมากพอที่จะท าให้ผู้เรียนรู้สิ่งที่จะเรียนได้นั่นเอง 
     Thorndike (1928) ตั้งกฎแห่งความพร้อมขึ้นเพ่ือเสริมกฎแห่งผล และได้อธิบาย ไว้
ในรูปของการเตรียมตัว และการเตรียมพร้อม ในการที่จะตอบสนองกิจกรรมที่ตามมาหลังจากการที่มี
การเตรียมตัวพร้อมแล้ว เช่น ในสถานการณ์ของแมวในกรง แมวจะท าอะไรออกมานั้น แมวจะต้องหิว 
แมวสามารถเอาเท้าตะปบเชือกที่ห้อยแขวนอยู่นั้น ได้ และมีประสาทสัมผัสที่จะรับรู้ว่าได้รับผลพอใจ
หรือไม่พฤติกรรมที่แสดงออกไปแล้ว เป็นต้น หรือถ้ามนุษย์พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรบางอย่างได้ พร้อมที่
จะแสดงพฤติกรรมบางอย่างที่จ าเป็นส าหรับขบวนการการเรียนรู้นั้น เช่น จะต้องมีร่างกายที่สูงพอ 
แข็งแรงและอยู่ในสภาวะจูงใจที่เหมาะสม ผู้เรียนจะแสดงหรือไม่แสดงพฤติกรรมอะไรออกมานั้น  
Thorndike ให้หลักไว้ 3 ข้อ คือ 1) เมื่อหน่วยของการกระท าพร้อมที่จะแสดงออกมา ถ้าผู้กระท าท า
ด้วยความสบายหรือพอใจไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงการกระท านี้ได้  2) ถ้าหน่วยของการกระท าพร้อม
ที่จะแสดงออกแต่ไม่ได้แสดง จะท าให้เกิดความไม่สบายใจ 3) ถ้าหน่วยของการกระท ายังไม่พร้อมที่จะ
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แสดงออก แต่จ าเป็นต้องแสดงออก การแสดงออกนั้นๆ กระท าไปด้วยความไม่สบายใจ ไม่พอใจ
เช่นกัน ถึงแม้ว่า Thorndike ได้ปรับปรุงแก้ไขและขยายแนวความคิดของเขาอยู่ตลอดเวลา ท าให้กฎ
แห่งความพร้อมและ กฎแห่งการฝึกหัดหย่อนความส าคัญไป ยังคงเหลือเพียงกฎแห่งผลที่เป็นที่
ยอมรับกันอยู่ แต่ในกฎนี้ก็เหลือเพียงด้านของรางวัล ที่มีผลต่อการเรียนรู้ ส่วนด้านการลงโทษกับการ
เรียนรู้นั้นถูกตัดทิ้งไป 
     ศิริวัฒน์  เปลี่ยนบางยาง (2558)  ให้ทัศนะเกี่ยวกับความพร้อมว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่
ต้องค านึงถึงในการเรียนรู้เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการ
เรียนรู้ การที่จะเรียนรู้ทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งได้รวดเร็วและเกิดผลดีผู้ปฏิบัติหน้าที่จะต้องมีความ
พร้อม หากถูกบังคับให้เรียนรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งในขณะที่ยังไม่มีความพร้อม ผู้ปฏิบัติหน้าที่มักจะเกิดความ
คับข้องใจและมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งนั้น 
     Think (2011) ให้ความหมาย ความพร้อม หมายถึง สภาพหรือคุณภาพของการเป็น 
การพร้อม การเตรียม ความรวดเร็ว ความถนัด และความเต็มใจในการแสดงพฤติกรรม หรือท า
กิจกรรมใดๆ  
     ดังนั้น สามารถสรุปนิยามเชิงปฏิบัติการขององค์ประกอบ “มีความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี” หมายถึง พฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่แสดงออกถึงวุฒิภาวะ แรงจูงใจ 
และประสบการณ์เดิม ที่ครบถ้วน บริบูรณ์ในการบูรณาการเทคโนโลยี  ซึ่งนิยามดังกล่าวเชื่อมโยงไป
ถึงตัวบ่งชี้ “มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี” 3 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 1) วุฒิภาวะ (ความสามารถ) ใน
การบูรณาการเทคโนโลยีการเรียนการสอน 2) มีความสามารถการบูรณาการกิจกรรมทางเทคโนโลยี
การเรียนการสอน 3) มีแรงจูงใจ (เต็มใจ) ที่จะน าเทคโนโลยีมาบูรณาการเพ่ือสนองความต้องการของ
นักเรียน 4) ใช้ประสบการณ์เดิมในการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยี และ5) พร้อมสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยี 
   2.4 .16 นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ่งชี้  ของ “มีความสามารถทาง
คอมพิวเตอร์” 
     เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง (2550) ความสามารถ (Capability) หมายถึง ความพร้อมของ
องค์การและบุคคลในการประยุกต์เทคโนโลยี โดยต้องพิจารณาความสามารถของบุคลากร 3 กลุ่ม คือ  
1)  ผู้บริหารระดับสูงต้องพร้อมที่จะสนับสนุนด้านนโยบาย ก าลังคน ก าลังเงิน และวัสดุ อุปกรณ์ใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์การ 2) ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และตื่นตัว
ในการน าเทคโนโลยี สารสนเทศมาประยุกต์ เพ่ือให้การท างานในหน่วยงาน มีความคล่องตัวขึ้น 3) 
ฝ่ายสารสนเทศที่ต้องท าความเข้าใจและออกแบบระบบงานให้สอดคล้องกับความ ต้องการของผู้ใช้ใน
แต่ละกลุ่ม   
     ทัตธนันท์ พุ่มนุช (2553) ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ เพราะใน
ปัจจุบันได้ถูกน ามาใช้งานใหญ่ ๆ ในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งแบ่งได้ดังนี้ คือ 1) การวิจัย เช่น การวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ เป็นต้นทั้งนี้เนื่องจากการค านวณสามารถ
ท าได้รวดเร็วมาก 2) การออกแบบ เช่น การออกแบบรถยนต์ ออกแบบบ้าน ออกแบบเครื่องมือ
อุปกรณ์ เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ออกแบบสามารถทดลองเปลี่ยนรูปแบบโดยการป้อนข้อมูลลักษณะต่าง ๆ เป็น
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จ านวนมากและสามารถจะให้รายละเอียดได้ดียิ่งขึ้น 3) ใช้ในส านักงาน เช่น การพิมพ์จดหมาย การ
พิมพ์บทความ การเรียงพิมพ์การออกรายงานการจองตั๋วเครื่องบิน การธนาคาร การลงทะเบียน งาน
การเจ้าหน้าที่ การท าฏีกา การจ่ายเงินเดือน การคุมวัสดุท าเวชระเบียน การช่วยในการตรวจโรค เป็น
ต้น  4) ใช้เพ่ืองานบริหาร ในการบริหารสิ่งที่ส าคัญ คือ การติดตามผลงานการวิเคราะห์หน่วยงาน 
การวิเคราะห์ผู้บริหารเอง การวิเคราะห์ผู้บริหารเอง สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้บริหารสมัยใหม่จ าเป็นที่
จะต้องกระท าอยู่ ตลอดเวลาแต่มนุษย์เรามักจะไม่ชอบให้คนอ่ืนมาติดตามผลงานเรา และเราไม่ชอบที่
จะให้มีการวิเคราะห์การท างานของตัวเองใน ลักษณะดังกล่าวนี้ คอมพิวเตอร์สามารถที่จะเข้ามาช่วย
ได้เป็นจ านวนมากถึงแม้ว่าจะช่วยเราไม่ได้หมดก็ตามถ้าเรามีการออกแบบ ระบบการใช้คอมพิวเตอร์
ในข้อ 1 ถึง 3 ในหน่วยงานของเราเองให้เหมาะสมแล้ว ผู้บริหารสามารถที่จะน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้
ในการติดตามผลงาน และวิเคราะห์หน่วยงานได้โดยง่าย เนื่องจากในปัจจุบันราคาเครื่องคอมพิวเตอร์
ได้ถูกลง และมีความสามารถสูงขึ้น หน่วยงานต่างๆ จึงได้ มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้กันมากขึ้น 
     สุนทร แก้วลาย (2533) ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ 
เพราะเทคโนโลยีความส าคัญ พอสรุปถึงความส าคัญได้ดังนี้ 1) ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจ านวน
มหาสารในแต่ละวัน 2) ช่วย เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ  3) การจัดเรียงล าดับสารสนเทศ 
ฯลฯ  4) ช่วย ในการจัดเก็บสารสนเทศไว้ในรูปที่เรียกใช้ได้ทุกครั้งอย่างสะดวก  5) ช่วยใน การ
จัดระบบอัตโนมัติเพ่ือการจัดเก็บ การประมวลผล และการเรียกใช้สารสนเทศ  6) ช่วย ในการเข้าถึง
สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น  7) ช่วยในการ สื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว ลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลาและระยะทางโดยใช้ระบบโทรศัพท์ และอ่ืนๆ   
     ดังนั้น สามารถสรุปนิยาม เชิงปฏิบัติการของพฤติกรรมบ่งชี้ “มีความสามารถทาง
คอมพิวเตอร์” ได้ว่า พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
กรุงเทพมหานครที่มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ คือความสามารถการประยุกต์เทคโนโลยีโดยใช้
คอมพิวเตอร์  นิยามดังกล่าวเชื่อมโยงตัวบ่งชี้ มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย  1) การ
จัดระบบข่าวสารจ านวนมหาสารในแต่ละวัน 2) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ  3) การจัด
เรียงล าดับสารสนเทศ ฯลฯ  4) การจัดเก็บสารสนเทศไว้ในรูปที่เรียกใช้ ได้ทุกครั้งอย่างสะดวก  5) 
การจัดระบบอัตโนมัติเพ่ือการจัดเก็บ การประมวลผล และการเรียกใช้สารสนเทศ  6) ในการเข้าถึง
สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น  7) สื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ลด
อุปสรรคเกี่ยวกับเวลาและระยะทาง 
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ตารางท่ี 2.9 ตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการและพฤติกรรมบ่งชี้ขององค์ประกอบ “มีการบูรณาการ
เทคโนโลยี” 
 

ตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการ พฤติกรรมบ่งช้ี 

ความเชื่อใน
เทคโนโลย ี

พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยีของ
ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ที่แสดงออกที่เห็นด้วย
กับการบูรณาการเทคโนโลยี ไว้ใจใน
ระบบเทคโนโลยี มั่นใจว่าเทคโนโลยีมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เข้าใจ
หรือเห็นความส าคัญของเทคโนโลยี  
และยอมรับว่าการน าเทคโนโลยีมาใช้จะ
ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

1) เห็นด้วยกับการบูรณาการเทคโนโลยี  
2) ไว้ใจในระบบเทคโนโลยี  
3) มั่นใจว่าเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน  
4) เข้าใจหรือเห็นความส าคัญของเทคโนโลยี  
5) ยอมรับว่าการน าเทคโนโลยีมาใช้จะส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

ความพร้อม
ด้าน
เทคโนโลย ี

พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยีของ
ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น สั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร ที่แสดงออกถึงวุฒิ
ภาวะ (ความสามารถ) ในการบูรณาการ
เทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียนการสอน 
มีแรงจูงใจ (เต็มใจ) ที่จะน าเทคโนโลยีมา
บูรณาการเพ่ือสนองความต้องการของ
นักเรียน และใช้ประสบการณ์เดิมในการ
ถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยี 

1) วุฒิภาวะ (ความสามารถ) ในการบูรณาการ
เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น  2 )  มี
ความสามารถการบูรณาการกิจกรรมทาง
เทคโนโลยีการเรียนการสอน 3) มีแรงจูงใจ 
(เต็มใจ) ที่จะน าเทคโนโลยีมาบูรณาการเพ่ือ
สนองความต้องการของนักเรี ยน 4 )  ใช้
ประสบการณ์เดิมในการถ่ายโยงการเรียนรู้
ร่วมกับเทคโนโลยี  และ5) พร้อมสร้าง
ประสบการณ์ ใหม่ ในการ เ รี ยนรู้ ร่ ว มกับ
เทคโนโลยี 
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ตารางท่ี 2.9 (ต่อ) 
 

ตัวบ่งชี้ นิยามเชิงปฏิบัติการ พฤติกรรมบ่งช้ี 

ความ 
สามารถ
ทางคอม 
พิวเตอร์ 

พฤติกรรมของผู้น าทาง เทคโนโลยีของ
ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ น สั ง กั ด
กรุงเทพมหานครที่แสดงออก การจัดระบบ
ข่าวสารจ านวนมหาสารในแต่ละวัน ช่วย
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ  การ
จัด เรียงล าดับสารสนเทศ การจัด เก็บ
สารสนเทศไว้ในรูปที่เรียกใช้ได้ทุกครั้งอย่าง
สะดวก  การจัดระบบอัตโนมัติเ พ่ือการ
จัดเก็บ การประมวลผล และการเรียกใช้
สารสนเทศ  ในการเข้าถึงสารสนเทศได้
อย่าง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
สื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
ลดอุปสรรคเก่ียวกับเวลาและระยะทาง 

1) การจัดระบบข่าวสารจ านวนมหาสารใน
แต่ละวัน  
2) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สารสนเทศ   
3) การจัดเรียงล าดับสารสนเทศ ฯลฯ   
4) การจัดเก็บสารสนเทศไว้ในรูปที่เรียกใช้
ได้ทุกครั้งอย่างสะดวก   
5) การจัดระบบอัตโนมัติเพ่ือการจัดเก็บ 
การประมวลผล และการเรียกใช้สารสนเทศ   
6) ในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่าง รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
7) สื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 
ลดอุปสรรคเก่ียวกับเวลาและระยะทาง 

 

2.5 บทสรุป 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ดังได้กล่าวมาแล้ว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดของนักการศึกษา 
นักวิชาการ แล้วสรุปเป็นโมเดลการวัดเพ่ือใช้ในการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์
โครงสร้างองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
ส านักงานกรุงเทพมหานคร กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังนี้ 
  โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้รวมภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) มีการสร้างวิสัยทัศน์
ทางเทคโนโลยี 2) มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี 3) มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  
องค์ประกอบด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) ใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตร
ประวัติ  2) มีการใช้ เทคโนโลยีในการพัฒนางาน  3) มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
องค์ประกอบด้านการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) มีการ
ส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) มีการส่งเสริมการสอนออนไลน์ 3) มีการส่งเสริมการเรียนการ
สอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และองค์ประกอบด้านการบูรณาการเทคโนโลยี มี 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 
1) มีการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) มีการส่งเสริมการสอนออนไลน์ 3) มีการส่งเสริมการ
เรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
   การวิจัยเรื่อง “ตัวบ่งชี้ภาวะผู้ น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสั งกัด
กรุงเทพมหานคร” นี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative research)  มีวัตถุประสงค ์1) เพ่ือศึกษา
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือทดสอบ
ความกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3) ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมความ
เป็นไปได้ความถูกต้องและการน าไปใช้ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ในบทนี้ประกอบไปด้วยประเด็นส าคัญ 5 ประเด็นส าคัญ ได้แก่  
1) ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 2) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3) การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือ 4) การเก็บรวมรวมข้อมูล และ 5) การวิเคราะห์ข้อมูลและเกณฑ์การแปลความ 
 
3.1 ประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย 
  การวิจัยเรื่อง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ก าหนดประชากรกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
    1. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร เจาะจงเฉพาะผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการปีการศึกษา 2561 จ านวน 438 คน  

   2. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของตัวบ่งชี้ภาวะ
ผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านการบริหารและผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 17 คน ที ่อยู ่ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 4 คน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 คน ผู้น าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารในระดับอุดมศึกษาจ านวน 4 คน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 5 คน ซึ ่งผู ้ว ิจ ัยได้ท าการเลือกกลุ ่มตัวอย่างโดยเลือกผู ้ทรงคุณที ่มี
ประสบการณ์ผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ต่ ากว่า 5 ปี 
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ตารางที่ 3.1 จ านวนผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเขตและขนาดโรงเรียน 

เขต 
ขนาดโรงเรียน 

รวม เขต 
ขนาดโรงเรียน 

รวม เขต 
ขนาดโรงเรียน 

รวม เล็ก กลาง ใหญ่ เล็ก กลาง ใหญ่ เล็ก กลาง ใหญ่ 
คลองเตย 2 1 1 4 บางเขน  -  3 2 5 ยานนาวา 3 2 1 6 
คลองสาน 3 4 1 8 บางคอแหลม 3 2 2 7 ราชเทว ี 1 3 - 4 
คลองสามวา 6 4 8 18 บางแค 1 4 7 12 ราษฎร์บรูณะ 3 1 2 6 
คันนายาว -  -  2 2 บางซื่อ 3 4  -  7 ลาดกระบัง 6 4 10 20 
จตุจักร 1 1 5 7 บางบอน 3 3 3 9 ลาดพร้าว -  2 4 6 
จอมทอง 2 4 5 11 บางพลัด 8 3  -  11 วังทองหลาง 1 2 - 3 
ดินแดง - - 3 3 บางนา  -  3 4 7 วัฒนา 3 4 1 8 
ดอนเมือง 0 2 4 6 บางรัก 5 -    -  5 สวนหลวง 2 3 3 8 
ดุสิต 5 3 1 9 บึงกุ่ม 1 3 4 8 สะพานสูง 1 3 2 6 
ตลิ่งชัน 10 6  -  16 ปทุมวัน 5 3  -  8 สาทร - 2 - 2 
ทวีวัฒนา 2 1 4 7 ประเวศ 5 5 6 16 สัมพันธวงศ์ 3 - - 3 
ทุ่งครุ 2 3 3 8 พระโขนง  -  3 1 4 สายไหม 1 2 6 9 
ธนบุรี 14 3 - 17 พญาไท  -   -  1 1 หนองแขม  -  1 5 6 
บางกอกน้อย 11 4 - 15 ป้อมปราบศัตรูพ่าย 4  -   -  4 หนองจอก 25 6 6 37 
บางกอกใหญ่ 4 2 - 6 พระนคร 10 1  -  11 ห้วยขวาง 1  -  2 3 
บางกะปิ 2 5 4 11 ภาษีเจรญิ 7 3 3 13 หลักสี ่  -  4 2 6 
บางขุนเทียน 3 3 10 16 มีนบุร ี 4 6 3 13 รวม 26 11 15 52 
รวม 53 32 26 164 รวม 25 10 6 41 รวม 176 131 131 438 
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3.2 ตัวแปรที่ศึกษำ 
          1. องค์ประกอบวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย  
     (1) มีการสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   
     (2) มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   
     (3) มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   
   2. องค์ประกอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน ประกอบด้วย  
     (1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกิจวัตรประวัติ   
     (2) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางาน   
     (3) มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ   

 3. องค์ประกอบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน   
ประกอบด้วย  
     (1) มีการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน   

   (2) มีการส่งเสริมการสอนออนไลน์   
   (3) มีการส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์   

   4. องค์ประกอบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย  
      (1) มีความเชื่อในเทคโนโลยีสารสนเทศ   
      (2) มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   
      (3) มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์   
 

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ชุด ดังนี้ 
           ชุดที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list) ได้แก่ เพศ อายุ ขนาดโรงเรียน วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน   
           ตอนที่ 2 แบบสอบถามความสอดคล้องตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ลักษณะเครื่องมือเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า (rating scale) 
5 ระดับ (ของลิเคิร์ท) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด จ าแนกเนื้อหาตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ดังนี้      
          3.3.1 องค์ประกอบวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย  
     (1) มีการสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  6  ข้อ 
     (2) มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  7  ข้อ 
     (3) มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  6  ข้อ   
   3.3.2 องค์ประกอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน ประกอบด้วย  
     (1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกิจวัตรประวัติ  จ านวน  3  ข้อ   
     (2) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางาน  จ านวน  7  ข้อ   
     (3) มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  จ านวน 3  ข้อ 
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 3.3.3 องค์ประกอบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน   

ประกอบด้วย  
     (1) มีการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จ านวน  3 ข้อ  

   (2) มีการส่งเสริมการสอนออนไลน์  จ านวน 3  ข้อ  
       (3) มีการส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  จ านวน  6 ข้อ 

   3.3.4 องค์ประกอบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย  
      (1) มีความเชื่อในเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  5  ข้อ  
      (2) มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน  5 ข้อ  
      (3) มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์  จ านวน  7  ข้อ 

 

ชุดที่ 2 แบบประเมินตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมความเป็นไปได้ความถูกต้องและการ
น าไปใช้ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร  
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

3.4  กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ  
          รายละเอียดการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย มีดังนี้ 
          1.  ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวัดตัวแปรในการวิจัย  
ก าหนดนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรและกรอบการวัดตัวแปร 
           2.  สร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาและพฤติกรรม (specification table)  โดยน านิยามเชิง
ปฏิบัติการที่ก าหนดขึ้นมาก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นพฤติกรรมที่ต้องการวัด จ านวนข้อ
ค าถาม เขียนค าถามที่จะพัฒนาเป็นแบบสอบถาม และตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
           3.  คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญแบบเจาะจง (purposive sampling) เพ่ือพิจารณาความตรงเชิง
เนื้อหา (content validity) ของแบบสอบถาม จ านวน 7 คน ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
การศึกษา กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและประเมินผล  และกลุ่มเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ ดังนี้ (1) ท างานด้านการศึกษา และ/
หรือ (2) มีประสบการณ์ในการท างานในด้านที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 5 ปี และ/หรือ (3) มีเอกสารหรือ
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับด้านที่เชี่ยวชาญ  อย่างน้อย 1 เรื่อง (ดังภาคผนวก ข)           
 4.   ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยด าเนินการ ดังนี้ 
  1.  น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์พบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาและภาษา แล้วปรับปรุงแก้ไข 
     2.   น าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของข้อค าถามด้านความตรงเชิง
เนื้อหา (content validity)  โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้อง และความเหมาะสม ของข้อ
ค าถามรายข้อกับนิยามเชิงปฏิบัติการ  (item-objective congruence: IOC)  ว่าเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสม  โดยค่า IOC ต้องมีค่าตั้งแต่ .50 ขึ้นไป (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546)  รวมทั้งของ
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขในด้านส านวนภาษาของข้อค าถาม หลังจากได้น าไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปทดลองใช้ต่อไป  ซ่ึงค่า IOC ของแบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ 1.00                   
  3.   น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้ (try-out) กับผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน จากโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี แล้วน า
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ไปหาคุณภาพของเครื่องมือ โดยการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ (reliability) ของ
แบบสอบถามโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha coefficient) โดยใช้วิธีของครอนบาค  
(Cronbach ) ซึ่งก าหนดเกณฑ์ว่า ต้องมีค่า 0.70 ขึ้นไป (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546) ผลการ
วิเคราะห์หาค่าความเชื่อถือได้ ของเครื่องมือวัดตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยทั้งฉบับ เท่ากับ 0.87 เมื่อ
พิจารณาแต่ละองค์ประกอบมีค่าความเชื่อถือได้ ดังนี้  
            องค์ประกอบวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าความเชื่อถือได้ (reliability) เท่ากับ 0.82 

    องค์ประกอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน มีค่าความเชื่อถือได้ 
(reliability) เท่ากับ 0.93 
    องค์ประกอบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ค่าความเชื่อถือได้ (reliability) 
เท่ากับ 0.78      
    องค์ประกอบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าความเชื่อถือได้ (reliability) เท่ากับ 0.97 
 

3.5  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
        การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้         
 1. ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยขอหนังสือความร่วมมือในการเก็บข้อมูล
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์จาก
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาของโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือแจ้งให้โรงเรียนกลุ่ม
ตัวอย่างทราบและขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม         
 2.  ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม พร้อมส่งแบบสอบถามถึง
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายทางไปรษณีย์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
และแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งขอความอนุเคราะห์ให้ตอบกลับภายใน 3 สัปดาห์  
 3.   ตรวจสอบและคัดแยกแบบสอบถามที่สมบูรณ์เพ่ือน าแบบสอบถามที่ได้รับไปท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป และหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษายังไม่ส่งแบบสอบถามคืนตาม
ก าหนดผู้วิจัยจะส่งหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอีกครั้งและส่งไปทางไปรษณีย์ด่วน 
(EMS) จนได้รับจ านวนแบบสอบถามคืนร้อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด      
 4. น าแบบสอบถามสมบูรณ์มาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดเพ่ือท าการวิเคราะห์ทาง
สถิติต่อไป 

5. น าแบบตรวจสอบยืนยันรูปแบบให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 17 คน เพ่ือตรวจสอบยืนยันความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ความถูกต้อง และการน าไปใช้ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทาง
เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและเกณฑ์กำรแปลควำม 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดกระท ากับข้อมูลด้วย
โปรแกรม คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  เพ่ือหาค่าสถิติต่างๆ ดังนี้  
 1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง  การวิเคราะห์ในขั้นนี้เป็นการวิเคราะห์
เพ่ือให้ทราบลักษณะภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ขนาดโรงเรียน วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน   โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ  
 2.  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย 
โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกตัวบ่งชี้เพ่ือก าหนดในโมเดลที่จะน าไปทดสอบดังนี้ คือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
หรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือน้อยกว่า 20%  
   3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) โดยการทดสอบ
ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลโครงสร้างองค์ประกอบและก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อยที่ใช้ในการ
สร้างตัวบ่งชี้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม เพ่ือหาน้ าหนักตัว
แปรย่อยที่ใช้ในการสร้างตัวบ่งชี้ และท าการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวิจัยที่
เป็นโมเดลเชิงทฤษฎีที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 4.  การตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่ งถ้าผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลครั้งแรกยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ผู้วิจัยต้องปรับโมเดล เพ่ือให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้วิจัยใช้ค่าสถิติท่ีจะตรวจสอบ ดังนี้  
 1)   ค่าไค-สแควร์ (chi-square statistics) เป็นค่าสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ
ว่าฟังก์ชั่นความกลมกลืนมีค่าเป็นศูนย์ ถ้าค่าไค-สแควร์ มีค่าต่ ามาก หรือยิ่งเข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไร
แสดงว่าข้อมูลโมเดลลิสเรลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2548)  
 2)   ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness-of-fit index: GFI) ซึ่งเป็นอัตราส่วนของ
ผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความกลมกลืนจากโมเดลก่อน และหลังปรับโมเดลกับฟังก์ชั่น ความกลมกลืน
ก่อนปรับโมเดล ค่า GFI หากมีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2551) 
 3)   ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแล้ว (adjusted goodness- of - fit index: AGFI) 
ซึ่งน า GFI มาปรับแก้ โดยค านึงถึงขนาดของอิสระ (df) ซึ่งรวมทั้งจ านวนตัวแปรและขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง หากค่า AGFI หากมีค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ ์(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2551) 
 4)   ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (root mean square error of 
approximation: RMSEA) เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความไม่กลมกลืนของโมเดลที่สร้างขึ้นกับเมทริกซ์ความ
แปรปรวนร่วมของประชากร ซึ่ง ค่า RMSEA ต่ ากว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์  (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2551) 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงใช้เกณฑ์ในการตรวจสอบความกลมกลืนระหว่างโมเดลที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ตามตารางที่  3.2 
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ตำรำงที่ 3.2  ค่าสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตาม
สมมตฐิานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

สถิติที่ใช้วัดควำมกลมกลืน ระดับกำรยอมรับ 

1.ค่าไค-สแคว์ ( 2)  
2 ที่ไม่มีนัยส าคัญหรือค่า P-value สูงกว่า 0.05 แสดงว่าโมเดลมี

ความกลมกลืน 
2.ค่า GFI  มีค่าตั้งแต่ 0.90 – 1.00 แสดงว่า  โมเดลมีความกลมกลืน 
3.ค่า AGFI มีค่าตั้งแต่ 0.90 – 1.00 แสดงว่า  โมเดลมีความกลมกลืน 
4.ค่า RMSEA มีค่าต่ ากว่า 0.05 แสดงว่า โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์   

  
 5) น าผลการวิเคราะห์จากการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลมา

คัดเลือกตัวบ่งชี้ที่มีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง คือ มีค่า factor loading ตามเกณฑ์ดังนี้ 1) 
เท่ากับหรือมากกว่า 0.7 ส าหรับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ และ 2) เท่ากับหรือมากกว่า .30 ส าหรับตัว
บ่งชี้  

      6) ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร (Content Analysis) จากแบบตรวจสอบยืนยันความ 
เหมาะสมและความเป็นไปได้ความถูกต้อง และการน าไปใช้ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทาง
เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยใช้แนวคิดของ กัสกี (Guskey, 
2000) โดยน าค่าร้อยละไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ (coffice of the higher education 
commission, 2014) แบ่งได้เป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ค่าร้อยละ 1 - 20     แปลผลว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได ้อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
ค่าร้อยละ 21 - 40   แปลผลว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได ้อยู่ในระดับ น้อย 
ค่าร้อยละ 41 - 60   แปลผลว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได ้อยู่ในระดับ ปานกลาง 
ค่าร้อยละ 61 - 80   แปลผลว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได ้อยู่ในระดับ มาก 
ค่าร้อยละ 81 - 100  แปลผลว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได ้อยู่ในระดับ มากที่สุด 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกล่าวถึงสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล และผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามและผล
การวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับของวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือเพ่ือศึกษาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทาง
เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือทดสอบความกลมกลืนของโมเดล
โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่
พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์และตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้ความถูกต้อง 
และการนําไปใช้ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
 

4.1. สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการนําเสนอและการแปลความหมายผลการวิเคราะห์
ข้อมูลผู้วิจัยได้กําหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 

1. อักษรย่อที่ใช้แทนองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี 
TV แทน วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลย ี
TV P1 แทน การสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลย ี
TV1 แทน มีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานในปัจจุบัน  
TV2 แทน มีการวิเคราะห์สถานภาพเทคโนโลยีปัจจุบันของหน่วยงานเพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจ

และตระหนักในสถานภาพปัจจุบัน และศักยภาพของหน่วยงาน 
TV3 แทน มีมุมมองแห่งอนาคตของผู้บริหารสถานศึกษาทางเทคโนโลยี เป็นลักษณะของ

การสร้างฝันของแต่ละคน  
TV4 แทน น ามุมมองของแต่ละคนมารวมและเชื่อมโยงกัน แล้วเรียงล าดับความส าคัญ   
TV5 แทน สามารถคัดเลือกและตัดสินใจอนาคตเทคโนโลยีของหน่วยงานท่ีเป็นความฝันของทุกคน 
TV6 แทน สามารถขัดเกลาส านวนให้สื่อความหมายชัดเจน ปลุกเร้า ท้าท้าย สร้างพลังดล

ใจ ครอบคลุมองค์ประกอบของวิสัยทัศน์ 
TV P2 แทน การเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลย ี
TV7 แทน ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าสามารถด าเนินงานได้ตามวิสัยทัศน์ เทคโนโลยีหรือ

เป้าหมายขององค์การ  
TV8 แทน มีการสร้างความเข้าใจและการมองเห็นคุณค่าในวิสัยทัศน์ เทคโนโลยีใน

สถานศึกษา 
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TV9 แทน มีการโน้มน้าว จูงใจให้บุคลากรร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์เทคโนโลยีขององค์การ 
TV10 แทน มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยขีององค์การลงสู่ผู้ปฏิบัติ 
TV11 แทน มีการสื่อสารวิสัยทัศน์เทคโนโลยอีย่างชัดเจน   
TV P3 แทน การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลย ี
TV12 แทน การเชื่อมโยงและแปลงวิสัยทัศน์เทคโนโลยีไปสู่นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน 

โครงการขององค์การ  
TV13 แทน มีการกระตุ้นสนับสนุนในการท างานทางเทคโนโลยอีย่างเป็นทีม 
TV14 แทน การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทาง

เทคโนโลย ี
TV15 แทน สร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับความต้องการทางเทคโนโลยขีองแต่ละคนได้อย่าง

ถูกต้อง 
TV16 แทน สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยแีละการท างานเป็นทีม 
TV17 แทน มีการกระจายวิสัย ทัศน์ เทคโนโลยี ให้บุคลากรน า ไปปฏิบั ติ ไ ด้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
ITM แทน การใช้เทคโนโลยใีนการบริหารงาน 
ITM P1 แทน ใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตร   
ITM18 แทน มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการท างานจัดเตรียมเอกสาร 
ITM19 แทน มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร 
ITM P2 แทน การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน   
ITM20 แทน มีการใช้เทคโนโลยีมาประมวลงานประจ าปี   
ITM21 แทน มีการใช้เทคโนโลยี มาใช้จัดแผนงบประมาณ 
ITM22 แทน มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการ 
ITM23 แทน มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารกิจการนักเรียน 
ITM24 แทน มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานบุคลากร 
ITM25 แทน มีการใช้เทคโนโลยีการบริหารงานธุรการ 
ITM26 แทน มีการใช้เทคโนโลยีการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์การบริหารงานอาคารสถานที่และ

การบริหารงานชุมชน 
ITM P3 แทน การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
ITM27 แทน มีการจัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี  
ITM28 แทน มีการประเมินผลการสอนทางเทคโนโลยี 
ITM29 แทน มีการอบรมวิชาชีพทางเทคโนโลยี 
PITL แทน การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
PITL P1 แทน การส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
PITL30 แทน สนับสนุนโปรแกรมช่วยสอนที่ใช้ลักษณะในการน าเสนอที่หลากหลาย  
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PITL31 แทน สนับสนุนโปรแกรมช่วยสอนที่มีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว สี 
และ เสียง เพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น 

PITL32 แทน สนับสนุนการใช้โปรแกรมช่วยสอนท่ีประกอบไปด้วย เนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด 
แบบทดสอบ เกมส์ การแสดงผลการเรียนด้วยข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

PITL P2 แทน การส่งเสริมการสอนออนไลน์ 
PITL33 แทน มีการต้ังค าถามหรือแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือกับวิทยากร  
PITL34 แทน มีแบบทดสอบหลังการจบเรียนเพื่อวัดผลการเรียน 
PITL35 แทน มีระบบบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียน 
PITL P3 แทน การส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
PITL36 แทน เสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
PITL37 แทน ค านึงถึงผลกระทบทางด้านลบ 
PITL38 แทน ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างท่ีดี ชี้แนะการใช้งานท่ีถูกต้อง 
PITL39 แทน สร้างความรู้เท่าทันสื่อเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการสรา้งภมูิคุม้กันให้กบัผู้บริโภคสื่อ 
PITL40 แทน น าโซเชียลมีเดียมาช่วยพัฒนาความรู้ 
PITL41 แทน พัฒนาทักษะอย่างถูกวิธี ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
TI แทน การบูรณาการเทคโนโลย ี
TI P1 แทน ความเชื่อในเทคโนโลยี 
TI42 แทน มั่นใจว่าเทคโนโลยมีีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
TI43 แทน เข้าใจหรือเห็นความส าคัญของเทคโนโลย ี
TI44 แทน ยอมรับว่าการน าเทคโนโลยมีาใช้จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
TI P2 แทน ความพร้อมด้านเทคโนโลย ี  
TI45 แทน วุฒิภาวะ (ความสามารถ) ในการบูรณาการเทคโนโลยกีารเรียนการสอน 
TI46 แทน มีความสามารถบูรณาการกิจกรรมทางเทคโนโลยกีารเรียนการสอน 
TI47 แทน มีแรงจูงใจ (เต็มใจ) ท่ีจะน าเทคโนโลยีมาบูรณาการเพื่อสนองความต้องการของนักเรียน 
TI48 แทน ใช้ประสบการณ์เดิมในการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยี 
TI P3 แทน ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 
TI49 แทน การจัดระบบข่าวสารจ านวนมหาสารในแต่ละวัน  
TI50 แทน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ    
TI51 แทน การจัดเรียงล าดับสารสนเทศ  
TI52 แทน การจัดเก็บสารสนเทศไว้ในรูปที่เรียกใช้ได้ทุกครั้งอย่างสะดวก    
TI53 แทน การจัดระบบอัตโนมัติเพ่ือการจัดเก็บ การประมวลผล และการเรียกใช้สารสนเทศ  
TI54 แทน การเข้าถึงสารสนเทศได้อย่าง รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
TI55 แทน สื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลาและระยะทาง 
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2. สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้แทนค่าสถิติ 

   µ  แทน  ค่าเฉลี่ยของประชากร (Population mean) 

      แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร (Population Standard deviation) 
    C.V.  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (coefficient of variation) 
     r  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s product moment   
                         r correlation coefficient) 
    R 2  แทน  ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณยกกําลังสอง (squared multiple correlation)  
                         หรือสัมประสิทธิ์การพยากรณ์  

       แทน  ค่าสถิติไค-สแควร์ (chi - square) 
   df  แทน  องศาอิสระ (degree of freedom) 

        แทน  นํ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) 
    SE  แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (standard error) 
    FS  แทน  ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ 
     e  แทน  ค่าแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (error) ของตัวบ่งชี้  e 
   ***  แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001 (P<0.001) 
    **  แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (P<0.01) 
     *   แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (P<0.05) 
  GFI  แทน  ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเหมาะสม (goodness of fit index) 
AGFI    แทน  ดัชนีวัดระดับความความสอดคล้องเหมาะสมที่ปรับแก้แล้ว  

    (adjusted goodness of fit index) 
RMSEA   แทน  ดัชนีค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (rootmean  

                 square error of approximation) 
 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับกลับคืนมา จํานวน 438 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 
ของแบบสอบถามทั้งหมดที่ส่งไป ผู้วิจัยได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์แสดงสถานภาพของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร  เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นความถี่และค่าร้อยละ 
ปรากฏผลการวิเคราะห์ข้อมูลในตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1 ความถี่และค่าร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลสถานภาพ ความถ่ี ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 149 34.1 
 หญิง 289 65.9 
 รวม 438 100 
อายุ    
 ไม่เกิน 30 ปี 107 24.4 
 31-40 ปี 105 24.0 
 41-50 ปี 167 38.1 
 51 ปีขึ้นไป 59 13.5 
 รวม 438 100 
ขนาดโรงเรียน   
 ขนาดเล็ก 176 40.2 
 ขนาดกลาง 131 29.9 
 ขนาดใหญ่ 131 29.9 
 รวม 438 100 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   
 ปริญญาโท 269 61.4 
 ปริญญาเอก 169 38.6 
 รวม 438 100 
ประสบการณ์ในการบริหาร   
 11 - 20 ปี 106 24.2 
 21 – 30 ปี 155 35.4 
 31 – 40  ปี 170 38.8 
 41  ปีขึ้นไป 7 1.6 
 รวม 438 100.0 
เพศ   
 ชาย 149 34.1 
 หญิง 289 65.9 
 รวม 438 100 
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 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามตารางที่ 4.1 พบว่า ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน  
289 คน คิดเป็นร้อยละ 65.9 เป็นเพศชาย จํานวน  149 คน คิดเป็นร้อยละ 34.1 ตามลําดับ  
 เมื่อจําแนกตามอายุ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีอายุ 41-50 ปี มากที่สุด จํานวน 167 
คน คิดเป็นร้อยละ 38.1 รองลงมา คือ มีอายุไม่เกิน 30 ปี จํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 มี
อายุระหว่าง 31 –  40  ปี จํานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 และมีอายุระหว่าง 51-60 ปี จํานวน 
59 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 ตามลําดับ 
  เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก มากที่สุด 
จํานวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2 รองลงมาผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียน
ขนาดกลางที่มีจํานวนเท่ากันคือ 131 คนคิดเป็นร้อยละ 29.1  
 เมื่อจําแนกตาม วุฒิการศึกษาสูงสุด พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา
สูงสุดระดับ ปริญญาโท จํานวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 61.4  และปริญญาเอก จํานวน 169 คน คิด
เป็นร้อยละ 38.6 
 เมื่อจําแนกตามประสบการณ์ในการบริหาร พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการบริหาร 31 – 40  ปี จํานวน 170 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมา มี
ประสบการณ์ในการ 21 – 30 ปี จํานวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 มีประสบการณ์ในการบริหาร 
11 - 20 ปี จํานวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 มีประสบการณ์ในการบริหาร 41  ปีขึ้นไปจํานวน 7 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.6 ตามลําดับ 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย 
 การนําเสนอผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้
ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร  เพ่ือคัดสรรกําหนดไว้ใน
ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครสร้างโดยใช้ใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ํากว่า 20%   2) ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์
โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่
พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้เกณฑ์ค่าไค -สแควร์ (chi-square 
statistics) มีค่าต่ําหรือไม่มีนัยสําคัญทางสถิติมีความน่าจะเป็นหรือค่า P-value สูงกว่า 0.05 ค่าดัชนี
ความกลมกลืนหรือค่า GFI (goodness-of-fit index) ค่าตั้งแต่ 0.90-1.00 และ 3) ค่า RMSEA มีค่า
ต่ํากว่า 0.05  4) ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ ( Factor Loading ) ตามเกณฑ์ ดังนี้  1) เท่ากับหรือ
มากกว่า 0.5 สําหรับองค์ประกอบ และ2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 สําหรับตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้ ผล
การวิเคราะห์ในแต่ละส่วนมีดังนี ้
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  1. ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

  ผลการวิเคราะห์ส่วนนี้เป็นผลในการวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 

โดยศึกษา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสมของ
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ํากว่า 20 % 
เพ่ือคัดสรรกําหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ตามลําดับต่อไป  
  จากผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร จากจํานวนทั้งสิ้น 61 พฤติกรรมตัวบ่งชี้  นั้น มีจํานวน 6 
พฤติกรรมตัวบ่งชี้ ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จึงต้องคัดออกจากโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเพ่ือการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ดังนี้  องค์ประกอบวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีตัวบ่งชี้มีการเผยแพร่
วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี พฤติกรรมตัวบ่งชี้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ได้แก่10) แสดงพฤติกรรมในทัศนะที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี12) เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าและให้ความสําคัญกับวิสัยทัศน์ทาง
เทคโนโลยีของสถานศึกษา มีความคิด ความรู้สึกที่มีแนวโน้มที่จะแสดงออกในการคิดหรือช่วยเหลือ
แก้ปัญหา องค์ประกอบการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน  ตัวบ่งชี้ใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตร  
พฤติกรรมตัวบ่งชี้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ได้แก่ 20) มีนําเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร องค์ประกอบการบูร
ณาการเทคโนโลยี ตัวบ่งชี้มีความเชื่อในเทคโนโลยี พฤติกรรมตัวบ่งชี้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ได้แก่ 45) 
เห็นด้วยกับการบูรณาการเทคโนโลยี 46) ไว้ใจในระบบเทคโนโลยี ตัวบ่งชี้มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
พฤติกรรมตัวบ่งชี้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ได้แก่ 54) พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ร่วมกับ
เทคโนโลยี 
  ผู้วิจัยจึงแสดงผลการวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ เป็นไปตามเกณฑ์เพ่ือคัดสรรกําหนดไว้ในโมเดล
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างเพ่ือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน จํานวน 55 พฤติกรรมตัวบ่งชี้
แสดงในตารางที่ 4.2 
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ตารางที่  4.2  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสม 

                  ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาใน  
                  สังกัดกรุงเทพมหานคร องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี   
 

องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีและตัวบ่งชี้ µ 
>3.00 

 c.v. 
≤20% 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 มีการสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี   

1. มีการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานในปัจจุบัน  4.03 0.67 16.63 

2. มีการวิเคราะห์สถานภาพเทคโนโลยีปัจจุบันของหน่วยงาน
เพ่ือให้ผู้บริหารเข้าใจและตระหนักในสถานภาพปัจจุบัน และ
ศักยภาพของหน่วยงาน 4.00 0.72 18.00 

3. มีมุมมองแห่งอนาคตของผู้บริหารสถานศึกษาทางเทคโนโลยี 
เป็นลักษณะของการสร้างฝันของแต่ละคน  4.00 0.70 17.50 

4. นํามุมมองของแต่ละคนมารวมและเชื่อมโยงกัน แล้วเรียงลําดับความสําคัญ   4.02 0.66 16.42 
5. สามารถคัดเลือกและตัดสินใจอนาคตเทคโนโลยีของหน่วยงาน

ที่เป็นความฝันของทุกคน 4.39 0.52 11.85 
6. สามารถขัดเกลาสํานวนให้สื่อความหมายชัดเจน ปลุกเร้า ท้า

ท้าย สร้างพลังดลใจ ครอบคลุมองค์ประกอบของวิสัยทัศน์ 4.49 0.53 11.80 
รวม 4.15 0.22 5.74 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี   

7. ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าสามารถดําเนินงานได้ตามวิสัยทัศน์
เทคโนโลยีหรือเป้าหมายขององค์การ  4.48 0.50 11.26 

8. มีการสร้างความเข้าใจและการมองเห็นคุณค่าในวิสัยทัศน์
เทคโนโลยีในสถานศึกษา 4.45 0.52 11.60 

9. มีการโน้มน้าว จูงใจให้บุคลากรร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์
เทคโนโลยีขององค์การ 4.43 0.54 12.29 

10. มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีขององค์การลงสู่ผู้ปฏิบัติ 4.02 0.72 17.79 
11. มีการสื่อสารวิสัยทัศน์เทคโนโลยีอย่างชัดเจน   3.98 0.73 18.33 

 รวม 4.27 0.25 5.84 
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ตารางท่ี  4.2  (ต่อ) 

องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีและตัวบ่งชี้ µ 
>3.00 

 c.v. 
≤20% 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี 

12. การเชื่อมโยงและแปลงวิสัยทัศน์ เทคโนโลยีไปสู่นโยบาย 
เป้าหมาย แผนงาน โครงการขององค์การ  3.93 0.76 19.28 

13. มีการกระตุ้นสนับสนุนในการทํางานทางเทคโนโลยีอย่างเป็น
ทีม 3.98 0.76 19.08 

14. การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี 3.92 0.75 19.20 

15. สร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับความต้องการทางเทคโนโลยีของ
แต่ละคนได้อย่างถูกต้อง 3.91 0.76 19.48 

16. สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
และการทํางานเป็นทีม 3.96 0.75 18.98 

17. มีการกระจายวิสัยทัศน์เทคโนโลยีให้บุคลากรนําไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 3.98 0.75 18.93 

รวม 3.95 0.03 0.78 

 จากตารางที่ 4.2 จะเห็นได้ว่าตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดกรุงเทพมหานครมีค่าเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายขององค์ประกอบที่ 1  วิสัยทัศน์ทาง
เทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดทุกตัวบ่งชี้ เมื่อพิจารณาตาม ตัวบ่งชี้ ของตัวบ่งชี้  การสร้างวิสัยทัศน์
ทางเทคโนโลยีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี พบว่า ตัว
บ่งชี้ สร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับความต้องการทางเทคโนโลยีของแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 และตัวบ่งชี้ สร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับความต้องการทาง
เทคโนโลยีของแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง มีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายมากที่สุดเท่ากับ 19.48 แสดงให้
เห็นว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัว มีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 
3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือตํ่ากว่า 20 % เพ่ือคัดสรรกําหนดไว้ในโมเดล
ความสัมพันธ์โครงสร้าง 
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ตารางท่ี  4.3  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสม 
                  ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
                   องค์ประกอบที่ 2 การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานการเรียนการสอน   
 

องค์ประกอบที่ 2 การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 
การเรียนการสอน  และตัวบ่งช้ี 

µ 
>3.00 

 c.v. 
≤20% 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 ใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตร   

18. มีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการทํางานจัดเตรียมเอกสาร 3.94 0.74 18.75 
19. มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร 3.96 0.73 18.49 

รวม 3.95 0.01 0.36 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 มีการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน 

20. มีการใช้เทคโนโลยีมาประมวลงานประจําปี   3.91 0.75 19.18 
21. มีการใช้เทคโนโลยี มาใช้จัดแผนงบประมาณ 3.90 0.77 19.82 
22. มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการ 3.98 0.74 18.64 
23. มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารกิจการนักเรียน 3.97 0.74 18.68 
24. มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานบุคลากร 3.91 0.75 19.30 
25. มีการใช้เทคโนโลยีการบริหารงานธุรการ 3.89 0.74 19.09 
26. มีการใช้เทคโนโลยีการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์การบริหารงานอาคาร

สถานที่และการบริหารงานชุมชน 3.91 0.73 18.79 
รวม  3.92 0.04 0.91 

ตัวบ่งช้ีที่ 3 มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

27. มีการจัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี  3.88 0.74 18.58 
28. มีการประเมินผลการสอนทางเทคโนโลยี 3.92 0.76 18.34 
29. มีการอบรมวิชาชีพทางเทคโนโลยี 3.93 0.76 19.44 

รวม 3.91 0.03 0.68 

 จากตารางที่ 4.3 จะเห็นได้ว่าตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายขององค์ประกอบที่ 2  การใช้เทคโนโลยี
ในการบริหารงานการเรียนการสอน  ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดทุกตัวบ่งชี้ เมื่อพิจารณาตาม ตัวบ่งชี้ ของตัว
บ่งชี้ ใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตร  การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน  และการพัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ พบว่า ตัวบ่งชี้ มีการจัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี  มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 
และตัวบ่งชี้ มีการใช้เทคโนโลยี มาใช้จัดแผนงบประมาณ มีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายมากที่สุด
เท่ากับ 19.82  แสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้ทุกตัว มีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายผ่านเกณฑ์
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต ่ากว่า 20 % เพ่ือคัดสรร
ก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง 

ตารางที่  4.4   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสม 

                   ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาใน สังกัด 
    กรุงเทพมหานคร องค์ประกอบที่ 3 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน   

องค์ประกอบที่ 3  การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
และตัวบ่งชี้ 

µ 
>3.00 

 c.v. 
≤20% 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 มีการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

30. สนับสนุนโปรแกรมช่วยสอนที่ใช้ลักษณะในการนําเสนอที่หลากหลาย  3.99 0.74 18.55 
31. สนับสนุนโปรแกรมช่วยสอนที่มีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟิก 

ภาพเคลื่อนไหว สี และ เสียง เพ่ือทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใน
การเรียนมากยิ่งข้ึน 3.94 0.72 

 

18.27 
32. สนับสนุนการใช้ โปรแกรมช่วยสอนที่ประกอบไปด้วย เนื้อหาวิชา 

แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เกมส์ การแสดงผลการเรียนด้วยข้อมูลย้อนกลับ
แก่ผู้เรียน 3.94 0.77 

 

19.54 
รวม  3.96 0.03 0.72 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 มีการส่งเสริมการสอนออนไลน์   
33. มีการตั้งคําถามหรือแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือกับวิทยากร  3.94 0.77 19.54 
34. มีแบบทดสอบหลังการจบเรียนเพ่ือวัดผลการเรียน 3.95 0.65 16.46 
35. มีระบบบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียน 3.86 0.77 19.95 

รวม   3.92 0.05 1.26 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 การส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
36. เสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21  3.92 0.75 19.13 
37. คํานึงถึงผลกระทบทางด้านลบ 3.97 0.78 19.65 
38. ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดี ชี้แนะการใช้งานที่ถูกต้อง 4.13 0.70 16.95 
39. สร้างความรู้เท่าทันสื่อเพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกัน

ให้กับผู้บริโภคสื่อ 
3.91 0.70 17.90 

40. นําโซเชียลมีเดียมาช่วยพัฒนาความรู้ 3.94 0.78 19.80 
41. พัฒนาทักษะอย่างถูกวิธี ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4.23 0.45 10.64 

  รวม  4.01 0.13 3.29 
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 จากตารางที่ 4.4 จะเห็นได้ว่าตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายขององค์ประกอบที่ 3 การส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดทุกตัวบ่งชี้ เมื่อพิจารณาตาม ตัวบ่งชี้ ของตัว
บ่งชี้ การส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การส่งเสริมการสอนออนไลน์และการส่งเสริมการเรียน
การสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  พบว่า ตัวบ่งชี้  มีระบบบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการเรียน มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และตัวบ่งชี้ การมองอุปสรรคให้เป็น
โอกาสในการจัดการปัญหา มีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายมากที่สุดเท่ากับ 15.61 แสดงให้เห็นว่า ตัว
บ่งชี้ทุกตัว มีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และ
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือตํ่ากว่า 20 % เพ่ือคัดสรรกําหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้าง 

ตารางที่  4.5   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสม 
                   ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
                   องค์ประกอบที่ 3 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน   
 

องค์ประกอบที่ 4 การบูรณาการเทคโนโลยี และตัวบ่งชี้ µ 
>3.00 

 c.v. 
≤20% 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 มีความเชื่อในเทคโนโลยี 
42. มั่นใจว่าเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 4.28 0.50 11.56 
43. เข้าใจหรือเห็นความสําคัญของเทคโนโลยี 4.18 0.44 10.57 
44. ยอมรับว่าการนําเทคโนโลยีมาใช้จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 4.42 0.52 11.70 

 รวม 4.30 0.12 2.81 
ตัวบ่งช้ีที่ 2 มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี   
45. วุฒิภาวะ (ความสามารถ) ในการบูรณาการเทคโนโลยีการเรียนการสอน 4.34 0.49 11.28 
46. มีความสามารถบูรณาการกิจกรรมทางเทคโนโลยีการเรียนการสอน 4.26 0.47 10.93 
47. มีแรงจูงใจที่จะนําเทคโนโลยีมาบูรณาการเพ่ือสนองความต้องการของนักเรียน 4.31 0.48 11.19 
48. ใช้ประสบการณ์เดิมในการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยี 4.43 0.53 12.00 

  รวม 4.34 0.07 1.65 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 
49. การจัดระบบข่าวสารจํานวนมหาสารในแต่ละวัน  4.31 0.50 11.62 
50. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ    4.21 0.46 10.89 
51. การจดัเรียงลําดับสารสนเทศ  4.27 0.49 11.45 
52. การจัดเก็บสารสนเทศไว้ในรูปที่เรียกใช้ได้ทุกครั้งอย่างสะดวก    4.38 0.51 11.72 
53. การจัดระบบอัตโนมัติเพ่ือการจัดเก็บ การประมวลผล และการเรียกใช้สารสนเทศ   4.21 0.46 11.00 
54. การเข้าถึงสารสนเทศได้อย่าง รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น   4.18 0.41 9.75 
55. สื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลาและระยะทาง 4.22 0.44 10.51 

  รวม 4.25 0.07 1.66 
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 จากตารางที่ 4.5 จะเห็นได้ว่าตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด กรุงเทพมหานคร มีค่าเฉลี่ย ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายขององค์ประกอบที่ 4 การบูรณาการ
เทคโนโลยี ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดทุกตัวบ่งชี้ เมื่อพิจารณาตาม ตัวบ่งชี้ ของตัวบ่งชี้ ความเชื่อใน
เทคโนโลยี ความพร้อมด้านเทคโนโลยี  และความสามารถทางคอมพิวเตอร์ พบว่า ตัวบ่งชี้ เข้าใจหรือ
เห็นความสําคัญของเทคโนโลยี และ การเข้าถึงสารสนเทศได้อย่าง รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น  มี
ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18  และตัวบ่งชี้ ยอมรับว่าการนําเทคโนโลยีมาใช้จะส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  มีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายมากที่สุดเท่ากับ 12.00 แสดงให้เห็นว่า ตัวบ่งชี้
ทุกตัว มีค่าเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจายผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือตํ่ากว่า 20 % เพ่ือคัดสรรกําหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์
โครงสร้าง 

 2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เป็นผลการวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยข้อที่ 2 โดยการทดสอบโมเดลในระดับตัวบ่งชี้ของแต่ละตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและทดสอบโมเดลในระดับตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ
และโมเดลในระดับองค์ประกอบของภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
กรุงเทพมหานคร กับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์ องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองจาก
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทําให้ได้โมเดลเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทาง
เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร จํานวน 55 ข้อ โดยโมเดลนี้มีลักษณะ
เป็นโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Third Order Confirmatory Factor 
Analysis) ดังแสดงในภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสาม (Third Order Confirmatory  
              Factor Analysis)  
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 การวิเคราะห์โมเดลในครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม ไม่
สามารถใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ วิเคราะห์ในครั้งเดียวได้ เนื่องจากข้อจํากัดของโปรแกรมใน
การวิเคราะห์ซึ่งยอมให้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเท่านั้น ดังนั้นผู้วิจัยจึงแยก
การวิเคราะห์และนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนแรกเป็นการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันเพ่ือสร้างสเกล องค์ประกอบ และตอนที่สองเป็นของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทาง
เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร  ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้จะใกล้เคียง
กับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สาม  

 2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อสร้างสเกลองค์ประกอบ 
 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในส่วนนี้ เพ่ือทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ
โมเดลภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร  กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ และนํามาสร้างสเกลองค์ประกอบสําหรับนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่
สองต่อไป แต่เนื่องจากข้อจํากัดของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทําให้ไม่สามารถวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันจากตัวบ่งชี้ 12 องค์ประกอบ พฤติกรรมบ่งชี้ 55 พฤติกรรมบ่งชี้ ได้ในครั้งเดียว ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงแยกวิเคราะห์โมเดลย่อยทั้งหมด 4 โมเดล ดังนี้ 

1) วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีมี ตัวบ่งชี้  3 ตัวบ่งชี้  และมีพฤติกรรมบ่งชี้ 14 พฤติกรรมบ่งชี้  
2)  การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน มี ตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้  และมีพฤติกรรมบ่งชี้ 12 

พฤติกรรมบ่งชี้  
3) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน มีตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ และมีพฤติกรรม

บ่งชี้ 12 พฤติกรรมบ่งชี้ 
4) การบูรณาการเทคโนโลยี มีตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ และมีพฤติกรรมบ่งชี้ 14 พฤติกรรมบ่งชี้ 

 ลักษณะของโมเดลดังกล่าวข้างต้นนี้แสดงในรูปของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยัน ปรากฏในภาพดังต่อไปนี้ 
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 TV1     
    

 TV2   
    

 TV3   
     

 TV4    
    

 TV5   
    

 TV6   
     

 TV7    
    

 TV8   
    

 TV9   
     

 TV10    
    

 TV11   
    

 TV12   
     

 TV13    
    

 TV14   
    

 TV15   
      

 TV16     
      

 TV17     

ภาพที่ 4.2  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี 

TV P1 

TV P4 

TV P2 
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 ITM 18     
    

 ITM 19   
    

 ITM 20   
     

 ITM 21    
    

 ITM 22   
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 ITM 24    
    

 ITM 25   
    

 ITM 26   
     

 ITM 27    
      

 ITM 28     
      

 ITM 29     
 
ภาพที่ 4.3  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการใช้เทคโนโลยีในการ 
บริหารงาน 

 

 

 

 

ITM P1 

ITM P2 

ITM P3 
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 PITL 30     
    

 PITL 31   
    

 PITL 32   
     

 PITL 33    
    

 PITL 34   
    

 PITL 35   
     

 PITL 36    
    

 PITL 37   
    

 PITL 38   
     

 PITL 39    
      

 PITL 40     
      

 PITL 41     
      

 

ภาพที่ 4.4 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของหลักการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน 

 

 

 

 

PITL P1 

PITL P2 

 PITL P3 
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 TI42     
    

 TI43   
    

 TI44   
    

 TI45   
     

 TI46    
    

 TI47   
    

 TI48   
     

 TI49    
    

 TI50   
    

 TI51   
    

 TI52   
      

 TI53     
      

 TI54     
      

 TI55 
    

ภาพที่ 4.5 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการบูรณาการเทคโนโลยี 

 ก่อนทําการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ต่าง ๆ เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่จะนําไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบว่ามีความ
เหมาะสมหรือไม่หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง ก็คือ เพื่อพิจารณาตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ที่จะ
นําไปวิเคราะห์องค์ประกอบว่า มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แตกต่างจากศูนย์หรือไม่ ถ้าตัวแปรไม่มี
ความสัมพันธ์กัน แสดงว่าไม่มีองค์ประกอบร่วม และไม่มีประโยชน์ที่จะนําเมทริกซ์นั้นไปวิเคราะห์ 
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2539) สําหรับค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าสถิติของ Bartlett ซึ่งเป็น

TI P1 

TI P2 

TI P3 
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ค่าสถิติทดสอบสมมติฐานว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์นั้นเป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ ( identity matrix) 
หรือไม่ โดยพิจารณาที่ค่า Bartlett’s test of Sphericity และค่าความน่าจะเป็น ว่ามีความสัมพันธ์
เหมาะสมกันเพียงพอที่จะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป โดยพิจารณาที่การมีนัยสําคัญทางสถิติ 
นอกจากนี้ ยังพิจารณาได้จากค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-OlkinMeasurers of 
Sampling Adequacy MSA) ซึ่ง คิมและมัชเลอร์ (Kim, J.O., and Mueller, C.W. (1978) ได้
เสนอไว้ว่า ถ้ามีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าดีมากและถ้ามีค่าน้อยกว่า .50 แสดงว่าใช้ไม่ได้ซึ่ง
รายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางที่ 4.6 

 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรที่บ่งชี้ภาวะผู้นําทาง
เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกเป็นรายโมเดล ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.6 – 4.15 
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ตารางที่ 4.6 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้โมเดลวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี 
ตัวบ่งชี ้ TV1 TV2 TV3 TV4 TV5 TV6 TV7 TV8 TV9 TV10 TV11 TV12 TV13 TV14 TV15 TV16 TV17 
TV1 1.000                 
TV2 0.454** 1.000                
TV3 0.482** 0.434** 1.000               

TV4 0.331** 0.446** 0.348** 1.000              
TV5 0.011** 0.250** 0.051** 0.159** 1.000             

TV6 0.186** 0.076** 0.200** 0.004** 0.234** 1.000            
TV7 0.101** 0.099** 0.085** 0.199** 0.116** 0.240** 1.000           

TV8 0.094** 0.096** 0.128** 0.013** 0.140** 0.196** 0.218** 1.000          
TV9 0.078** 0.133** 0.073** 0.176** 0.383** 0.161** 0.172** 0.337** 1.000         

TV10 0.458** 0.198** 0.449** 0.156** 0.243** 0.280** 0.174** 0.209** 0.153** 1.000        

TV11 0.304** 0.181** 0.236** 0.256** 0.217** 0.098** 0.159** 0.148** 0.198** 0.394 1.000       

TV12 0.309** 0.242** 0.284** 0.299** 0.253** 0.104** 0.175** 0.131** 0.204** 0.399** 0.544** 1.000      

TV13 0.261** 0.224** 0.301** 0.390** 0.217** 0.074** 0.174** 0.168** 0.215** 0.341** 0.441** 0.503** 1.000     

TV14 0.294** 0.192** 0.256** 0.312** 0.136** 0.200** 0.209** 0.139** 0.194** 0.351** 0.502** 0.517** 0.600** 1.000    

TV15 0.299** 0.265** 0.200** 0.294** 0.229** 0.103** 0.167** 0.210** 0.182** 0.346** 0.391** 0.493** 0.543** 0.571** 1.000   

TV16 0.256** 0.317** 0.296** 0.372** 0.233** 0.042** 0.135** 0.224** 0.136** 0.328** 0.361** 0.469** 0.594** 0.586** 0.627** 1.000  

TV17 0.235** 0.188** 0.211** 0.332** 0.142** 0.098** 0.236** 0.111** 0.154** 0.215** 0.360** 0.321** 0.488** 0.462** 0.423** 0.533** 1.000 

หมายเหตุ **หมายถึง p <0.01  
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 จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ตัว
บ่งชี้โมเดลความวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี (TV) พบว่าตัวบ่งชี้ทั้ง 3 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กัน
เชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้พบว่า 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี (TV P1) มีตัวบ่งชี้มีการรวบรวมข้อมูล
พ้ืนฐาน ข้อมูลเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในปัจจุบัน (TV1) มีการวิเคราะห์สถานภาพ
เทคโนโลยีปัจจุบันของหน่วยงานเพ่ือให้ผู้บริหารเข้าใจและตระหนักในสถานภาพปัจจุบัน  และ
ศักยภาพของหน่วยงาน (TV2) มีมุมมองแห่งอนาคตของผู้บริหารสถานศึกษาทางเทคโนโลยี เป็น
ลักษณะของการสร้างฝันของแต่ละคน (TV3) นํามุมมองของแต่ละคนมารวมและเชื่อมโยงกัน แล้ว
เรียงลําดับความสําคัญ (TV4) สามารถคัดเลือกและตัดสินใจอนาคตเทคโนโลยีของหน่วยงานที่เป็น
ความฝันของทุกคน (TV5) และสามารถขัดเกลาสํานวนให้สื่อความหมายชัดเจน ปลุกเร้า ท้าท้าย 
สร้างพลังดลใจ ครอบคลุมองค์ประกอบของวิสัยทัศน์ (TV6) มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) และการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
กับหน่วยงานในปัจจุบัน (TV1) กับมีการวิเคราะห์สถานภาพเทคโนโลยีปัจจุบันของหน่วยงานเพ่ือให้
ผู้บริหารเข้าใจและตระหนักในสถานภาพปัจจุบัน  และศักยภาพของหน่วยงาน  (TV2) มี
ความสัมพันธ์สูงที่สุดมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.454  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี (TV P2) มีตัวบ่งชี้มีตัวบ่งชี้ ได้แสดง
ความเชื่อมั่นว่าสามารถดําเนินงานได้ตามวิสัยทัศน์เทคโนโลยีหรือเป้าหมายขององค์การ (TV7) มี
การสร้างความเข้าใจและการมองเห็นคุณค่าในวิสัยทัศน์ เทคโนโลยีในสถานศึกษา (TV8) มีการโน้ม
น้าว จูงใจให้บุคลากรร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์เทคโนโลยีขององค์การ(TV9) มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์
ทางเทคโนโลยีขององค์การลงสู่ผู้ปฏิบัติ (TV10) และมีการสื่อสารวิสัยทัศน์เทคโนโลยีอย่างชัดเจน 
(TV11) มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) และมีการสร้าง
ความเข้าใจและการมองเห็นคุณค่าในวิสัยทัศน์เทคโนโลยีในสถานศึกษา (TV8) กับมีการโน้มน้าว จูง
ใจให้บุคลากรร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์เทคโนโลยีขององค์การ (TV9) มีความสัมพันธ์สูงที่สุดมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.337 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี (TV P3) มีตัวบ่งชี้การเชื่อมโยงและ
แปลงวิสัยทัศน์เทคโนโลยีไปสู่นโยบาย เป้าหมาย แผนงานโครงการขององค์การ (TV11) มีการ
กระตุ้นสนับสนุนในการทํางานทางเทคโนโลยีอย่างเป็นทีม (TV12) การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี(TV13) สร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับความ
ต้องการทางเทคโนโลยีของแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง (TV14) สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการทํางานเป็นทีม (TV15) และมีการกระจายวิสัยทัศน์เทคโนโลยีให้
บุคลากรนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ (TV16) มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (p< .01) และ  สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการ
ทํางานเป็นทีม (TV15) กับการกระจายวิสัยทัศน์ เทคโนโลยีให้บุคลากรนําไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (TV16) มีความสัมพันธ์สูงที่สุดมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.627 
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 นอกจากนี้ยังพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ที่ไม่ถึง 0.30 มี 90 คู่ เมื่อพิจารณาแล้ว
พบว่าแต่ละคู่ไม่ได้อยู่ตัวบ่งชี้เดียวกัน ค่าสถิติอ่ืน ๆ เช่น ค่าดัชนี KMO ค่าสถิติของ Baertlett อยู่ใน
เกณฑ์ที่ใช้ได้ จึงได้นําไปวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบทุกตัว (Kim, J.O., and Mueller, C.W. 
(1978).
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ตารางที่ 4.7 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้โมเดลการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 

   ตัวบ่งชี้  ITM18   ITM19   ITM20   ITM21   ITM22   ITM23   ITM24   ITM25   ITM26   ITM27   ITM28   ITM29  

 ITM18     1.000  
            ITM19     0.550**  
            ITM20     0.474**    0.612**     1.000  

          ITM21     0.580**     0.540**     0.666**     1.000  
         ITM22     0.583**     0.606**     0.516**     0.568**     1.000  

        ITM23     0.452**    0.597**     0.622**     0.567**     0.556**     1.000  
       ITM24     0.591**    0.474**     0.581**     0.531**     0.414**     0.561**     1.000  

      ITM25     0.489**    0.463**     0.397**     0.460**     0.470**     0.431**     0.514**     1.000  
     ITM26     0.484**    0.337**     0.484**     0.472**     0.506**     0.432**     0.452**     0.579**     1.000  

    ITM27     0.406**     0.461**     0.452**     0.546**     0.325**     0.526**     0.528**     0.456**     0.563**     1.000  
   ITM28     0.331**    0.275**     0.426**     0.326**     0.278**     0.257**     0.451**     0.411**     0.394**     0.498**     1.000  

  ITM29     0.294**     0.249**     0.302**     0.450**     0.297**     0.231**     0.300**     0.475**     0.424**     0.407**     0.568**    1.000  

หมายเหตุ ** หมายถึง p <0.01  
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 จากตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ตัว
บ่งชี้โมเดลการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน พบว่าตัวบ่งชี้ทั้ง 3 องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กันเชิง
บวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) โดยตัวบ่งชี้ที่มีความสัมพันธ์สูงที่สุด เมื่อพิจารณา
ตัวบ่งชี้พบว่า 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตร (ITM P1) มีตัวบ่งชี้มีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
ทํางานจัดเตรียมเอกสาร (ITM18) และมีการใช้เทคโนโลยีในการงานจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร 
(ITM19) มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) และมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.550  
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน  (ITM P2) มีตัวบ่งชี้มีการใช้เทคโนโลยีมา
ประมวลงานประจําปี  (ITM20) มีการใช้เทคโนโลยี มาใช้จัดแผนงบประมาณ (ITM21) มีการใช้
เทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการ (ITM22) มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารกิจการนักเรียน
(ITM23) มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานบุคลากร(ITM24) มีการใช้เทคโนโลยีการบริหารงาน
ธุรการ(ITM25)และมีการใช้เทคโนโลยีการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์การบริหารงานอาคารสถานที่และการ
บริหารงานชุมชน(ITM26)มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) 
และการใช้เทคโนโลยีมาประมวลงานประจําปี (ITM20) กับมีการใช้เทคโนโลยี มาใช้จัดแผน
งบประมาณ (ITM21) มีความสัมพันธ์สูงที่สุดมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.666 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (ITM P3) มีตัวบ่งชี้มีการจัดอบรม
หลักสูตรเทคโนโลยี (ITM27) มีการประเมินผลการสอนทางเทคโนโลยี (ITM28) และมีการอบรม
วิชาชีพทางเทคโนโลยี (ITM29) มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< 
.01) และมีการประเมินผลการสอนทางเทคโนโลยี (ITM28) กับมีการอบรมวิชาชีพทางเทคโนโลยี 
(ITM29) มีความสัมพันธ์สูงที่สุดมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.568 
 นอกจากนี้ยังพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ที่ไม่ถึง 0.30 มี 6  คู่ เมื่อพิจารณาค่าสถิติอ่ืน 
ๆ เช่น ค่าดัชนี KMO ค่าสถิติของ Baertlett อยู่ ในเกณฑ์ที่ ใช้ ได้ จึงได้นําไปวิ เคราะห์ปัจจัย
องค์ประกอบทุกตัว (Kim, J.O., and Mueller, C.W. (1978) 
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ตารางที่ 4.8 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้โมเดลการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 

   ตัวบ่งช้ี  PITL30   PITL31   PITL32   PITL33   PITL34   PITL35   PITL36   PITL37   PITL38   PITL39   PITL40   PITL41  

 PITL30     1.000  
            PITL31     0.550**     1.000  

           PITL32     0.470**      0.577**      1.000  
          PITL33     0.562**      0.562**      0.624**      1.000  

         PITL34     0.427**      0.518**      0.581**      0.521**      1.000  
        PITL35     0.251**      0.283**      0.282**      0.272**      0.253**      1.000  

       PITL36     0.235**      0.280**      0.244**      0.279**      0.270**      0.578**      1.000  
      PITL37     0.232**      0.230**      0.202**      0.236**      0.216**      0.561**      0.638**      1.000  

     PITL38     0.271**      0.321**      0.337**      0.290**      0.303**      0.544**      0.390**      0.383**      1.000  
    PITL39     0.155**      0.206**      0.250**      0.244**      0.139**      0.264**      0.176**      0.225**      0.224**      1.000  

   PITL40     0.197**      0.213**      0.277**      0.283**      0.189**      0.341**      0.369**      0.256**      0.365**      0.546**      1.000  
  PITL41     0.248**      0.364**      0.323**      0.252**      0.242**      0.424**      0.382**    0.351**      0.473**      0.389**      0.405**      1.000  

หมายเหตุ ** หมายถึง p <0.01  
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 จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ตัว
บ่งชี้โมเดลการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน (PITL) พบว่าตัวบ่งชี้ทั้ง 3 องค์ประกอบ มี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (p< .01)เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้พบว่า 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 การส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (PITL P1) มีตัวบ่งชี้ สนับสนุน
โปรแกรมช่วยสอนที่ใช้ลักษณะในการนําเสนอท่ีหลากหลาย (PITL30) สนับสนุนโปรแกรมช่วยสอนที่
มีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว สี และ เสียง เพ่ือทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการ
เรียนมากยิ่งขึ้น (PITL31) และสนับสนุนการใช้โปรแกรมช่วยสอนที่ประกอบไปด้วย  เนื้อหาวิชา 
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เกมส์ การแสดงผลการเรียนด้วยข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน (PITL32) มี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01)และสนับสนุนโปรแกรมช่วย
สอนที่มีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว สี และ เสียง เพ่ือทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใน
การเรียนมากยิ่งขึ้น (PITL31) กับสนับสนุนการใช้โปรแกรมช่วยสอนที่ประกอบไปด้วย เนื้อหาวิชา 
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เกมส์ การแสดงผลการเรียนด้วยข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน (PITL32) มี
ความสัมพันธ์สูงที่สุดมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.557 
 ตัวบ่งชี้ 2 การส่งเสริมการสอนออนไลน์ (PITL P2) มีตัวบ่งชี้ มีการตั้งคําถามหรือแลกเปลี่ยน
แนวคิดระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือกับวิทยากร (PITL33) มีแบบทดสอบหลังการจบเรียนเพ่ือวัดผลการ
เรียน (PITL34) และมีระบบบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียน (PITL35)  มี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) และมีการตั้งคําถามหรือ
แลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือกับวิทยากร (PITL33) กับการแบบทดสอบหลังการจบ
เรียนเพ่ือวัดผลการเรียน (PITL34) มีความสัมพันธ์สูงที่สุดมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.521 
 ตัวบ่งชี้ 3 การส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (PITL P3) มีตัวบ่งชี้ 
เสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 (PITL36) คํานึงถึงผลกระทบทางด้าน
ลบ (PITL37) ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดี ชี้แนะการใช้งานที่ถูกต้อง (PITL38) สร้างความรู้เท่าทันสื่อ
เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภคสื่อ (PITL39) นําโซเชียลมีเดียมาช่วยพัฒนา
ความรู้ (PITL40) และพัฒนาทักษะอย่างถูกวิธี ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ
(PITL41)  มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) และ มีความ
รับผิดชอบในภาระหน้าที่ (TEAM36) เสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 (PITL36) กับการ
คํานึงถึงผลกระทบทางด้านลบ (PITL37) มีความสัมพันธ์สูงที่สุดมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.638 
 นอกจากนี้ยังพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ที่ไม่ถึง 0.30 มี 34  คู่ เมื่อพิจารณาค่าสถิติอ่ืน ๆ  เช่น 
ค่าดัชนี KMO ค่าสถิติของ Baertlett อยู่ในเกณฑ์ท่ีใช้ได้ จึงได้นําไปวิเคราะห์ปัจจัยองคป์ระกอบทุกตัว  (Kim, J.O.,  
and Mueller, C.W., 1978).
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ตารางที่ 4.9 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้โมเดลการบูรณาการเทคโนโลยี 
 

ตัวบ่งช้ี TI42 TI43 TI44 TI45 TI46 TI47 TI48 TI49 TI50 TI51 TI52 TI53 TI54 TI55 
TI42 1.000              

TI43 0.481 ** 1.000             
TI44 0.100** 0.300 ** 1.000            
TI45 0.055 ** 0.351 ** 0.120 ** 1.000           
TI46 0.167 ** 0.485 ** 0.153 ** 0.383 ** 1.000          
TI47 0.049 ** 0.267 ** 0.458 ** 0.205 ** 0.594 ** 1.000         

TI48 0.216 ** 0.239 0.286 ** 0.306 ** 0.265 ** 0.351 ** 1.000        
TI49 0.046 ** 0.163 ** 0.004 ** 0.829 ** 0.374 ** 0.226 ** 0.311 ** 1.000       
TI50 0.018 ** 0.180 ** 0.083 ** 0.345 ** 0.591 ** 0.529 ** 0.238 ** 0.428 ** 1.000      
TI51 0.040 ** 0.232 ** 0.262 ** 0.143 ** 0.540 ** 0.655 ** 0.090 ** 0.216 ** 0.578 ** 1.000     
TI52 0.041 ** 0.134 ** 0.164 ** 0.264 ** 0.231 ** 0.218 ** 0.730 ** 0.354 ** 0.210 ** 0.247 ** 1.000    

TI53 0.328 ** 0.294 ** 0.200 ** 0.204 ** 0.198 ** 0.282 ** 0.585 ** 0.261 ** 0.260 ** 0.264 ** 0.484 ** 1.000   

TI54 0.193 ** 0.510 ** 0.176 ** 0.465 ** 0.565 ** 0.258 ** 0.253 ** 0.485 ** 0.285 ** 0.324 ** 0.304 ** 0.431 ** 1.000  
TI55 0.300 ** 0.239 ** 0.142 ** 0.167 ** 0.196 ** 0.260 ** 0.555 ** 0.250 ** 0.251 ** 0.254 ** 0.500 ** 0.889 ** 0.428 ** 1.000 

หมายเหตุ ** หมายถึง p <0.01  
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 จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ตัว
บ่งชี้โมเดลการบูรณาการเทคโนโลยี (TI) พบว่าตัวบ่งชี้ทั้ง 3 องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันเชิงบวก
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) เมื่อพิจารณาตัวบ่งชี้พบว่า  
 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ความเชื่อในเทคโนโลยี (TI P1) มีตัวบ่งชี้มั่นใจว่าเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการ
เรียนรู้ของนักเรียน (TI42) เข้าใจหรือเห็นความสําคัญของเทคโนโลยี(TI43)และยอมรับว่าการนํา
เทคโนโลยีมาใช้จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน(TI44) มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 (p< .01) และมั่นใจว่าเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน (TI42) กับ
เข้าใจหรือเห็นความสําคัญของเทคโนโลยี (TI43) มีความสัมพันธ์สูงที่สุดมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.481 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (TI P2) มีตัวบ่งชี้ ไว้ใจในระบบเทคโนโลยี (TI45) 
มั่นใจว่าเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน(TI46) เข้าใจหรือเห็นความสําคัญของ
เทคโนโลยี (TI47) และยอมรับว่าการนําเทคโนโลยีมาใช้จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน (TI48) มี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) และมั่นใจว่าเทคโนโลยีมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน(TI46) กับเข้าใจหรือเห็นความสําคัญของเทคโนโลยี (TI47) มี
ความสัมพันธ์สูงที่สุดมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.594 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (TI P3) มีตัวบ่งชี้การจัดระบบข่าวสารจํานวน
มหาสารในแต่ละวัน (TI49) ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ (TI50) การจัดเรียงลําดับ
สารสนเทศ (TI51) การจัดเก็บสารสนเทศไว้ในรูปที่เรียกใช้ได้ทุกครั้งอย่างสะดวก (TI52) การจัดระบบ
อัตโนมัติเพ่ือการจัดเก็บ การประมวลผล และการเรียกใช้สารสนเทศ (TI53) ในการเข้าถึงสารสนเทศ
ได้อย่าง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น (TI54) และสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลด
อุปสรรคเกี่ยวกับเวลาและระยะทาง (TI55) มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 (p< .01)และ การจัดเก็บสารสนเทศไว้ในรูปที่เรียกใช้ได้ทุกครั้งอย่างสะดวก (TI52) กับ
สื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  ลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลาและระยะทาง (TI55) มี
ความสัมพันธ์สูงที่สุดมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.500 
 นอกจากนี้ยังพบว่าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ไม่ถึง .30  มี 47 คู่ เมื่อพิจารณาค่าสถิติ
อ่ืนๆ เช่น ค่าดัชนี KMO ค่าสถิติของ Baertlett อยู่ในเกณฑ์ท่ีใช้ได้  จึงได้นําไปวิเคราะห์ปัจจัยองค ์
ประกอบทุกตัว (Kim, and Mueller, 1978).
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 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรที่บ่งชี้ ภาวะผู้นําทาง
เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร  จากตารางที่ 4.6 – 4.9 แสดงให้เห็น
ว่าในแต่ละโมเดลมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) ทุกค่าสําหรับผล
การวิเคราะห์ค่าสถิติอ่ืนๆ ที่ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสม ได้แก่ค่าสถิติของ  Baertlett และค่า
ดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy MSA) 
จําแนกตามโมเดลย่อย คือ โมเดลวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี โมเดลการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 
โมเดลการส่งเสริมการใช้ เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และโมเดลการบูรณาการเทคโนโลยี 
ปรากฏผลในตารางที่ 4.10 
 

ตารางที่ 4.10   ค่าสถิติ Baertlettและค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin  
   Measurers of Sampling Adequacy MSA) ของโมเดลภาวะผู้นําทางเทคโนโลยี   
   สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร 
 

โมเดล 
Baertlett 
test of 

Sphericity 
p 

Kaiser-Mayer-
Olkin Measurers 

of Sampling 
Adequacy (MSA) 

วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  2470.18 .000 .851 
การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 2885.77 .000 .841 

การส่งเสริมการใช้สารสนเทศในการเรียนการสอน 2061.80 .000 .858 

การบูรณาการเทคโนโลยี 3778.19 .000 .723 

  
 จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์
ก่อนนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมท
ริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า Baertlett test of Sphericity มีค่า
เท่ากับ 2470.18 , 2885.77 , 2061.80 และ 3778.19 ตามลําดับ ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า 
.01 (p< .01) ส่วนค่า Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling Adequacy (MSA) มีค่า
เท่ากับ .851 , .858 และ .723 ตามลําดับโดยทุกค่าตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันดีมากสามารถนําไป
วิเคราะห์องค์ประกอบได้ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปเพ่ือสร้างสเกล
องค์ประกอบมาตรฐานจากตัวบ่งชี้ จํานวน 55 ตัวบ่งชี้ ตามโมเดลย่อยทั้ง 4 โมเดล มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 1. โมเดลวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี (TV) แสดงใน
ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรใน
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องค์ประกอบวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี แสดงในตารางที่ 4.11 และการสร้างโมเดลวิสัยทัศน์ทาง
เทคโนโลยี แสดงในภาพที่ 4.6 
ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  (TV) 

องค์ประ
กอบย่อย 

 

ตัว
บ่งชี ้

เมทริกซ์น ้าหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิทธิ์
พยากรณ์ 

(R 2 ) 

สัมประสิทธิ์
คะแนน

องค์ประกอบ 
(FS) 

ความคลาด
เคลื่อนของ
ตัวบ่งชี้ (e) 

  SE t 

 

 

TV P1 

TV 1 0.72 0.02 4.07*** 0.52 0.08 0.21 
TV 2 0.61 0.02 11.02*** 0.37 0.01 0.32 
TV 3 0.70 0.02 11.73*** 0.49 0.06 0.25 
TV 4 0.74 0.03 10.06*** 0.55 0.12 0.19 
TV 5 0.42 0.02 6.14*** 0.18 0.09 0.22 
TV 6 0.30 0.02 4.65*** 0.09 0.01 0.26 

 

 

TV P2 

TV 7 0.37 0.02 4.71*** 0.14 0.09 0.22 
TV 8 0.35 0.02 3.10*** 0.12 0.09 0.23 
TV 9 0.35 0.02 3.97*** 0.12 0.06 0.26 
TV 10 0.78 0.04 5.17*** 0.61 0.28 0.20 
TV 11 0.48 0.03 4.71*** 0.23 0.04 0.41 

 

 

TV P3 

TV 12 0.67 0.02 10.32*** 0.45 0.17 0.32 
TV 13 0.77 0.02 13.57*** 0.60 0.15 0.23 
TV 14 0.77 0.02 13.61*** 0.60 0.20 0.23 
TV 15 0.72 0.02 12.81*** 0.52 0.10 0.28 
TV 16 0.76 0.02 13.10*** 0.58 0.08 0.24 
TV 17 0.60 0.03 10.32*** 0.36 0.09 0.36 

Chi-Square= 47.943, df = 47, p = 0.434, GFI = .987, AGFI = .958, RMSEA = 0.07 

*** P < .001 

ตารางที ่4.12   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปร ในองค์ประกอบวิสัยทัศน์
ทางเทคโนโลยี 

ตัวบ่งชี้ TV P 1 TV P2 TV P3 

TV P 1 1   
TV P 2 0.79**** 1  
TV P 3 0.59**** 0.61**** 1 

**** P < .001 
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จากตารางที่ 15 - 21 สามารถสร้างโมเดลวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี ได้ดังภาพที่ 14 

 

ภาพที่ 4.6  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  

   จากตารางที่ 4.11, 4.12 และภาพที่ 4.6  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ของโมเดลวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดี
มากพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (   ) เท่ากับ 47.943 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 47 ค่านัยสําคัญทาง
สถิติ (P-value) เท่ากับ 0.434 นั่นหมายถึงค่าไค-สแควร์ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติและค่าดัชนีวัดระดับ
ความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ .987 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 
0.958 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์  (RMSEA) เท่ากับ 0.007  
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 4.11, 4.12 และภาพที่ 4.6 พบว่า 
น้ําหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 17 ตัวมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.30 - 0.77  ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่
กําหนดคือ 0.30  และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัว
บ่งชี้ที่สําคัญของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้  TV 1 -  TV6 เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญของตัวบ่งชี้
การสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี (TV P 1) ตัวบ่งชี้ที่ TV 7 -  TV11 เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญของตัวบ่งชี้
การเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี (TV P 2 ) ตัวบ่งชี้ที่ TV 12 -  TV17 เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญของตัว
บ่งชี้การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี (TV P 3 )  นอกจากจะพิจารณาค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
แล้วยังสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับตัวบ่งชี้ (R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ให้ความหมายในทํานองเดียวกัน 
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 จากตารางที่ 4.12 พบว่าตัวบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบในโมเดลวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี มี
ความสัมพันธ์กันทุกตัวซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมของตัวบ่งชี้ที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้วมีค่าความสัมพันธ์ต่ําสุดถึงสูงสุดตั้งแต่  0.59 - 
0.79 และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วยซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้
กับตัวบ่งชี้อ่ืนในโมเดลในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ได้นําค่าความคลาดเคลื่อนเข้า
มาวิเคราะห์ด้วย 
 ผู้วิจัยได้นําค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้างสเกลตัวบ่งชี้เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่สําหรับนําไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร สําหรับโมเดลวิสั ยทัศน์ทางเทคโนโลยี ได้สเกล
องค์ประกอบ 3 ตัวดังสมการ 
 TV P1 = 0.08 (TV1)+ 0.01(TV2)+ 0.06(TV4)+ 0.12(TV5)+ 0.09(TV6)+ 0.01(TV7) 

 TV P2 = 0.09 (TV7)+ 0.09(TV8)+ 0.06(TV9)+0.28(TV10)+ 0.04(TV11) 
 TV P3 = 0.17(TV12)+ 0.15(TV13)+ 0.20(TV14)+ 0.10(TV15)+ 0.08(TV16)+ 0.09(TV17) 
 2. โมเดลการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการใช้ เทคโนโลยีในการบริหารงาน  
แสดงในตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปร ใน
องค์ประกอบวิสัยทัศน์แสดงในตารางที่ 4.13 และการสร้างโมเดลวิสัยทัศน์ แสดงในภาพที่ 16 
 

ตารางที ่4.13 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 
องค์ประ 
กอบย่อย 

ตัวบ่งชี้ เมทริกซ์น ้าหนัก
องค์ประกอบ 

สัมประสิท
ธิ์พยากรณ์ 

(R 2 ) 

สัมประสิทธิ
คะแนนองค์

ประ 
กอบ (FS) 

ความคลาด
เคลื่อนของตัว

บ่งชี ้(e) 
  SE t 

ITM P1 ITM 18 0.81 0.13 9.18*** 0.66 0.47 0.19 
ITM 19 0.67 0.09 9.18*** 0.45 0.20 0.29 

ITM P2 ITM 20 0.82 0.10 11.99*** 0.68 0.30 0.18 
ITM 21 0.82 0.10 10.08*** 0.67 0.30 0.19 
ITM 22 0.62 0.80 10.31*** 0.39 0.02 0.34 
ITM 23 0.70 0.10 15.05*** 0.49 -0.14 0.28 
ITM 24 0.63 0.08 11.33*** 0.40 -0.07 0.34 
ITM 25 0.81 0.10 11.55*** 0.65 0.07 0.19 
ITM 26 0.72 0.07 11.62*** 0.52 0.10 0.26 

ITM P3 ITM 27 0.74 0.15 8.94*** 0.55 0.27 0.24 
ITM 28 0.67 0.12 10.93*** 0.45 0.15 0.32 
ITM 29 0.57 0.08 8.94*** 0.29 0.02 0.41 

   Chi-Square= 18.112, df = 12, p =.112, GFI =.993, AGFI = 0.993, RMSEA = 0.34 

*** P < .001 
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ตารางที่ 4.14 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปรในองค์ประกอบการใช้
เทคโนโลยีในการบริหารงาน 

ตัวบ่งชี้ ITM P 1 ITM P2 ITM P3 

ITM P1 1   

ITM P2 .79**** 1  

ITM P3 .59**** .61**** 1 

**** P < .0001 
 จากตารางที่ 4.13 – 4.14 สามารถสร้างโมเดลการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน ได้ดัง
ภาพที่ 4.7 

 
ภาพที ่4.7  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 
 

 จากตารางที่ 4.13, 4.14 และภาพที่ 16  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
โมเดลการใช้เทคโนโลยีในการ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (  ) เท่ากับ 18.112 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 12 ค่านัยสําคัญทางสถิติ 
(P-value) เท่ากับ 0.112 นั่นหมายถึงค่าไค-สแควร์ ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติและค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้อง (GFI) เท่ากับ0.993 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องท่ีปรับแก้แล้ว (AGFI)  เท่ากับ 0.956 และ
ค่าความคลาดเคลื่อนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA)  เท่ากับ 0.034 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามจากตารางที่ 4.13, 4.14 และภาพที่ 4.7  พบว่า 
น้ําหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ ทั้ง 12  ตัวมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.54 - 0.82  ซึ่งเกินเกณฑ์ที่
กําหนด คือ 0.30  และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัว
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บ่งชี้ที่สําคัญของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 องค์ประกอบคือตัวบ่งชี้ ITM 18 – ITM 19  เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญของตัว
บ่งชี้ใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตร (ITM P1) ตัวบ่งชี้ที่ ITM 20 – ITM 26  เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญของตัวบ่งชี้
การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน  (ITM P 2) ตัวบ่งชี้ที ่ITM 27 – ITM 29   เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญของ
ตัวบ่งชี้การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (ITM P 3) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
แล้วยังสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวนร่วมกับตัวบ่งชี้ (R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนน
องค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ให้ความหมายในทํานองเดียวกัน 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ตัวบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบในโมเดลการใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารงาน มีความสัมพันธ์กันทุกตัวซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวน
และความแปรปรวนร่วมของตัวบ่งชี้ที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้วมีค่าความสัมพันธ์ต่ําสุดถึงสูงสุดตั้งแต่  
0.59 - 0.79 และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วยซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวบ่งชี้กับตัวบ่งชี้ อ่ืนในโมเดลในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ได้นําค่าความ
คลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 
 ผู้วิจัยได้นําค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้างสเกลตัวบ่งชี้เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่สําหรับนําไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร สําหรับโมเดลการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน ได้
สเกลองค์ประกอบ 3 ตัวดังสมการ 

 ITM P1 =0.47 (ITM18)+ 0.20 (ITM19) 
 ITM P2 = 0.30(ITM20)+ 0.30(ITM21)+ 0.02(ITM22)+ (-0.14)(ITM23)+ -0.07(ITM24)+  
    0.07(ITM25)+ 0.10(ITM26) 
 ITM P3 =0.27(ITM27)+0.15(ITM28)+ 0.02(ITM29) 
 

 3. โมเดลการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียน
การสอน แสดงในตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 
ตัวแปรในองค์ประกอบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน แสดงในตารางที่ 4.15 และ
การสร้างโมเดลการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนแสดงในภาพที่ 4.17 
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ตารางที ่4.15 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน 
 

องค์ 
ประกอบย่อย 

ตัวบ่งชี้ เมทริกซ์น ้าหนักองค์ประกอบ สัมประ 
สิทธิ์

พยากรณ์ 
(R 2 ) 

สัมประสิทธิ์
คะแนนองค์ 
ประกอบ 

(FS) 

ความคลาด 
เคลื่อนของ 
ตัวบ่งชี้ 

(e) 

  SE t 

 PITL 30 0.62 0.11 7.31*** 0.39 0.09 0.34 

PITL P1 PITL 31 0.74 0.10 8.63*** 0.54 0.20 0.24 

 PITL 32 0.78 0.18 7.31*** 0.61 0.23 0.23 

 PITL 33 0.74 0.39 4.98*** 0.54 0.16 0.27 

PITL P2 PITL 34 0.71 0.14 6.03*** 0.50 0.17 0.31 

 PITL 35 0.38 0.10 4.98*** 0.14 0.07 0.52 

 PITL 36 0.55 0.15 8.89*** 0.30 -0.01 0.40 

 PITL 37 0.52 0.15 8.50*** 0.27 0.01 0.44 

PITL P3 PITL 38 0.70 0.15 10.29*** 0.49 0.05 0.25 

 PITL 39 0.39 0.13 6.90*** 0.15 0.02 0.41 

 PITL 40 0.54 0.15 9.04*** 0.29 0.02 0.44 

 PITL 41 0.69 0.19 8.89*** 0.48 0.03 .011 

Chi-Square= 30.683, df = 22, p = 0.103, GFI = .989, AGFI = 0.959, RMSEA = 0.30 
*** P < .001 

ตารางที่ 4.16   ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปร ในองค์ประกอบการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ PITL P1 PITL P2 PITL P3 

PITL  P1 1   
PITL  P2 .99**** 1  
PITL  P3 .60**** .56**** 1 

**** P < .0001 
 จากตารางที่ 4.15 – 4.16 สามารถสร้างโมเดลการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใน 

การเรียนการสอนได้ดังภาพที่ 4.8 
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ภาพที่ 4.8  โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียน
การสอน 

 จากตารางที่ 4.15, 4.16 และภาพที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
โมเดลการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมากพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (  ) เท่ากับ 30.683 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 
22 ค่านัยสําคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.103 นั่นหมายถึงค่าไค-สแควร์ ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
และค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ0.989 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้
แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.959และค่าความคลาดเคลื่อนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์  (RMSEA) 
เท่ากับ 0.30 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 4.15, 4.16 และภาพที่ 4.8 พบว่า
น้ําหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 12 ตัวมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.38 - 0.79 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กําหนด 
คือ 0.30  และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่
สําคัญของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ ตัวบ่งชี้ PITL 30 - PITL 32 เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญของตัวบ่งชี้
การส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (PITL  P1) ตัวบ่งชี้ที่ PITL 33- PITL 35 เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญ
ของตัวบ่งชี้การส่งเสริมการสอนออนไลน์ (PITL  P2) และตัวบ่งชี้ที่ PITL 36- PITL 41 เป็นตัวบ่งชี้ที่
สําคัญของตัวบ่งชี้การส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (PITL P3) นอกจากจะ
พิจารณาค่าน้ําหนักองค์ประกอบแล้วยังสามารถพิจารณาได้จากค่าความแปรปรวน ร่วมกับตัวบ่งชี้ 
(R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficient) ซึ่งก็ให้ความหมายใน
ทํานองเดียวกัน 
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 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ตัวบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบในโมเดลการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนการสอน มีความสัมพันธ์กันทุกตัวซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความ
แปรปรวนและความแปรปรวนร่วมของตัวบ่งชี้ที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้วมีค่าความสัมพันธ์ต่ําสุดถึง
สูงสุดตั้งแต่  0.56 – 0.99 และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วยซึ่งเกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ กับตัวบ่งชี้อ่ืนในโมเดลในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ได้
นําค่าความคลาดเคลื่อนเข้ามาวิเคราะห์ด้วย 
 ผู้วิจัยได้นําค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้างสเกลตัวบ่งชี้เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่สําหรับนําไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร สําหรับโมเดลการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียน
การสอน ได้สเกลองค์ประกอบ 3 ตัว ดังสมการ 

 PITL P1 = 0.091(PITL30)+ 0.20(PITL31)+ 0.23(PITL32) 
 PITL P2 = 0.16(PITL33)+ 0.17(PITL34)+ 0.07(PITL35) 
 PITL P3 = (-0.01)(PITL36)+ 0.01(PITL37)+0.05(PITL38)+0.02(PITL39)+  
       0.02(PITL40)+ 0.03(PITL41)  

 4. โมเดลการบูรณาการเทคโนโลยี 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการบูรณาการเทคโนโลยี) แสดงใน
ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร  3 ตัวแปร ใน
องค์ประกอบการบูรณาการเทคโนโลยีแสดงในตารางที่ 4.17 และการสร้างโมเดลการบูรณาการ
เทคโนโลยีแสดงในภาพที่ 4.9 
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ตารางที ่4.17  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของโมเดลการบูรณาการเทคโนโลยี 

องค์ 
ประกอบ

ย่อย 

ตัวบ่งชี้ เมทริกซ์น ้าหนักองค์ประกอบ สัมประ 
สิทธิ์
พยากรณ์ 
(R 2 ) 

สัมประสิทธิ์
คะแนนองค์ 
ประกอบ 

(FS) 

ความคลาด 
เคลื่อนของ 
ตัวบ่งชี้ 

(e) 
  SE t 

TI P1 TI 42 0.72 0.18 6.75*** 0.51 0.32 0.12 

TI 43 0.68 0.12 6.75*** 0.46 0.43 0.10 

TI 44 0.40 0.10 5.19*** 0.16 0.19 0.23 

 
TI P2 

TI 45 0.32 0.16 4397*** 0.10 0.07 0.21 

TI 46 0.31 0.11 6.64*** 0.09 -0.07 0.19 

TI 47 0.40 0.25 4.97*** 0.16 0.01 0.19 

TI 48 0.86 0.52 6.53*** 0.74 0.42 0.07 

 
 
 

   TI P3 

TI 49 0.35 0.08 5.70*** 0.12 0.43 0.22 

TI 50 0.32 0.14 5.34*** 0.11 0.12 0.18 

TI 51 0.31 0.16 5.17*** 0.10 0.04 0.21 

TI 52 0.61 0.09 8.59*** 0.37 0.05 0.16 

TI 53 0.85 0.39 5.70*** 0.73 -0.05 0.06 

TI 54 0.52 0.07 7.63*** 0.28 -0.14 0.12 

TI 55 0.82 0.03 31.77*** 0.67 0.08 0.07 

Chi-Square= 34.315, df = 26, p = 0.127, GFI = 0.989, AGFI = 0.955, RMSEA = 0.27 

*** P < .001 
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ตารางที ่4.18  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างกันของตัวแปร 3 ตัวแปร ในองค์ประกอบ 
      การบูรณาการเทคโนโลยี 

ตัวบ่งชี้   TI P1   TI P 2   TI P 3 

TI P 1 1   

TI P 2 .44*** 1  

TI P 3 .80*** .50** 1 

*** P < .001 
** P < 0.01 
 

จากตารางที่ 4.17 – 4.18 สามารถสร้างโมเดลการบูรณาการเทคโนโลยีได้ดังภาพที่ 4.9 

 
ภาพที่ 4.9 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการบูรณาการเทคโนโลยี 

 

 จากตารางที่ 4.17, 4.18 และภาพที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
โมเดลการบูรณาการเทคโนโลยีพบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก
พิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (  ) เท่ากับ 34.315  ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 26 ค่านัยสําคัญทางสถิติ 
(P-value) เท่ากับ 0.127 นั่นหมายถึงค่าไค-สแควร์ ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติและค่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.989 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.955 
และค่าความคลาดเคลื่อนในการการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.27 
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 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 4.17, 4.18 และภาพที่ 4.9 พบว่า
น้ําหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 14 ตัวมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.57 - 0.94 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กําหนด
คือ 0.30  และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้เหล่านี้เป็นตัวบ่งชี้ที่
สําคัญของตัวบ่งชี้ทั้ง 3 องค์ประกอบคือตัวบ่งชี้  TI42 - TI44 เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญของตัวบ่งชี้ความ
เชื่อในเทคโนโลยี(TI P1) ตัวบ่งชี้ที่ TI45  - TI48 เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญของตัวบ่งชี้ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี(TI P2) และตัวบ่งชี้ที่ TI49 - TI55 เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญขององค์ประกอบความสามารถทาง
คอมพิวเตอร์(TI P3) นอกจากจะพิจารณาค่าน้ําหนักองค์ประกอบแล้วยังสามารถพิจารณาได้จากค่า
ความแปรปรวนร่วมกับตัวบ่งชี้ (R2) และค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor Score 
Coefficient) ซึ่งก็ให้ความหมายในทํานองเดียวกัน 
 จากตารางที่ 4.18 พบว่าตัวบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบในโมเดลการบูรณาการเทคโนโลยี มี
ความสัมพันธ์กันทุกตัวซึ่งความสัมพันธ์นี้เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่วมของตัวบ่งชี้ที่ปรับให้เป็นมาตรฐานแล้วมีค่าความสัมพันธ์ต่ําสุดถึงสูงสุดตั้งแต่  0.44 - 
0.80 และตัวบ่งชี้แต่ละตัวจะมีความคลาดเคลื่อนรวมอยู่ด้วยซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้
กับตัวบ่งชี้อ่ืนในโมเดลในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้ได้นําค่าความคลาดเคลื่อนเข้า
มาวิเคราะห์ด้วย 
 ผู้วิจัยได้นําค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบที่ได้จากการวิเคราะห์ครั้งนี้ไปใช้ในการ
สร้างสเกลตัวบ่งชี้เพ่ือให้ได้ตัวแปรใหม่สําหรับนําไปวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร สําหรับโมเดลการบูรณาการเทคโนโลยี ได้สเกล
องค์ประกอบ 3 ตัวดังสมการ 

 TI P1 = 0.32(TI42)+ 0.43(TI43)+ 0.19(TI44) 
TI P2 = 0.07(TI45)+ (-0.07)(TI46)+ 0.01(TI47)+ 0.42(TI48) 

 TI P3 = 0.43(TI49)+ 0.12(TI50)+ 0.04(TI51)+ 0.05(TI52)+ (-0.05)(TI53)+ (-0.14)(TI54)+  
    0.08(TI55) 

 จากตารางที่ 4.11 – 4.18 และภาพท่ี 4.7 – 4.9  ซึ่งได้แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันของโมเดลทั้ง 4 โมเดลพบว่าทุกโมเดลตามสมมติฐานการวิจัยสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ดีมากนอกจากนี้ค่าน้ําหนักองค์ประกอบของตัวบ่งชี้มีนัยสําคัญทางสถิติทุกค่าแสดงว่าตัวบ่งชี้
ทั้งหมดนี้เป็นตัวบ่งชี้ที่สําคัญขององค์ประกอบภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด กรุงเทพมหานคร และผลการวิเคราะห์สามารถสร้างสเกลองค์ประกอบภาวะผู้นําทางเทคโนโลยี
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร จํานวน 14 ตัวได้ดังสมการ 
 TV P1 = 0.08(TV1)+ 0.01(TV2)+ 0.06(TV4)+ 0.12(TV5)+ 0.09(TV6)+ 0.01(TV7) 

 TV P2 = 0.09(TV7)+ 0.09(TV8)+ 0.06(TV9)+0.28(TV10)+ 0.04(TV11) 
 TV P3 = 0.17(TV12)+ 0.15(TV13)+ 0.20(TV14)+ 0.10(TV15)+ 0.08(TV16)+ 0.09(TV17) 
 ITM P1 =0.47 (ITM18)+ 0.20 (ITM19) 
 ITM P2 = 0.30(ITM20)+ 0.30(ITM21)+ 0.02(ITM22)+ (-0.14)(ITM23)+ -0.07(ITM24)+  
    0.07(ITM25)+ 0.10(ITM26) 
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 ITM P3 =0.27(ITM27)+0.15(ITM28)+ 0.02(ITM29) 
 PITL P1 = 0.091(PITL30)+ 0.20(PITL31)+ 0.23(PITL32) 
 PITL P2 = 0.16(PITL33)+ 0.17(PITL34)+ 0.07(PITL35) 
 PITL P3 = (-0.01)(PITL36)+ 0.01(PITL37)+0.05(PITL38)+0.02(PITL39)+  
     0.02(PITL40)+ 0.03(PITL41)  
 TI P1 = 0.32(TI42)+ 0.43(TI43)+ 0.19(TI44) 

TI P2 = 0.07(TI45)+ (-0.07)(TI46)+ 0.01(TI47)+ 0.42(TI48) 
 TI P3 = 0.43(TI49)+ 0.12(TI50)+ 0.04(TI51)+ 0.05(TI52)+ (-0.05)(TI53)+ (-0.14)(TI54)+  
    0.08(TI55) 

 

 4.3.2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเพื่อทดสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร 
 การวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้เพ่ือทดสอบความสอดคล้องของโมเดลตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทาง
เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร กับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองจากตัวบ่งชี้ใหม่ 12 ตัวบ่งชี้ ซึ่งได้จากสเกลองค์ประกอบที่สร้างขึ้น
และองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี   การใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารงาน  การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และการบูรณาการเทคโนโลยี มา
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองเพียงครั้งเดียวซึ่งได้แสดงโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับสองโมเดลตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
กรุงเทพมหานคร ดังแสดงในภาพที่ 4.10 
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 TV P1     
      
 TV P2  TV   
      
 TV P3     
      
 ITM P1     
      
 ITM P2  ITM   
      
 ITM P3     
       TLAD 
 PITL P1     
      
 PITL P2  PITL   
      
 PITL P3     
      
 TV P1     
      
 TV P2  TV   
      
 TV P3     

 

ภาพที่ 4.10 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร 

 ก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สเกลตัวบ่งชี้หรือความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ที่จะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบรวมถึงการวิเคราะห์ค่าสถิติ
ของค่าสถิติของ Bartlett (Bartlett’s test of Sphericity) และค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin 
Measurers of Sampling Adequacy MSA) เพ่ือพิจารณาว่าองค์ประกอบมีความเหมาะสมหรือไม่ดังแสดงในตารางที่ 
30 
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ตารางที่  4.19  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร 

ตัวบ่งช้ี TVP1 TVP2 TVP3 ITMP1 ITMP2 ITMP3 PITLP1 PITLP2 PITLP3 TIP1 TIP2 TIP3 
TVP1 1.00     

   
      

   TVP2 0.51** 1.00   
   

      
   TVP3 0.50** 0.57** 1.00 

   
      

   ITMP1 0.45** 0.44** 0.42** 1.00     
      ITMP2 0.42** 0.41** 0.39** 0.78** 1.00   
      ITMP3 0.66** 0.63** 0.44** 0.47** 0.64** 1.00 
      PITLP1 0.42** 0.46** 0.47** 0.39** 0.43** 0.42** 1.00     

   PITLP2 0.39** 0.42** 0.42** 0.60** 0.53** 0.41** 0.72** 1.00   
   PITLP3 0.37** 0.41** 0.41** 0.74** 0.69** 0.39** 0.40** 0.59** 1.00 
   TIP1 0.21** 0.30** 0.33** 0.19** 0.28** 0.31** 0.18** 0.26** 0.29** 1.00     

TIP2 0.19** 0.28** 0.36** 0.24** 0.27** 0.31** 0.19** 0.28** 0.31** 0.47** 1.00   

TIP3 0.19** 0.27** 0.30** 0.18** 0.25** 0.29** 0.26** 0.28** 0.31** 0.33** 0.76** 1.00 

หมายเหตุ ** หมายถงึ p<0.01 
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 จากตารางที่ 4.19  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวบ่งชี้
ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร พบว่าตัวบ่งชี้ทั้ง 12 
องค์ประกอบ มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) เมื่อพิจารณา
องค์ประกอบพบว่า 
 องค์ประกอบวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี (TV) ประกอบด้วย3ตัวบ่งชี้  ได้แก่ การสร้าง
วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี (TV P1) การเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี(TV P2) การปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี (TV P3) มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
(p< .01) และการเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี (TV P2) การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี (TV P3) 
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ .57 
 องค์ประกอบการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน (ITM) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ใช้
เทคโนโลยีเป็นกิจวัตร  (ITM P1) การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน  (ITM P2) การพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (ITM P3)มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
(p< .01) และได้แก่ ใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตร  (ITM P1) การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน  (ITM 
P2)  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.78 
 องค์ประกอบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน (PITLP1) ประกอบด้วย 3 
ตัวบ่งชี้ ได้แก่ การส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (PILT P1) การส่งเสริมการสอนออนไลน์ 
(PITL P2) การส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (PITL P3) มีความสัมพันธ์กัน
เชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) และการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(PILT P1) การส่งเสริมการสอนออนไลน์ (PITL P2) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.72 
 องค์ประกอบการบูรณาการเทคโนโลยี (TI) ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ความเชื่อใน
เทคโนโลยี (TI P1) ความพร้อมด้านเทคโนโลยี  (TI P2) ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (TI P3) มี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p< .01) และได้แก่ ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี (TI P2) ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (TI P3) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.76 
 นอกจากนี้ยังพบว่าค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ที่ไม่ถึง .30 มี 17 คู่ เมื่อพิจารณาค่าสถิติอ่ืน 
ๆ เช่น ค่าดัชนี KMO ค่าสถิติของ Baertlett อยู่ ในเกณฑ์ที่ ใช้ได้ จึงได้นําไปวิเคราะห์ปัจจัย
องค์ประกอบทุกตัว (Kim, and Mueller, 1978). 
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ตารางที่ 4.20  ค่าสถิติ Baertlett และค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin   
                   Measurers of Sampling Adequacy MSA) ของโมเดลตัวบ่งชี้ 
 

โมเดล 
Baertlett test 

of 
Sphericity 

p 

Kaiser-Mayer-Olkin 
Measurers of 

Sampling Adequacy 
(MSA) 

ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร 

2938.821 .000 .851 

 
 จากตารางที่ 4.20  ผลการวิเคราะห์พบว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจาก 
เมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่า Baertlett test of Sphericity มีค่า
เท่ากับ 2938.821 ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (p< .01) ส่วนค่า Kaiser-Mayer-Olkin 
Measurers of Sampling Adequacy (MSA) มีค่าเท่ากับ .851 โดยมีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าตัว
บ่งชี้มีความสัมพันธ์กันดีมากสามารถนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอของคิมและ 
มัชเลอร์ได้เสนอไว้ว่าถ้ามีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าดีมากและถ้ามีค่าน้อยกว่า .50 แสดงว่าใช้ไม่ได้ 
(Kim, and Mueller, 1978). 
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ตารางที่ 4.21  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองเพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะ 
                  ผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร  

 

องค์ประ 
กอบย่อย 

เมทริกซ์น ้าหนักองค์ประกอบ สัมประสิทธิ์
พยากรณ์ 

(R 2 ) 

สัมประสิทธิ
คะแนนองค์ 
ประกอบ(FS) 

ความคลาด 
เคลื่อนของ 
ตัวบ่งชี ้(e) 

  SE t 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับแรก 
ตัวบ่งชี้วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี (TV ) 
TV P 1 0.74 0.07 11.25*** 0.55 0.32 0.07 
TV P 2 0.69 0.05 12.83*** 0.47 0.24 0.07 
TV P 3 0.67 0.12 11.25*** 0.46 0.11 0.18 
ตัวบ่งชี้การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน (ITM) 
ITM P1 0.85 0.11 10.46*** 0.72 0.41 0.12 
ITM P2 0.83 0.08 12.69*** 0.69 0.27 0.10 
ITM P3 0.78 0.08 10.46*** 0.60 0.55 0.15 
ตัวบ่งชี้การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน (PITL) 
PITL P1 0.71 0.12 9.87*** 0.51 0.28 0.10 
PITL P2 0.77 0.10 12.10*** 0.60 0.18 0.14 
PITL P3 0.76 0.08 9.87*** 0.58 0.29 0.19 
ตัวบ่งชี้การบูรณาการเทคโนโลยี (TI) 
TI P1 0.57 0.07 10.11*** 0.33 0.22 0.01 
TI P2 0.82 0.08 12.42*** 0.67 0.11 0.04 
TI P3 0.92 0.14 10.11*** 0.85 0.67 0.01 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง  
TV 0.94 0.30 8.22*** 0.88 - - 
ITM 0.77 0.30 8.14*** 0.59 - - 
PITL 0.85 0.25 8.25*** 0.72 - - 
TI 0.52 0.05 6.98*** 0.27 - - 
Chi-Square= 37.541, df = 32, p = 0.23, GFI = 0.986, AGFI = 0.967, RMSEA = 0.20 

*** P < .001 
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ภาพที่ 4.11 โมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร 
 

 จากตารางที่ 4.21 และภาพที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของ       
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร พบว่าโมเดลมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมากพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2 ) เท่ากับ 37.541 
ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 32 ค่านัยสําคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.230 นั่นหมายถึงค่าไค-
สแควร์ (2) ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติและค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.986  มีค่า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.967 และค่าความคลาดเคลื่อนในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.20 
 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของโมเดลตามตารางที่ 4.22 และภาพที่ 4.11 พบว่าน้ําหนัก
องค์ประกอบของตัวบ่งชี้ทั้ง 4 องค์ประกอบมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.52– 0.94 และมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงลําดับจากค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ วิสัยทัศน์ทาง
เทคโนโลยี (TV ) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.94 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 
(PITL) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.85 การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน (ITM) มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.77และ การบูรณาการเทคโนโลยี (TI) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.52  
 เนื่องจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองจะไม่รายงานค่าสัมประสิทธิ์
คะแนนองค์ประกอบผู้วิจัยจึงได้นําค่าน้ําหนักองค์ประกอบสําหรับตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานครทั้ง 4 องค์ประกอบมาสร้างสเกลองค์ประกอบตัวบ่งชี้
ภาวะภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานครแทนค่าสัมประสิทธิ์
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คะแนนองค์ประกอบซึ่งทั้งสองค่านี้ให้ความหมายในทํานองเดียวกัน (เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์, 2545) 
ดังสมการ 

  TLAD = 0.94 (TV) + 0.77(ITM) + 0.85(PITL) + 0.52(TI) 

 4.3.3 น ้าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้
ของภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี่เป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อที่
2 คือ ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลมาคัดเลือกตัวบ่งชี้ที่แสดงว่ามีค่าความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสร้างหรือค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (factor loading) ตามเกณฑ์ดังนี้ 1) เท่ากับหรือ
มากกว่า 0.7 สําหรับองค์ประกอบ (Farrell & Rudd, 2011) และ  2) เท่ากับหรือมากกว่า 0.30 
สําหรับตัวบ่งชี้และพฤติกรรมบ่งชี้ (Tacq, 1997 อ้างถึงใน  วิลาวัลย์ มาคุ้ม,  2549) รายละเอียด ดังตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 4.22  น้ําหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบตัวบ่งชี้และพฤติกรรมบ่งช้ี  
                   บ่งชี้ของภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาใน  สังกัด กรุงเทพมหานคร 
 

องค์ประกอบ
หลัก 

องค์ประกอบ
ย่อย 

  
>0.70 

ตัวบ่งชี ้   
พฤติกรรม

บ่งชี ้
   

>0.30 

ภาวะผูน้ําทาง
เทคโนโลย ี

วิสัยทัศน์ทาง
เทคโนโลย(ีTV) 

0.94 มีการสร้างวิสัยทัศน์
ทางเทคโนโลยี (TV 
P1) 

0.74 TV1 0.72 
TV2 0.61 
TV 3 0.70 
TV 4 0.74 
TV 5 0.42 

มีการเผยแพร่
วิสัยทัศน์ทาง
เทคโนโลย(ีTV P2) 

0.69 TV 6 0.30 
TV 7 0.37 
TV 8 0.35 
TV 9 0.35 
TV 10 0.78 
TV 11 0.48 

มีการพัฒนา
ความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ (TV P3) 

0.67 TV 12 0.67 
TV 13 0.77 
TV 14 0.77 

TV 15 0.72 

TV 16 0.76 
TV 17 0.60 

การใช้
เทคโนโลยีใน
การบริหารงาน
(ITM) 

0.77 มีใช้เทคโนโลยสีารสน 
เทศเป็นกิจวัตร  (ITM P1) 

0.85 ITM 18 0.81 
  ITM 19 0.67 

    มีการใช้เทคโนโลยี
ในการพัฒนางาน  
(ITM P2) 

0.83 ITM 20 0.82 
    ITM 21 0.82 
    ITM 22 0.62 
    ITM 23 0.70 
    ITM 24 0.63 
    ITM 25 0.81 
    ITM 26 0.72 

 
 

 มีการพัฒนา
ความก้าวหน้าทาง 0.78 ITM 27 0.74 
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ตารางที ่4.22 (ต่อ)  
องค์ประกอบ

หลัก 
องค์ประกอบย่อย   ตัวบ่งชี้   ตัวบ่งชี้   

   
วิชาชีพ(ITM P3)  

ITM 28 0.67 
  ITM 29 0.57 

  

  

มีการพัฒนาความก้าวหนา้ทาง
วิชาชีพ(ITM P3) 

0.78 ITM 27 0.74 
  ITM 28 0.67 
  ITM 29 0.57 
  การส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน
(PITL) 

0.85 มีการส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยี
ในการเรียนการสอน(PITLP1) 

0.71 PITL 30 0.62 
  PITL 31 0.74 
  PITL 32 0.78 
  มีการส่งเสรมิการสอน

ออนไลน์ (PITL P2) 
0.77 PITL 33 0.74 

  PITL 34 0.71 
  PITL 35 0.38 
  มีการส่งเสรมิการเรียนการ

สอนผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน ์(PITL P3) 

0.76 PITL 36 0.55 
  PITL 37 0.52 
  PITL 38 0.70 
  PITL 39 0.39 
  PITL 40 0.54 
  PITL 41 0.69 
  การบูรณาการ

เทคโนโลยี(TI) 
0.52 มีความเชื่อในเทคโนโลยี(TI 

P1) 
0.57 TI 42 0.72 

  TI 43 0.68 
  TI 44 0.40 
  มีความพร้อมด้านเทคโนโลย ี (TI 

P2) 
0.82 TI 45 0.32 

  TI 46 0.31 
  TI 47 0.40 
  TI 48 0.86 
  มีความสามารถทาง

คอมพิวเตอร์(TI P3) 
0.92 TI 49 0.35 

  TI 50 0.32 
  TI 51 0.31 
  TI 52 0.61 
  TI 53 0.85 
  TI 54 0.52 
  TI 55 0.82 
  

จากตารางที่  4.22  พบว่า ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบ ทั้ง
องค์ประกอบมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.52 – 0.94 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเมื่อ
เรียงลําดับจากค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี (TV ) มีค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.94 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน (PITL) มีค่าน้ําหนัก
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องค์ประกอบเท่ากับ 0.85 การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน (ITM) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.77และ การบูรณาการเทคโนโลยี (TI) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.52 ค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบ (factor loading) ของตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้มีค่าเป็นบวกและมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ทุกค่าโดยแยกแต่ละตัวบ่งชี้สามารถสรุปได้ดังนี้  

 1) ตัวบ่งชี้วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี (TV) น้ําหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.67 
– 0.74 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงลําดับจากค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากไปหา
น้อยคือ คือ การสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี (TV P1) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.74 การ
เผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี (TV P2) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.69 และการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (TV P3) มีค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.67  

   2) ตัวบ่งชี้การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน (ITM) น้ําหนักองค์ประกอบมีค่าเป็น
บวกมีค่าตั้งแต่ 0.92 – 0.82 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงลําดับจากค่าน้ําหนัก
องค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ (ITM P2) ค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.92 
การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ (ITM P3) ค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.83 และการ
สร้างวิสัยทัศน์ (ITM P1) ค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.82 

 3) ตัวบ่งชี้การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน (PITL) น้ําหนัก
องค์ประกอบมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.77 – 0.71 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า
เรียงลําดับจากค่าน้ําหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการ
สอน (PITL P1) ค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.77 การส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (PITL P3) ค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.76 และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนการสอน (PITL P1) ค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.71 

   4) ตัวบ่งชี้การบูรณาการเทคโนโลยี (TI) น้ําหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวกมีค่า
ตั้งแต ่0.57 – 0.92 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงลําดับจากค่าน้ําหนักองค์ประกอบ
มากไปหาน้อยคือ ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (TI P3) ค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากัน คือ 0.92 
ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (TI P2) ค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.82 และความเชื่อในเทคโนโลยี 
(TI P1) ค่าน้ําหนักองค์ประกอบเท่ากัน คือ 0.57 

 ค่าน้ําหนักองค์ประกอบ (factor loading) ของตัวบ่งชี้ของภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีสารสน 
เทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานครทั้ง 55 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็นบวกมีค่า

ตั้งแต ่0.30 – 0.85 และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า 
 
4.3.4 ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมความเป็นไปได้ความถูกต้องและการน าไปใช้ประโยชน์ของตัว
บ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร   
 ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมความเป็นไปได้ความถูกต้องและการนําไปใช้ประโยชน์ของตัว
บ่งชี้ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ใช้แบบตรวจสอบด้วย
แบบประเมินแบบมีโครงสร้าง (Structuer Interview) เกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความ
ถูกต้องและการนําไปใช้ประโยชน์ จากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารและผู้นําทางเทคโนโลยีจํานวน 
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17 คน จากแนวคิดของ กัสกี (Guskey,2000) โดยนําค่าร้อยละไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์( coffice of 
the higher education commission ,2014) แบ่งได้เป็น 5 ระดับซึ่งผู้วิจัยได้ทําการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยเลือกผู้ทรงคุณที่มีประสบการณ์ผู้นําทางด้านการบริหารและผู้นําทางเทคโนโลยี ไม่ต่ํากว่า 
5 ปี ผลการประเมินความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร  จากผู้ทรงคุณวุฒิ มีรายละเอียดดังนี้ 
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       ตารางที่ 4.23  ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมความเป็นไปได้ความถูกต้องและการนําไปใช้ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของ 

    ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร   
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของตัวบ่งช้ีภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ความคิดเห็น 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความถูกต้อง การนําไปใช้ประโยชน์ ระดับ แปลผล 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี 17 100 17 100 17 100 17 100 มากที่สุด รับรองยืนยัน 
1.1 การสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลย ี 17 100 17 100 17 100 17 100 มากที่สุด รับรองยืนยัน 
1.2 การเผยแพร่วสิัยทัศน์ทางเทคโนโลย ี 17 100 17 100 17 100 17 100 มากที่สุด รับรองยืนยัน 
1.3 การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 17 100 17 100 17 100 17 100 มากที่สุด รับรองยืนยัน 
2. การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน 17 100 17 100 17 100 17 100 มากที่สุด รับรองยืนยัน 
2.1 ใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตรประวตัิ 17 100 17 100 17 100 17 100 มากที่สุด รับรองยืนยัน 
2.2 การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน   17 100 17 100 17 100 17 100 มากที่สุด รับรองยืนยัน 
2.3 การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 17 100 17 100 17 100 17 100 มากที่สุด รับรองยืนยัน 
3.การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรยีนการสอน 17 100 17 100 17 100 17 100 มากที่สุด รับรองยืนยัน 
3.1 การส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยใีนการเรยีนการสอน 17 100 17 100 17 100 17 100 มากที่สุด รับรองยืนยัน 
3.2 การส่งเสรมิการสอนออนไลน ์ 17 100 17 100 17 100 17 100 มากที่สุด รับรองยืนยัน 
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 ตารางที่ 4.23 (ต่อ)  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีของตัวบ่งช้ีภาวะผู้นําทางเทคโนโลยี
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ความคิดเห็น 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความถูกต้อง การนําไป 
ใช้ประโยชน ์

ระดับ แปลผล 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

3.3 การส่งเสรมิการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน ์

17 100 17 100 17 100 17 100 มากที่สุด รับรองยืนยัน 

4.การบูรณาการเทคโนโลย ี 17 100 17 100 17 100 17 100 มากที่สุด รับรองยืนยัน 
4.1 ความเชือ่ในเทคโนโลยี 17 100 17 100 17 100 17 100 มากที่สุด รับรองยืนยัน 
4.2 ความพร้อมด้านเทคโนโลยี   17 100 17 100 17 100 17 100 มากที่สุด รับรองยืนยัน 
4.3 ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 17 100 17 100 17 100 17 100 มากที่สุด รับรองยืนยัน 
รวมเฉลี่ย 17 100 17 100 17 100 17 100 มากที่สุด รับรองยืนยัน 
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 จากตารางที่ 4.23 พบว่า ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมความเป็นไปได้ความถูกต้องและการ
นําไปใช้ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร  
โดยผู้ทรงคุณที่มีประสบการณ์ผู้นําทางด้านการบริหารและผู้นําทางเทคโนโลยี จํานวน 17 คน มีความ
คิดเห็นต่อองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร   
 องค์ประกอบ วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี มีตัวบ่งชี้ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี 
การเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ ความถูกต้องและการนําไปใช้ประโยชน์จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด แสดงว่ารับรองยืนยัน 
 องค์ประกอบ การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน มีตัวบ่งชี้ได้แก่ ใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตร
ประจําวันการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน  การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ การพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องและการนําไปใช้ประโยชน์
จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่ารับรองยืนยัน 
 องค์ประกอบ การใช้เทคโนโลยีในการการสอน มีตัวบ่งชี้ได้แก่ ใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตร
ประจําวันการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน  การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ การพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องและการนําไปใช้ประโยชน์
จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่ารับรองยืนยัน 
 และองค์ประกอบ การบูรณาการเทคโนโลยี มีตัวบ่งชี้ได้แก่ ความเชื่อในเทคโนโลยี  ความ
พร้อมด้านเทคโนโลยี  ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้อง
และการนําไปใช้ประโยชน์ จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่ารับรอง
ยืนยัน 
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บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 

  การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพ่ือศึกษาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 2. เพ่ือทดสอบความกลมกลืนของ
โมเดลโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานครที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์และ 3. ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมความเป็นไป
ได้ความถูกต้องและการน าไปใช้ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร  และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2561 ผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการจ านวน 438 คน และ
ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยผู้ทรงคุณจ านวน 17 รูปคน  
 เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  มี  2 ฉบับ โดยฉบับที่  1แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่  1 
แบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเครื่องมือเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(check list) ตอนที่ 2 แบบสอบถามความสอดคล้องตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร  ลักษณะเครื่องมือเป็นมาตรวัดแบบประเมินค่า (rating scale) 
5 ระดับ ฉบับที่ 2 แบบตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมความเป็นไปได้ความถูกต้องและการน าไปใช้
ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร   
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพรรณนาเพ่ือหาค่าการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด กรุงเทพมหานคร ส่วนสถิติภาคอ้างอิงใช้ในการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
การวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง ยืนยัน  โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ  และโปรแกรม เพื่อการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง และตรวจสอบยืนยันความ
เหมาะสมความเป็นไปได้ความถูกต้องและการน าไปใช้ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกตามเพศพบว่าเป็นเพศหญิง 
จ านวน  285 คน คิดเป็นร้อยละ 65.7 เป็นเพศชาย จ านวน  149 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 ตามล าดับ 
เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่า มีอายุ 41-50 ปี มากท่ีสุด จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 รองลงมา 
คือ มีอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 มีอายุระหว่าง 31 –  40  ปี จ านวน 
105 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 และมีอายุระหว่าง 51-60 ปี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 
ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตาม วุฒิการศึกษาสูงสุด พบว่า ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับ ปริญญาโท 
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จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1  และปริญญาเอก จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 เมื่อ
จ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหาร พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการบริหาร 31 – 40  ปี 
จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 รองลงมา มีประสบการณ์ในการ21 – 30 ปี จ านวน 155 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.7  มีประสบการณ์ในการบริหาร 11 - 20 ปี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 24.4 
มีประสบการณ์ในการบริหาร 41  ปีขึ้นไปจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6  
 2. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย แสดงความเหมาะสม
ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร เปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% 
เพ่ือคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทาง
เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร มีค่าสัมประสิทธิ์การกระจายผ่านเกณฑ์
ที่ก าหนดทุกตัว 
 
ผลการวิจัยสรุปได้ตามล าดับของวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
    ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีผลวิจัยดังนี้ 
   องค์ประกอบด้านมีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวบ่งชี้ 3 ตัว
บ่งชี้ ได้แก่ มีการสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มีการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีพฤติกรรมบ่งชี้รวม 17 พฤติกรรม
บ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.91- 4.49 ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 11.26 – 19.18 
 องค์ประกอบด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน ซึ่งประกอบไปด้วย ตัว
บ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกิจวัตรประวัติ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนางาน  มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  มีพฤติกรรมบ่งชี้รวม 12 พฤติกรรมบ่งชี้ มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.88-3.98 ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 18.34 - 19.82  
   องค์ประกอบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ซึ่งประกอบไป
ด้วย ตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ มีการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  มีการส่งเสริมการสอน
ออนไลน์  มีการส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  สารสนเทศ มีพฤติกรรมบ่งชี้
รวม 12 พฤติกรรมบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.86 – 4.23 ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 
10.64 - 19.80 
     องค์ประกอบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ตัวบ่งชี้ 3 ตัวบ่งชี้ 
ได้แก่ มีความเชื่อในเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถทาง
คอมพิวเตอร์ มีพฤติกรรมบ่งชี้รวม 14 พฤติกรรมบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.18 – 4.43 ค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 9.75 – 12.00 
   โดยสรุปตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานครของทุกตัวบ่งชี้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.86 – 4.49 ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่
ระหว่าง 9.75 – 19.82 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นตัวบ่งชี้ที่มีความเหมาะสมสามารถคัดสรรไว้ในโมเดล
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ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างทุกตัวเนื่องจากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และมีค่าสัมประสิทธิ์
การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20 % 
 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 เพ่ือการทดสอบความสอดคล้องของ
โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
กรุงเทพมหานคร สังเคราะห์มาจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ปรากฏผลการวิจัย
ตามล าดับการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เ พ่ือพิจารณาระดับ และทิศทางความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบในแต่ละโมเดลการวัดขององค์ประกอบ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
   โมเดลวัดวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ตัวบ่งชี้ทั้ ง 3 ตัวบ่งชี้  มี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวกมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) โดยตัวบ่งชี้มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง0.67 – 0.74  

    โมเดลวัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน พบว่า ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้  มี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวกมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) โดยตัวบ่งชี้มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.92 – 0.82  
 โมเดลวัดการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน พบว่า ตัวบ่งชี้ทั้ง 
3 ตัวบ่งชี้ มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) โดยตัวบ่งชี้มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.77 – 0.71  

    โมเดลวัดการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า ตัวบ่งชี้ทั้ง 3 ตัวบ่งชี้  มี
ความสัมพันธ์กันเชิงบวกมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) โดยตัวบ่งชี้มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 0.57 – 0.92  
  โดยสรุป ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ของตัวแปรที่บ่งชี้
ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร ทุกโมเดล
ข้างต้น มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p<.01) ทุกค่า 
 2) ค่าสถิติของ Baertlett test of Sphericity เพ่ือพิจารณาความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบ จากผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ มีค่าเท่ากับ  2470.18, 2885.77, 2061.80 และ 3778.19 
ตามล าดับ ซึ่งมีความน่าจะเป็นน้อยกว่า .01 (p<.01) 
 3) ค่าการทดสอบความเพียงพอ Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling 
Adequacy (MSA) มีค่าเท่ากับ .851 , .858 และ .723 ตามล าดับ โดยทุกค่ามีค่ามากกว่า 0.01 
แสดงว่าตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันดีมากสามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได้  
 4) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่ง (First Order Firmatory Factor 
Analysis) เพ่ือหาค่าสถิติที่เป็นเกณฑ์ตรวจสอบโมเดลการวัด ของ 4 องค์ประกอบ มีผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้ 
 โมเดลวัดวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ดีมากพิจารณาจากค่าไคสแควร์สัมพันธ์ ( Relative Chi-Square: CMIN/df) (X2 ) เท่ากับ 47.943 
ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 47 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.434 
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 โมเดลวัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมากพิจารณาจากค่าไคสแควร์สัมพันธ์ ( Relative Chi-Square: CMIN/df) (X2) 
เท่ากับ 18.112 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 12 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.112 
 โมเดลวัดการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน พบว่า โมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมากพิจารณาจากค่าไคสแควร์สัมพันธ์ ( Relative Chi-
Square: CMIN/df) (X2) เท่ากับ 30.683 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 22 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (P-
value) เท่ากับ 0.103 
 โมเดลวัดการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ดีมากพิจารณาจากค่าไคสแควร์สัมพันธ์ ( Relative Chi-Square: CMIN/df) (X2) เท่ากับ 
34.315 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 26 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.127 
 โดยสรุปผลการวิจัยพบว่า โมเดลการวัดแต่ละองค์ประกอบที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและ
ผลการวิจัยที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก และแสดงว่าองค์ประกอบทั้ง 4 
องค์ประกอบ คือ วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน 
การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน และการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นโมเดลที่มีความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัด กรุงเทพมหานคร 
  5) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Firmatory Factor 
Analysis) เพ่ือหาค่าสถิติที่เป็นเกณฑ์ตรวจสอบโมเดลการวัดภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร 
 จากสเกลองค์ประกอบย่อยที่สร้างขั้นใน 4 โมเดลคือ โมเดลการวัดวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ มี 3 ตัวบ่งชี้  โมเดลการวัดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน โมเดลวัดการ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน โมเดลวัดการบูรณาการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิ งประจักษ์ โดยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ปรากฏผลการวิเคราะห์ดังนี้  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมขององค์ประกอบย่อยในแต่ละโมเดล
การวัดพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ของตัวบ่งชี้ทั้งหมด 12 ตัว มีความสัมพันธ์กัน
เชิงบวกอยู่ระหว่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01(P<0.1) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การวัดวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.67 – 
0.74 องค์ประกอบที่ 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน มีความสัมพันธ์กันระหว่าง 
0.92 – 0.82  องค์ประกอบที่ 3 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน มี
ความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.77 – 0.71 องค์ประกอบที่ 4 การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.57 - 0.92 
 เมื่อพิจารณาค่า Baertlett test of Sphericity มีค่าเท่ากับ  2938.821 (p=.000) แสดง 
ว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 (P<0.01) ค่าดัชนีไกเซอร์-ไมเยอร์-ออลคิล (Kaiser-Mayer-Olkin Measurers of Sampling 
Adequacy) มีค่าเท่ากับ 0.851 โดยมีค่ามากกว่า .80 แสดงว่าตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กันดีมาก
สามารถน าไปวิเคราะห์ได้  
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 ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง ของโมเดล พบว่า มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ดีมากพิจารณาจากค่า ไคสแควร์ (X2 ) เท่ากับ37.541 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 32 ค่า
นัยส าคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.23 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และค่าดัชรีวัดความสอดคล้อง 
(GFI) เท่ากับ 0.986 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.967 และค่า
ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.20 
 6) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ขององค์ประกอบ ทั้งองค์ประกอบมีค่าเป็น
บวกมีค่าตั้งแต่ 0.52 – 0.94 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเมื่อเรียงล าดับจากค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (TV ) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.94 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน (PITL) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.85 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน ( ITM) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.77และ การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (TI) มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.52 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ของตัวบ่งชี้ทั้ง 4 ตัวบ่งชี้มีค่าเป็นบวกและมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าโดยแยกแต่ละตัวบ่งชี้สามารถสรุปได้ดังนี้  
  1. ตัวบ่งชี้วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (TV) น้ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวกมี
ค่าตั้งแต่ 0.67 – 0.74 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงล าดับจากค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ คือ การสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (TV P1) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.74 การเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (TV P2) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.69 และการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ (TV P3) มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.67  

    2. ตัวบ่งชี้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน (ITM) น้ าหนักองค์ประกอบมี
ค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.92 – 0.82 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงล าดับจากค่า
น้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ ( ITM P2) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.92 การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ ( ITM P3) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.83 และการสร้างวิสัยทัศน์ (ITM P1) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.82 
 3. ตัวบ่งชี้การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน (PITL) น้ าหนัก
องค์ประกอบมีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.77 – 0.71 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า
เรียงล าดับจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนการสอน (PITL P1) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.77 การส่งเสริมการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (PITL P3) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.76 และการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน(PITL P1) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.71 

    4. ตัวบ่งชี้การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ (TI) น้ าหนักองค์ประกอบมีค่าเป็นบวกมี
ค่าตั้งแต่ 0.57 – 0.92 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่าเรียงล าดับจากค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบมากไปหาน้อยคือ ความสามารถทางคอมพิวเตอร์(TI P3) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากัน 
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คือ 0.92 ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (TI P2) ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.82 และ
ความเชื่อในเทคโนโลยีสารสนเทศ (TI P1)ค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากัน คือ 0.57 
 โดยสรุปค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) ของตัวบ่งชี้ของภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี 
สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานครทั้ง 55 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 
0.30 – 0.85 และมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทุกค่า 
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3 ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมความ
เป็นไปได้ความถูกต้องและการน าไปใช้ประโยชน์ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร   
 ผลการตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมความเป็นไปได้ความถูกต้องและการน าไปใช้ประโยชน์
ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยผู้
ทรงคุณที่มีประสบการณ์ผู้น าทางด้านการบริหารและผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 17 คน มี
ความคิดเห็นต่อองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ดังนี้ 
 1.วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตัวบ่งชี้ได้แก่ การสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องและการน าไปใช้ประโยชน์จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 อยู่ในระดับมากท่ีสุด แสดงว่ารับรองยืนยัน 
 2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน มีตัวบ่งชี้ได้แก่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นกิจวัตรประวัติ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางาน  การพัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องและการ
น าไปใช้ประโยชน์จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่ารับรองยืนยัน 
 3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการการสอน มีตัวบ่งชี้ได้แก่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
กิจวัตรประวัติ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางาน  การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
การพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องและการน าไปใช้
ประโยชน์จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับมากที่สุด แสดงว่ารับรองยืนยัน 
 4. การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ มีตัวบ่งชี้ได้แก่ ความเชื่อในเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ ความถูกต้องและการน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับมากที่สุด 
แสดงว่ารับรองยืนยัน 
 
5.2 อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยขอน ามาอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 

1. ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดล 
ความเหมาะสมขององค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และพฤติกรรมบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสาร 

สนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างก่อนท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
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 จากผลการวิจัยที่พบว่า  มีพฤติกรรมบ่งชี้ ที่ค่าเฉลี่ยเท่ากับหรือมากกว่า 3.00 และและค่า
สัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรือต่ ากว่า 20% มีจ านวน 55 พฤติกรรมบ่งชี้ โดยมีค่าเฉลี่ยระหว่าง 
3.86 – 4.49 ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายอยู่ระหว่าง 9.75 – 19.82 ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบแล้วท าการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องตามทัศนะของนักวิชาการหลายท่านเพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดที่ชัดเจนและเหมาะสม 
และได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ จึงท าให้ผลการวิจัยดังกล่าวผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด สอดคล้อง
กับแนวคิดของ นงลักษณ์ วิรัชชัย (2551)  ที่กล่าวถึงการก าหนดโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัว
บ่งชี้โดยมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องรองรับและแล้วท าการสังเคราะห์งานวิจัยอย่างเป็นระบบ 
 2.ความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
ความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร สังเคราะห์มาจากทฤษฎีและงานวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
จากผลการวิจัยพบว่า 

1) โมเดลการวัดแต่ละองค์ประกอบที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลการวิจัยที่มีความสอด 
คล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก แสดงว่าพฤติกรรมบ่งชี้ทั้ง 55 พฤติกรรมบ่งชี้ เป็นพฤติกรรมบ่งชี้ที่
ส าคัญขององค์ประกอบภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
กรุงเทพมหานคร และสามารถสร้างสเกลองค์ประกอบของภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ได้ 

2) โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ 
บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร ที่พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลการวิจัยกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองจากตัวบ่งชี้ใหม่ 12 ตัวบ่งชี้ มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก พิจารณาจากค่า ไคสแควร์ (X2 ) เท่ากับ37.541 ค่าองศาอิสระ 
(df) เท่ากับ 32 ค่านัยส าคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.23 ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และค่าดัชรีวัด
ความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 0.986 มีค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 
0.967 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) เท่ากับ 0.20 

 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก กระบวนบริหารจัดการที่ต้องขับเคลื่อนของผู้บริหารย่อมต้องใช้ระบบ 
สารสนเทศเป็นหลักส าคัญของการบริหารทุกขั้นตอน การพัฒนาการศึกษาจะประสบความส าเร็จมาก
น้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับระบบ สารสนเทศที่ดีเป็นส าคัญ โดยระบบสารสนเทศ ที่ผู้บริหารน าไปใช้
ต้องมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ทันต่อเหตุการณ์ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต ตรงต่อความต้องการ ด้วย
เหตุนี้จึงต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการมีระบบสารสนเทศ ใช้ประกอบการวางแผน
และตัดสินใจของผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการบริหาร วิสัยทัศน์ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของผู้บริหารเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาการศึกษาภายใต้
กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21  กระบวนการวางแผนและตัดสินใจของผู้บริหารย่อมต้องใช้
ระบบสารสนเทศเป็นหลัก การก าหนดวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต และการสื่อสารให้ผู้อ่ืน
ทราบด้วยค าพูด กระท าการเพ่ือให้มองเห็นภาพในผลส าเร็จที่ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ซัคคาโร (Zaccaro, 2004) ที่กล่าวถึงวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้น าว่าเป็นพฤติกรรมที่
คาดหวังและต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ผู้น าจะสร้างความไว้วางใจ และให้ความส าคัญกับผู้อ่ืน
มากกว่าตนเอง และผู้น าวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารให้ผู้ อ่ืนทราบด้วยค าพูด 
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กระท าการเพื่อให้มองเห็นภาพในผลส าเร็จที่ต้องการ และสอดคล้องกับแนวคิดของ แฮคแมน, สมิท – 
โอลิเวอร์ และ ทราซี่ (Hackman, Schmitt-Oliver & Tracy, 2002) ได้กล่าวไว้ว่า การปฏิบัติตาม
วิสัยทัศน์โดยผ่านกระบวนการวางแผนกลยุทธ์จะเป็นผลส าเร็จก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากสมาชิก 
เน้นย้ าและให้ความส าคัญจากผู้บริหารขององค์การ รวมทั้งการยอมรับและความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ความผูกพันของสมาชิกทุกคนในองค์การ การมีความรับผิดชอบและช่วยเหลือจากสมาชิกเพ่ือท าให้
วิสัยทัศน์ของโรงเรียนกลายเป็นความจริง ซึ่งสอดคล้องกับ สายสุดา ปั้นตระกูล (2557) ที่กล่าวถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศว่าเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อสถาบันการศึกษาต่างๆ ได้ ตระหนักถึงความส าคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมี การน าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ตลอดจนเทคนิควิธีการ ต่างๆ ทาง
นวัตกรรมเข้ามาใช้ในการด าเนินการทางการ ศึกษามากขึ้นรวมทั้งการมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ให้เกิด 
ขึ้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถทางวิชาการ การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
เช่น การน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในทางการศึกษา โดยเฉพาะ  อย่างยิ่งในด้านการเรียนการ
สอน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ พัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขีดความสามารถ การสอนของครูและ
ในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้เรียนสามารถ เรียนรู้ได้ดียิ่งข้ึน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการ 
เรียนการสอน และยังสอดคล้องกับ แนวคิดของ เลมกี้ (Lemke, 2010) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 เป็นการผสมผสานกัน ของชุดทักษะการเรียนรู้ ได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์ การท างาน
ร่วมกัน และความรู้พ้ืนฐานด้าน สารสนเทศกับมาตรฐานทางวิชาการ โดยต้องใช้ งานผ่านเทคโนโลยี
ดิจิตอลในสภาพแวดล้อมของ การวิจัย เพ่ือพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของคนให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด 
ส าหรับการสังเคราะห์สาระใน องค์ประกอบของรูปแบบการเรียนรู้  ได้มีการด าเนินการอย่าง
สอดคล้องสัมพันธ์กัน โดยสรุปตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 12 ตัวบ่งชี้ และ 55 พฤติกรรมบ่งชี้ ที่
พัฒนาขึ้นจากทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เป็นโมเดลที่มีประโยชน์ ต่อการสร้างแบบวัดแบบประเมินภาวะ
ผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด กรุงเทพมหานคร ใช้เป็นแนวทางการ
สร้างหรือพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาตนเองและเพ่ิมประสิทธิภาพของสถาบันการศึกษา
ต่อไป  
    3.ค่าน้ าหนักขององค์ประกอบ จากผลการวิจัยค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) 
ของตัวบ่งชี้ ของภาวะผู้ น าทางเทคโนโลยี  สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
กรุงเทพมหานครทั้ง 55 ตัวบ่งชี้ มีค่าเป็นบวกมีค่าตั้งแต่ 0.30 – 0.85 และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ทุกค่า  แสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในแวดวงการศึกษา ที่จะต้องมี
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มิฉะนั้นจะ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในเรื่อง อ่ืน ๆ ต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารซึ่งภาวะผู้น าคือตัวขับเคลื่อนส าคัญที่จะท าให้องค์กรใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับ  กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ในการเพ่ิม ประสิทธิภาพการเรียนรู้ โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ให้แก่สถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ บัสเตรียน,ออคเคส และ กิลตอน (Burstein, Oakes and Guiton (1992) ที่กล่าวว่า 
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การพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษาโดยใช้นิยามเชิงทฤษฎี (theoretical definition) หรือที่กล่าวถึงในแหล่ง
แนวคิดแรก คือ การสร้างโดยอาศัยทฤษฎีและอิงผู้เชี่ยวชาญ อาจท าได้สองแบบ คือใช้ทฤษฎีและ
งานวิจัยเป็นพ้ืนฐานสนับสนุนทั้งหมดตั้งแต่การก าหนดตัวแปรย่อย การก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อย  
และการก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อย  วิธีนี้ใช้ในกรณีที่มีผู้ก าหนดโมเดลตัวบ่งชี้การศึกษาไว้ก่อน ใช้
ทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานสนับสนุนในการคัดเลือกตัวแปรย่อย และการก าหนดวิธีการรวมตัว
แปรย่อยเท่านั้น ส่วนการก าหนดน้ าหนักตัวแปรย่อยแต่ละตัวนั้น ใช้ความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญประกอบในการตัดสินใจ วิธีนี้ใช้ในกรณีที่ยังไม่มีผู้ใดก าหนดโมเดลตัวบ่งชี้การศึกษาไว้ก่อน
ตลอดจนถึงการพัฒนาตัวบ่งชี้การศึกษาโดยใช้นิยามเชิงประจักษ์ (empirical definition) หรือที่
กล่าวถึงในแหล่งแนวคิดแรก คือ การสร้างโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์  มีลักษณะใกล้เคียงกับนิยาม
เชิงทฤษฎีเพราะเป็นนิยามท่ีนักวิจัยคัดเลือกตัวแปรย่อย และการก าหนดวิธีการรวมตัวแปรย่อยโดยมี
ทฤษฎีและงานวิจัยเป็นพ้ืนฐานสนับสนุน แต่การก าหนดน้ าหนักของตัวแปรย่อยแต่ละตัวอาศัยการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ ไม่ได้อาศัยทฤษฎีและงานวิจัยสนับสนุนโดยตรงซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งในแวดวงการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ อภิญญา อิงอาจ (2558) ได้ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยก ากับของรัฐพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับระบบ การเรียนผ่านเว็บของผู้สอนใน
ระดับการศึกษาขั้นสูงของประเทศไต้หวัน และการยอมรับระบบการเรียนผ่านเว็บ  ของผู้สอน ด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ในมหาวิทยาลัยไทย โดยศึกษาผ่านทางโมเดลแบบ ผสมผสาน 
ซึ่งเกิดจากการน า และโมเดลการยอมรับนวัตกรรม มาผนวกเข้าด้วยกัน ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
การรับรู้ประโยชน์ที่เกิดจาก การใช้เป็นปัจจัยส าคัญที่เชื่อมปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยด้านระบบ
สารสนเทศ (IS Oriented Factors) ความสามารถในการด าเนินงานของบุคคล (Self-Efficacy) และ 
การรับรู้ความง่ายในการใช้ให้ส่งอิทธิพลทางอ้อม ต่อการใช้งานของผู้ใช้ระบบการเรียนผ่านเว็บได้
เช่นเดียวกับ ธนะวัฒน์ วรรณประภา (2560) ได้กล่าวว่าปัจจุบันสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันเปลี่ยนไปจากเดิมจาก เมื่อก่อนมีการติดต่อสื่อสารกันแบบเผชิญหน้า ไปมา
หาสู่กัน ถัดมาสื่อสารกันด้วยการเขียนจดหมาย รวมทัง้การติดต่อสื่อสารผ่านเสียงโทรศัพท์ตามอาคาร
บ้านเรือนชนิดใช้สายทองแดงเมื่อเทคโนโลยี การสื่อสารโทรคมนาคมพัฒนามากขึ้น จากอุปกรณ์ที่มี
สายก็เปลี่ยนเป็นไม่มีสาย สื่อสารกันโดยอาศัย คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความเจริญก้าวหน้าทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมีเพ่ิมมากขึ้น ท า ให้ปัจจุบันนี้สื่อสาร กันผ่านทางโลกออนไลน์ที่เรียกว่า สื่อสังคม
ออนไลน์ เป็นการท า งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถ ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ได้ เพ่ือการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน การ แบ่งปันเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ระหว่าง
บุคคลสองคน หรือกลุ่มบุคคลในลักษณะของการเข้าร่วมใน เครือข่ายออนไลน์เดียวกัน ส าหรับวงการ
การศึกษามีการน า เอาสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ส า หรับการเรียน  การสอน โดยการใช้เป็นเครื่องมือ
สื่อสารระหว่างครูและนักเรียน ในยามที่นักเรียนมีปัญหาจะได้สื่อสาร กับครูได้ทันท่วงที สามารถลด
ช่องว่างด้านความสัมพันธ์ระหว่างครูและผู้เรียนลงได้ และสอดคล้องกับงานวิจัย ปรวีร์ เขียววิจิตร,
(2561) การพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ผ่านศักยภาพในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา ผลการวิจัยพบว่า ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาความสามารถ
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศศักยภาพในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  และประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกต่อศักยภาพในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีอิทธิพลทางบวกต่อศักยภาพในการ
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและศักยภาพในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานเป็นตัวแปรกลางความพร้อมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน โดยการทดสอบแสดงให้เห็นว่าศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน เป็น 

   5.2.4 ผลการตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตัวบ่งช้ีภาวะผู้น าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร   
 การตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ผู้น า
ทางด้านการบริหารและผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือประเมินความคิดเห็นต่อองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความถูกต้องและการน าไปใช้ประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 100  ทั้งนี้
เนื่องจาก องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผ่านกระบวนการสังเคราะห์จากแนวคิดทฤษฎีที่มีคุณภาพได้รับการ
ยอมรับทางวิชาการและซึ่งจะมีความน่าเชื่อถือในผลการวิจัยได้ดีกว่าการใช้ดุลยพินิจหรือความเห็นของ
ผู้วิจัยหรือของผู้เชี่ยวชาญ  ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้ด้วยเทคนิคทางสถิติ  เมื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินท าให้เล็งเห็นความเหมาะสมและประโยชน์ที่จะใช้ได้ให้เกิดคุณค่าในอนาคต ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ นงลักษณ์ วิรัชชัย (2551)  ที่กล่าวถึง การตรวจสอบคุณภาพของตัวบ่งชี้
ภายใต้กรอบแนวคิดทางทฤษฎี ถือว่ามีความส าคัญมาก เพราะการพัฒนาตัวบ่งชี้เริ่ มต้นจากกรอบ
แนวคิดทฤษฎีที่ขาดคุณภาพแล้วไม่ว่าจะใช้เทคนิควิธีการทางสถิติดีอย่างไร ผลที่ได้จากการพัฒนาก็
ย่อมด้อยคุณภาพไปด้วย   วิธีการทางสถิติจึงมีความส าคัญน้อยกว่า เพราะเป็นเพียงการน าข้อมูลที่
ได้มาสนับสนุนคุณภาพของตัวบ่งชี้เท่านั้น 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว มีข้อเสนอแนะหลัก 2 ประการ คือ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต
ดังต่อไปนี้ 

 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยและเพื่อก าหนดนโยบาย 
 ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร  สามารถน าตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของผู้บริหาร อันเป็นผลที่ได้จากการวิจัยนี้ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้บริหารได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการอนาคตต่อไป 
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 ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร  สามารถน าตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้บริหาร อันเป็นผลที่ได้จากการวิจัยนี้ไปใช้ในการสร้างหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้มีความรู้
ความช านาญในการบริหารต่อไป 

 ส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร  สามารถน าตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผู้บริหาร อันเป็นผลที่ได้จากการวิจัยนี้ไปใช้ในการก าหนดตัวชี้วัดส าหรับพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการปฏิบัติงาน 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการใช้ประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ โดยภาพรวมควรส่งเสริมให้น าโมเดลที่พัฒนาขึ้นไป 

ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ทั้งในระดับองค์ประกอบ ระดับตัวบ่งชี้ และพฤติกรรมบ่งชี้ เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า 
โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการน าโมเดลไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
ควรค านึงถึงความส าคัญขององค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และตัวบ่งขี้ที่ผลการวิจัยพบว่า มีค่าน้ าหนักตัวบ่งชี้จาก
มากไปหาน้อยดังนี้ 
 ในระดับองค์ประกอบควรให้ความส าคัญโดยส่งเสริม และพัฒนาองค์ประกอบ วิสัยทัศน์ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
บริหารงาน และการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามล าดับ  
 องค์ประกอบวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรให้ความส าคัญกับตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
การสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  

   องค์ประกอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงาน ควรให้ความส าคัญกับตัวบ่งชี้
ดังต่อไปนี้ การเผยแพร่วิสัยทัศน์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่สัมพันธ์กับวิสัยทัศน์ และการสร้างวิสัยทัศน์  
 องค์ประกอบการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ควรให้ความส าคัญ
กับตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน การส่งเสริมการ
เรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอน 

   องค์ประกอบการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรให้ความส าคัญกับตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และความเชื่อในเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 3.ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยสนใจเฉพาะตัวแปรที่เป็น
พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กรุงเทพมหานคร ในเรื่องของภาวะผู้น า
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น หากมีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจะมีประโยชน์ในการอธิบายภาวะ
ผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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  ควรท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (participatory action research) โดย
อาจน าเอาผลการวิจัยนี้เป็นแนวทาง เช่น การพัฒนาในตัวบ่งชี้ที่พบว่า มีค่าเฉลี่ยมาก รวมถึงการ
พัฒนาองค์ประกอบที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาก 
  ควรท าการศึกษาวิจัยและพัฒนา (research and development) โดยใช้โมเดลที่ได้รับ
การทดสอบจากงานวิจัยนี้เป็นแนวทาง เพ่ือให้ได้โปรแกรมในการฝึกอบรมผู้บริหารให้มีภาวะผู้น าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศอันจะส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาต่อไป 
  ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ในสังกัดอ่ืน เพ่ือให้ได้
ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าของผู้บริหารที่เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

*************************** 
 

เรียน      ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

   เนื่องด้วยดิฉัน  นางรัตนาภรณ์ วัชรอัตยาพล นักศึกษาปริญญาเอก  หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ก าลังท า
ดุษฎีนิพนธ์  เรื่อง “ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร” โดยมีคณะกรรมการ  ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  คือ 1) ผศ.ดร. สถาพร ขันโต  ซึ่งการ
ท าดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความกรุณาข้อมูลจากท่าน ดังนั้นดิฉันใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยในครั้งนี้ 
 
ค าชี้แจง  

1. แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1   ข้อมูลสถานภาพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 ตอนที่ 2   ระดับพฤติกรรมภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
   กรุงเทพมหานคร 

2. โปรดอ่านค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถามแต่ละตอน กรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อตาม
ความเป็นจริง และตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนจัดส่งคืนโดยไม่ต้องระบุชื่อของผู้ตอบ โดย
ผู้วิจัยขอรับรองว่าค าตอบของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งไม่มีผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้นต่อ
สถานศึกษาของท่านและตัวท่านเอง 

นิยามศัพท์เฉพาะ     
     1. ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร  หมายถึง ผู้ที่ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการหรือ  รองผู้อ านวยการสถานศึกษาในโรงเรียน โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล และการบริหารจัดการของส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร  
     2. ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี หมายถึง การแสดงออกของ โดยสังเกตได้จาก
พฤติกรรม  (1) วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  (2)  การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน  (3) การส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  และ (4) การบูรณาการเทคโนโลยี  
     3. วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่แสดงออกของการสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี การเผยแพร่
วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี โดยสังเกตได้จากองค์ประกอบ  
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(1) มีการสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  (2) มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  (3) มีการปฏิบัติ
ตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบมีนิยามศัพท์เฉพาะดังน้ี 
        4. การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน  หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยี

ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่แสดงออกถึง การใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตร
ประจ าวัน การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน และการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพโดยใช้เทคโนโลยี 
โดยสังเกตได้จากองค์ประกอบ  1) ใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตรประวัติ  2) มีการใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนางาน  และ 3) มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

5. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  หมายถึง พฤติกรรมของ 
ผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่แสดงออกความสามารถในการ
ส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การส่งเสริมการสอนออนไลน์ และการส่งเสริมการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยสังเกตได้จากองค์ประกอบ  1) มีการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) 
การส่งเสริมการสอนออนไลน์  3) การส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

  6. การบูรณาการเทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่แสดงออกต่อความเชื่อในเทคโนโลยี ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี  และความสามารถทางคอมพิวเตอร์ โดยสังเกตได้จากองค์ประกอบ  (1) มีความเชื่อใน
เทคโนโลยี (2) มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี  และ(3) มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 

 ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
 

นางรัตนาภรณ์ วัชรอัตยาพล  
นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน      หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ตรงกับความเป็นจริงของ
ท่าน 
เพศ อายุ ขนาดโรงเรียน วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน   

1. เพศ 
  1. ชาย  2.หญิง 

2. อายุ  
  1. ไม่เกิน 30  ปี 
  2.  31 –  40  ปี 
  3.  41 –  50  ปี  
  4.  51  - 60  ปี 

3. ขนาดโรงเรียน 
  1. ขนาดเล็ก 
  2.  ขนาดกลาง 
  3.  ขนาดใหญ่ 

 
4. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

  1.ปริญญาตรี 

  2.ปริญญาโท 

  3.ปริญญาเอก 

5. ประสบการณ์ในการบริหาร 
  1.ไม่เกิน 10 ปี 
  2. 11 - 20 ปี 
  3. 21 – 30 ปี 
  4. 31 – 40  ปี 
  5. 41  ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  ระดับพฤติกรรมภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับพฤติกรรมของท่านในแต่ละข้อว่า 
ท่านมีการปฏิบัติพฤติกรรม / ความคิดเห็นอยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
1 = น้อยท่ีสุด  2 = น้อย  3 = ปานกลาง   4 = มาก   5 = มากที่สุด 
 

ข้อ  
พฤติกรรมภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี 

ระดับพฤติกรรม 
น้อยท่ีสุด           มากที่สุด 

1 2 3 4 5 
องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1 การสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี   
1 มีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ข้อมลูเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวข้องกับหน่วยงานใน

ปัจจุบัน  
     

2   มีการวเิคราะห์สถานภาพเทคโนโลยปีัจจุบันของหน่วยงานเพื่อใหผู้้บริหาร
เข้าใจและตระหนกัในสถานภาพปัจจบุัน และศักยภาพของหนว่ยงาน 

     

3 มีมุมมองแห่งอนาคตของผู้บรหิารสถานศึกษาทางเทคโนโลยี เป็นลกัษณะ
ของการสร้างฝันของแตล่ะคน  

     

4 น ามุมมองของแต่ละคนมารวมและเช่ือมโยงกัน แล้วเรยีงล าดบัความส าคัญ        
5 สามารถคัดเลือกและตดัสินใจอนาคตเทคโนโลยีของหน่วยงานที่เปน็ความ

ฝันของทุกคน 
     

6 สามารถขดัเกลาส านวนให้สื่อความหมายชัดเจน ปลุกเรา้ ท้าท้าย สรา้ง
พลังดลใจ ครอบคลุมองคป์ระกอบของวิสัยทัศน ์

     

ตัวบ่งชีท้ี่ 2 การเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี   
7 ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าสามารถด าเนินงานไดต้ามวิสยัทัศน์

เทคโนโลยีหรือเป้าหมายขององค์การ  
     

8 มีการสรา้งความเขา้ใจและการมองเหน็คณุคา่ในวิสยัทัศนเ์ทคโนโลยใีน
สถานศึกษา 

     

9 มีการโน้มนา้ว จูงใจให้บคุลากรร่วมสานฝันต่อวสิัยทศัน์เทคโนโลยีขององค์การ      
10 แสดงพฤติกรรมในทัศนะที่สอดคลอ้งกับวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี      

11 มีการถ่ายทอดวสิัยทัศน์ทางเทคโนโลยีขององค์การลงสู่ผู้ปฏิบัต ิ      
12 เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าและให้ความส าคญักับวิสัยทัศน์ทาง

เทคโนโลยีของสถานศึกษา มีความคิด ความรู้สึกท่ีมีแนวโน้มที่จะ
แสดงออกในการคิดหรือช่วยเหลือแก้ปัญหา 
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ตอนที่ 2  ระดับพฤติกรรมภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับพฤติกรรมของท่านในแต่ละข้อว่า 
ท่านมีการ ปฏิบัติพฤติกรรม / ความคิดเห็นอยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ต่อไปนี้        
1 = น้อยท่ีสุด  2 = น้อย  3 = ปานกลาง   4 = มาก   5 = มากที่สุด  
 

ข้อ  
พฤติกรรมภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี 

ระดับพฤติกรรม 
น้อยท่ีสุด          มากที่สดุ 

1 2 3 4 5 
13 มีการสื่อสารวสิัยทัศน์เทคโนโลยีอย่างชัดเจน        

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี      
14 การเช่ือมโยงและแปลงวิสัยทัศน์เทคโนโลยไีปสู่นโยบาย เป้าหมาย 

แผนงาน โครงการขององค์การ  
     

15 มีการกระตุ้นสนับสนุนในการท างานทางเทคโนโลยีอย่างเป็นทีม      
16 การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม

วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลย ี
     

17 สร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับความต้องการทางเทคโนโลยีของแต่
ละคนได้อย่างถูกต้อง 

     

18 สร้างบรรยากาศใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการท างานเป็นทีม      
19 มีการกระจายวสิัยทัศน์เทคโนโลยีให้บุคลากรน าไปปฏิบัตไิด้อย่างมีประสิทธิภาพ      

องค์ประกอบที่ 2 การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน   
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตรประวัติ   
20   มีน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร       
21 มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการท างานจัดเตรียมเอกสาร      
22 มีการใช้เทคโนโลยีในการงานจัดเก็บและคน้คืนเอกสาร      

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน 
23 มีการใช้เทคโนโลยีมาประมวลงานประจ าป ี       

24 มีการใช้เทคโนโลยี มาใชจัดแผนงบประมาณ      
25 มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการ      

26 มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารกจิการนักเรยีน      
27 มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานบุคลากร      

28 มีการใช้เทคโนโลยีการบริหารงานธุรการ      
29 มีการใช้เทคโนโลยีการเงิน พัสดุ ครุภัณฑการบริหารงานอาคาร

สถานท่ีและการบรหิารงานชุมชน 
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ตอนที่ 2  ระดับพฤติกรรมภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับพฤติกรรมของท่านในแต่ละข้อว่าท่าน

มีการ  ปฏิบัติพฤติกรรม / ความคิดเห็นอยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ต่อไปนี้       
1 = น้อยท่ีสุด  2 = น้อย  3 = ปานกลาง   4 = มาก   5 = มากที่สุด  

 

ข้อ พฤติกรรมภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

30 มีการจัดอบรมหลักสตูรเทคโนโลยี       
31 มีการประเมินผลการสอนทางเทคโนโลย ี      

32   มีการอบรมวิชาชีพทางเทคโนโลย ี      
องค์ประกอบที่ 3 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน   
ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน      

33 สนับสนุนโปรแกรมช่วยสอนที่ใช้ลกัษณะในการน าเสนอที่
หลากหลาย  

     

34 สนับสนุนโปรแกรมช่วยสอนที่มีท้ังตัวหนังสือ ภาพกราฟิก 
ภาพเคลื่อนไหว สี และ เสียง เพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจใน
การเรยีนมากยิ่งข้ึน 

     

35 สนับสนุนการใช้โปรแกรมช่วยสอนท่ีประกอบไปด้วย เนื้อหาวิชา 
แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เกมส์ การแสดงผลการเรียนด้วยข้อมลู
ย้อนกลับแก่ผูเ้รียน 

     

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การส่งเสริมการสอนออนไลน ์  
36 มีการตั้งค าถามหรือแลกเปลีย่นแนวคิดระหว่างผู้เรยีนด้วยกัน

หรือกับวิทยากร  
     

37 มีแบบทดสอบหลังการจบเรียนเพื่อวัดผลการเรียน      
38 มีระบบบันทึกตดิตามตรวจสอบและประเมินผลการเรียน      
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน ์      
39 เสรมิสร้างความรู้พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21       

40 ค านึงถึงผลกระทบทางด้านลบ      
41 ปฏิบัติให้เป็นแบบอยา่งที่ดี ช้ีแนะการใช้งานท่ีถูกต้อง      

42 สร้างความรู้เท่าทันสื่อเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างภูมิคุม้กัน
ให้กับผู้บริโภคสื่อ 

     

43 น าโซเชียลมีเดยีมาช่วยพัฒนาความรู ้      

44 พัฒนาทักษะอย่างถูกวิธี ส่งผลให้เกิดการเรียนรูต้ลอดชีวิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ตอนที่ 2  ระดับพฤติกรรมภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 
  กรุงเทพมหานคร 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับพฤติกรรมของท่านในแต่ละข้อว่า 
ท่านมีการ  ปฏิบัติพฤติกรรม / ความคิดเห็นอยู่ในระดับใด โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ต่อไปนี้        
1 = น้อยท่ีสุด  2 = น้อย  3 = ปานกลาง   4 = มาก   5 = มากที่สุด  

ข้อ  
พฤติกรรมภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี 

ระดับพฤติกรรม 
น้อยที่สุด           มากที่สุด 
1 2 3 4 5 

องค์ประกอบที่ 4 การบูรณาการเทคโนโลยี      
ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีความเชื่อในเทคโนโลยี      
45 เห็นด้วยกับการบูรณาการเทคโนโลยี       
46 ไว้ใจในระบบเทคโนโลย ี      
47 มั่นใจว่าเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน      
48 เข้าใจหรือเห็นความส าคัญของเทคโนโลย ี      
49 ยอมรับว่าการน าเทคโนโลยมีาใช้จะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของ

นักเรียน 
     

ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี   

50 เห็นด้วยกับการบูรณาการเทคโนโลยี       
51 ไว้ใจในระบบเทคโนโลย ี      
52 มั่นใจว่าเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน      

53 เข้าใจหรือเห็นความส าคัญของเทคโนโลย ี      
54 พร้อมสรา้งประสบการณ์ใหม่ในการเรยีนรู้ร่วมกับเทคโนโลยี      

ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์      
55 การจัดระบบข่าวสารจ านวนมหาสารในแต่ละวัน       
56 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสารสนเทศ         
57 การจัดเรียงล าดับสารสนเทศ       

58 การจัดเก็บสารสนเทศไว้ในรูปที่เรยีกใช้ได้ทุกครั้งอย่างสะดวก         
59 การจัดระบบอัตโนมัตเิพื่อการจัดเก็บ การประมวลผล และการ

เรียกใช้สารสนเทศ   
     

60 ในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่าง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น        
61 สื่อสารระหวา่งกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดอุปสรรคเกี่ยวกับ

เวลาและระยะทาง 
     

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้ข้อมูลเพื่อการวิจัย 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
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ภาคผนวก  ง 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือ 
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แบบพิจารณาความสอดคล้อง และความเหมาะสมของข้อค าถามรายข้อกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 
(item-objective congruence: IOC) 

เรื่อง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 

---------------------------------------------------------------- 
 

เรียน      ผู้เชี่ยวชาญที่เคารพ 
    เนื่องด้วยดิฉัน นางรัตนาภรณ์ วัชรอัตยาพล นักศึกษาปริญญาเอก  หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ก าลังท าดุษฎี
นิพนธ์ เรื่อง “ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร”  
ซึ่งการท าดุษฎีนิพนธ์ดังกล่าวมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความกรุณาข้อมูลจากท่าน ดังนั้นดิฉัน
ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านในตรวจสอบคุณภาพของข้อค าถามด้านความตรงเชิงเนื้อหา (content 
validity)  โดยพิจารณาความสอดคล้อง และความเหมาะสม ของข้อค าถามรายข้อกับนิยามเชิงปฏิบัติการ  
(item-objective congruence: IOC) ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม  โดยมีขอบเขตการพิจารณา
ดังต่อไปนี้ 
 

1.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
    1.3.1 เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 
    1.3.2 เพ่ือตรวจสอบความตรงของตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
    1.3.3 ตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมและความเป็นไปได้ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
 

2.นิยามศัพท์เฉพาะ   
   ในการวิจัยโมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครนี้ ผู้ศึกษาได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะไว้ ดังต่อไปนี้     
     ตัวบ่งชี้ หมายถึง สิ่งที่น ามาวัดหรือชี้ให้เห็นถึงสภาพการณ์ของสิ่งของที่ก าลังศึกษา
ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เป็นค่าที่สังเกตได้ทั้งเชิงปริมาณหรือคุณภาพที่บอกความหมายหรือสภาพที่
ต้องการศึกษาเป็นองค์รวมอย่างกว้าง ๆ  โดยอาจมีเงื่อนไขของเวลาหรือสถานที่ก ากับ สามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนหรือสร้างเกณฑ์ประเมินภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือก าหนดจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาบุคลากรได้อย่าง
สอดคล้องกับปัญหา เพ่ือช่วยลดปัญหาความไม่มีคุณภาพของผู้บริหารสถานศึกษา และสามารถ
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น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการติดตามภารกิจ (monitoring) เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจ และในด้าน
การประเมินผล (evaluation) การด าเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด   
   การสร้างและพัฒนาตัวบ่งชี้ หมายถึง กระบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่ใช้บ่งบอก
ถึงภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร โดยการรวมองค์ประกอบผู้น าทางการสอนเทคโนโลยี มี
วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี มีการพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยี และมีสมรรถนะทางเทคโนโลยี   
   ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี หมายถึง การแสดงออกของ โดยสังเกตได้จากพฤติกรรม  (1) 
วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  (2)  การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน  (3) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใน
การเรียนการสอน  และ (4) การบูรณาการเทคโนโลยี  
   วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่แสดงออกของการสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี การเผยแพร่
วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี และการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี โดยสังเกตได้จากองค์ประกอบ  
(1) มีการสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  (2) มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  (3) มีการปฏิบัติ
ตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบมีนิยามศัพท์เฉพาะดังน้ี 
   การสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยีใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่แสดงออกถึง การรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ในปัจจุบัน มีการวิเคราะห์สถานภาพเทคโนโลยีปัจจุบันของหน่วยงานเพ่ือให้ผู้บริหารเข้าใจและตระหนักใน
สถานภาพปัจจุบัน และศักยภาพของหน่วยงาน  มีมุมมองแห่งอนาคตของผู้บริหารสถานศึกษาทางเทคโนโลยี 
เป็นลักษณะของการสร้างฝันของแต่ละคน การน ามุมมองของแต่ละคนมารวมและเชื่อมโยงกัน แล้วเรียงล าดับ
ความส าคัญ  โดยสามารถคัดเลือกและตัดสินใจอนาคตเทคโนโลยีของหน่วยงานที่เป็นความฝันของทุกคน 
สามารถขัดเกลาส านวนให้สื่อความหมายชัดเจน ปลุกเร้า ท้าท้าย สร้างพลังดลใจ ครอบคลุมองค์ประกอบของ
วิสัยทัศน์ ที่สังเกตได้จากตัวบ่งชี้ 1) มีการรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
ในปัจจุบัน 2)  มีการวิเคราะห์สถานภาพเทคโนโลยีปัจจุบันของหน่วยงานเพ่ือให้ผู้บริหารเข้าใจและตระหนัก
ในสถานภาพปัจจุบัน และศักยภาพของหน่วยงาน 3) มีมุมมองแห่งอนาคตของผู้บริหารสถานศึกษาทาง
เทคโนโลยี เป็นลักษณะของการสร้างฝันของแต่ละคน น ามุมมองของแต่ละคนมารวมและเชื่อมโยงกัน แล้ว
เรียงล าดับความส าคัญ  สามารถคัดเลือกและตัดสินใจอนาคตเทคโนโลยีของหน่วยงานที่เป็นความฝันของทุก
คน และสามารถขัดเกลาส านวนให้สื่อความหมายชัดเจน ปลุกเร้า ท้าท้าย สร้างพลังดลใจ ครอบคลุม
องค์ประกอบของวิสัยทัศน์ 

การเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยีใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่แสดงออกถึง ความเชื่อมั่นว่าสามารถ ด าเนินงานได้ตามวิสัยทัศน์เทคโนโลยี
หรือเป้าหมายขององค์การ การสร้างความเข้าใจและการมองเห็นคุณค่าในวิสัยทัศน์ เทคโนโลยีใน
สถานศึกษา มีการโน้มน้าว จูงใจให้บุคลากรร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์เทคโนโลยีขององค์การ แสดง
พฤติกรรมในทัศนะที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี
ขององค์การลงสู่ผู้ปฏิบัติเกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าและให้ความส าคัญกับวิสัยทัศน์ทาง เทคโนโลยีของ
สถานศึกษา มีความคิด ความรู้สึกที่มีแนวโน้มที่จะแสดงออกในการคิดหรือช่วยเหลือการสื่อสาร
วิสัยทัศน์เทคโนโลยีอย่างชัดเจน  ที่สังเกตได้จากตัวบ่งชี้  1) ได้แสดงความเชื่อมั่นว่าสามารถ
ด าเนินงานได้ตามวิสัยทัศน์เทคโนโลยีหรือเป้าหมายขององค์การ 2) มีการสร้างความเข้าใจและการ
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มองเห็นคุณค่าในวิสัยทัศน์เทคโนโลยีในสถานศึกษา 3) มีการโน้มน้าว จูงใจให้บุคลากรร่วมสานฝันต่อ
วิสัยทัศน์เทคโนโลยีขององค์การ 4)แสดงพฤติกรรมในทัศนะที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี 
และ 5) มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีขององค์การลงสู่ผู้ปฏิบัติ 6) เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่า
และให้ความส าคัญกับวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีของสถานศึกษา มีความคิด ความรู้สึกที่มีแนวโน้มที่จะ
แสดงออกในการคิดหรือช่วยเหลือแก้ปัญหา 7) มีการสื่อสารวิสัยทัศน์เทคโนโลยีอย่างชัดเจน   

การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยีใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่แสดงออกถึง การเชื่อมโยงและแปลงวิสัยทัศน์เทคโนโลยีไปสู่นโยบาย 
เป้าหมาย แผนงาน โครงการขององค์การ มีการกระตุ้นสนับสนุนในการท างานทางเทคโนโลยีอย่าง
เป็นทีม การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี สร้าง
แรงจูงใจให้สอดคล้องกับความต้องการทางเทคโนโลยีของแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง สร้างบรรยากาศให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการท างานเป็นทีม และมีการกระจายวิสัยทัศน์เทคโนโลยีให้
บุคลากรน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สังเกตได้จากตัวบ่งชี้  1) การเชื่อมโยงและแปลง
วิสัยทัศน์เทคโนโลยีไปสู่นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน โครงการขององค์การ2) มีการกระตุ้นสนับสนุน
ในการท างานทางเทคโนโลยีอย่างเป็นทีม 3) การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี 4) สร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับความต้องการทางเทคโนโลยีของ
แต่ละคนได้อย่างถูกต้อง 5) สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการท างานเป็น
ทีม 6) มีการกระจายวิสัยทัศน์เทคโนโลยีให้บุคลากรน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน  หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยี 
สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่แสดงออกถึง การใช้เทคโนโลยีเป็น
กิจวัตรประจ าวัน การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน และการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพโดยใช้
เทคโนโลยี โดยสังเกตได้จากองค์ประกอบ  1) ใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตรประวัติ  2) มีการใช้เทคโนโลยี
ในการพัฒนางาน  และ 3) มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้ 

ใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตรประวัติ  หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยี 
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่แสดงออกถึง การ น าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร  มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้
ในการท างานจัดเตรียมเอกสารและการใช้เทคโนโลยีในการงานจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร ที่สังเกตได้จากตัว
บ่งชี้  1)  มีน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร 2) มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการท างานจัดเตรียมเอกสาร 3) 
มีการใช้เทคโนโลยีในการงานจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร 
                 มีการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน  หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยี
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่แสดงออกถึง การใช้เทคโนโลยีมาประมวลงานประจ าปี การใช้เทคโนโลยี มาใช
จัดแผนงบประมาณ การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการ มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
กิจการนักเรียนการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานบุคลากร การใช้เทคโนโลยีการบริหารงานธุรการ 
การใช้เทคโนโลยีการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ การบริหารงานอาคารสถานที่และการการบริหารงานชุมชน 
ที่สังเกตได้จากตัวบ่งชี้  1) มีการใช้เทคโนโลยีมาประมวลงานประจ าปี  2) มีการใช้เทคโนโลยี มาใชจัดแผน
งบประมาณ  3) มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการ 4) มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
กิจการนักเรียน 5) มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานบุคลากร 6) มีการใช้เทคโนโลยีการบริหารงาน
ธุรการ 7) มีการใช้เทคโนโลยีการเงิน พัสดุ ครุภัณฑการบริหารงานอาคารสถานที่และการบริหารงานชุมชน 
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มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทาง 
เทคโนโลยีในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่แสดงออกถึง มีการจัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี การประเมินผล
การสอนทางเทคโนโลยี และการอบรมวิชาชีพทางเทคโนโลยี ที่สังเกตได้จากตัวบ่งชี้ 1) มีการใช้เทคโนโลยีมา
ประมวลงานประจ าปี 2) มีการใช้เทคโนโลยี มาใชจัดแผนงบประมาณ 3) มีการใช้เทคโนโลยีใน 
     การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  หมายถึง พฤติกรรมของผู้น า
ทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่แสดงออกความสามารถในการ
ส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  การส่งเสริมการสอนออนไลน์ และการส่งเสริมการเรียนการสอนผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยสังเกตได้จากองค์ประกอบ  1) มีการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) 
การส่งเสริมการสอนออนไลน์  3) การส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  
  การส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยี
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่แสดงออกการสนับสนุนโปรแกรมช่วยสอนที่ใช้
ลักษณะในการน าเสนอที่หลากหลาย สนับสนุนโปรแกรมช่วยสอนที่มีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟิก 
ภาพเคลื่อนไหว สี และ เสียง เพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น สนับสนุนการใช้
โปรแกรมช่วยสอนที่ประกอบไปด้วย เนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เกมส์ การแสดงผลการ
เรียนด้วยข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน ที่สังเกตได้จากตัวบ่งชี้   1) สนับสนุนโปรแกรมช่วยสอนที่ใช้
ลักษณะในการน าเสนอที่หลากหลาย 2) สนับสนุนโปรแกรมช่วยสอนที่มีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟิก 
ภาพเคลื่อนไหว สี และ เสียง เพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้น 3) สนับสนุนการ
ใช้โปรแกรมช่วยสอนที่ประกอบไปด้วย เนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เกมส์ การแสดงผลการ
เรียนด้วยข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
  การส่งเสริมการสอนออนไลน์  หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่แสดงออกการมีการตั้งค าถามหรือแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกันหรือกับวิทยากร มีแบบทดสอบหลังการจบเรียนเพ่ือวัดผลการเรียน มีระบบบันทึก 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียน ที่สังเกตได้จากตัวบ่งชี้  1) มีการตั้งค าถามหรือ
แลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือกับวิทยากร 2) มีแบบทดสอบหลังการจบเรียนเพ่ือ
วัดผลการเรียน 3) มีระบบบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียน 
  การส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทาง
เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่แสดงออก การเสริมสร้างความรู้ และ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การค านึงถึงผลกระทบทางด้านลบ การปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดี ชี้แนะการใช้งานที่ถูกต้อง สร้างความรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ผู้บริโภคสื่อ น าโซเชียลมีเดียมาช่วยพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะอย่างถูกวิธี ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ที่สังเกตได้จากตัวบ่งชี้ 1) เสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษท่ี 21  2) ค านึงถึงผลกระทบทางด้านลบ 3) ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดี ชี้แนะการใช้งานที่
ถูกต้อง 4) สร้างความรู้เท่าทันสื่อเพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภคสื่อ 5) น า
โซเชียลมีเดียมาช่วยพัฒนาความรู้ 6)  พัฒนาทักษะอย่างถูกวิธี ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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  การบูรณาการเทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่แสดงออกต่อความเชื่อใน เทคโนโลยี ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี  และความสามารถทางคอมพิวเตอร์ โดยสังเกตได้จากองค์ประกอบ  (1) มีความเชื่อใน
เทคโนโลยี (2) มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี  และ(3) มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 
  มีความเชื่อในเทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่แสดงออกท่ีเห็นด้วยกับการบูรณาการเทคโนโลยี ไว้ใจในระบบ
เทคโนโลยี มั่นใจว่าเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เข้าใจหรือเห็นความส าคัญของ
เทคโนโลยี  และยอมรับว่าการน าเทคโนโลยีมาใช้จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ที่สังเกตได้จาก
ตัวบ่งชี้ 1) เห็นด้วยกับการบูรณาการเทคโนโลยี 2) ไว้ใจในระบบเทคโนโลยี 3)มั่นใจว่าเทคโนโลยีมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน  4) เข้าใจหรือเห็นความส าคัญของเทคโนโลยี 5) ยอมรับว่าการน า
เทคโนโลยีมาใช้จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 
   มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่แสดงออกถึงวุฒิภาวะ (ความสามารถ) ในการบูรณาการ
เทคโนโลยีในกิจกรรมการเรียนการสอน มีแรงจูงใจ (เต็มใจ) ที่จะน าเทคโนโลยีมาบูรณาการเพ่ือสนอง
ความต้องการของนักเรียน และใช้ประสบการณ์เดิมในการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยี ที่
สังเกตได้จากตัวบ่งชี้ 1) วุฒิภาวะ (ความสามารถ) ในการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนการ
สอน 2) มีความสามารถการบูรณาการกิจกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนการสอน 3) มี
แรงจูงใจ (เต็มใจ) ที่จะน าเทคโนโลยีมาบูรณาการเพ่ือสนองความต้องการของนักเรียน 4) ใช้
ประสบการณ์เดิมในการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยี และ5) พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ใน
การเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยี 
   มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง พฤติกรรมของผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหาร
สถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานครที่แสดงออก การจัดระบบข่าวสารจ านวนมหาสารในแต่ละวัน 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ  การจัดเรียงล าดับสารสนเทศ การจัดเก็บสารสนเทศไว้ใน
รูปที่เรียกใช้ได้ทุกครั้งอย่างสะดวก  การจัดระบบอัตโนมัติเพ่ือการจัดเก็บ การประมวลผล และการ
เรียกใช้สารสนเทศ  ในการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่าง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น  สื่อสารระหว่าง
กันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลาและระยะทาง ที่สังเกตได้จากตัวบ่งชี้ 1) การ
จัดระบบข่าวสารจ านวนมหาสารในแต่ละวัน  2) ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ   3) การ
จัดเรียงล าดับสารสนเทศ ฯลฯ   4) การจัดเก็บสารสนเทศไว้ในรูปที่เรียกใช้ได้ทุกครั้งอย่างสะดวก   
5) การจัดระบบอัตโนมัติเพ่ือการจัดเก็บ การประมวลผล และการเรียกใช้สารสนเทศ  6) ในการเข้าถึง
สารสนเทศได้อย่าง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น  7) สื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลด
อุปสรรคเกี่ยวกับเวลาและระยะทาง 
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ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องความคิดเห็นข้อค าถามมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์/นิยามศัพท์ หรือไม่โดยพิจารณาจากเกณฑ์ ต่อไปนี้       
 

+1 = ข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/นิยามศัพท์ 
0 = ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์/นิยามศัพท์ 
-1  = ข้อค าถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์/นิยามศัพท์ 
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ค่าความสอดคล้องของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย  ( IOC ) 
ตัวบ่งชีภ้าวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 

ข้อ พฤติกรรมภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี ความคิดเห็น 
+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี   
1 มีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ

หน่วยงานในปัจจุบัน  
    

2   มีการวิเคราะห์สถานภาพเทคโนโลยีปัจจุบันของหน่วยงานเพื่อให้
ผู้บริหารเข้าใจและตระหนักในสถานภาพปัจจุบัน และศักยภาพของ
หน่วยงาน 

    

3 มีมุมมองแห่งอนาคตของผู้บริหารสถานศึกษาทางเทคโนโลยี เป็น
ลักษณะของการสร้างฝันของแต่ละคน  

    

4 น ามุมมองของแต่ละคนมารวมและเช่ือมโยงกัน แล้วเรียงล าดับ
ความส าคัญ   

    

5 สามารถคัดเลือกและตัดสินใจอนาคตเทคโนโลยีของหน่วยงานที่เป็น
ความฝันของทุกคน 

    

6 สามารถขัดเกลาส านวนให้สื่อความหมายชัดเจน ปลุกเร้า ท้าท้าย 
สร้างพลังดลใจ ครอบคลุมองค์ประกอบของวิสัยทัศน์ 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี   
7 ได้แสดงความเช่ือมั่นว่าสามารถด าเนินงานได้ตามวิสัยทัศน์

เทคโนโลยีหรือเป้าหมายขององค์การ  
    

8 มีการสร้างความเข้าใจและการมองเห็นคุณค่าในวิสัยทัศน์
เทคโนโลยีในสถานศึกษา 

    

9 มีการโน้มน้าว จูงใจให้บุคลากรร่วมสานฝันต่อวิสัยทัศน์
เทคโนโลยีขององค์การ 

    

10 แสดงพฤติกรรมในทัศนะที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี     
11 มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีขององค์การลงสู่ผู้ปฏิบัติ     
12 เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าและให้ความส าคัญกับวิสัยทัศน์ทาง

เทคโนโลยีของสถานศึกษา มีความคิด ความรู้สึกท่ีมีแนวโน้มที่
จะแสดงออกในการคิดหรือช่วยเหลือแก้ปัญหา 

    

13 มีการสื่อสารวิสัยทัศน์เทคโนโลยีอย่างชัดเจน       
14 การเช่ือมโยงและแปลงวิสัยทัศน์เทคโนโลยีไปสู่ นโยบาย 

เป้าหมาย แผนงาน โครงการขององค์การ  
    

15 มีการกระตุ้นสนับสนุนในการท างานทางเทคโนโลยีอย่างเป็นทีม     
16 การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ

ตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี 
    

17 สร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับความต้องการทางเทคโนโลยี
ของแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง 
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ข้อ พฤติกรรมภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี ความคิดเห็น 

+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี 
องค์ประกอบที่ 2 การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน   
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตรประวัติ   
20   มีน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร      
21 มีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการท างานจัดเตรียมเอกสาร     
22 มีการใช้เทคโนโลยีในการงานจัดเก็บและค้นคืนเอกสาร     
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน 
23 มีการใช้เทคโนโลยีมาประมวลงานประจ าปี       
24 มีการใช้เทคโนโลยี มาใชจัดแผนงบประมาณ     
25 มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการ     
26 มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารกิจการนักเรียน     
27 มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานบุคลากร     
28 มีการใช้เทคโนโลยีการบริหารงานธุรการ     
29 มีการใช้เทคโนโลยีการเงิน พัสดุ ครุภัณฑการบริหารงาน

อาคารสถานท่ีและการบริหารงานชุมชน 
    

ตัวบ่งช้ีที่ 3 มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
30 มีการจัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี      
31 มีการประเมินผลการสอนทางเทคโนโลยี     
32   มีการอบรมวิชาชีพทางเทคโนโลยี     
องค์ประกอบที่ 3 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน   
ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
33 สนับสนุนโปรแกรมช่วยสอนที่ใช้ลักษณะในการน าเสนอที่หลากหลาย      
34 สนับสนุนโปรแกรมช่วยสอนที่มีทั้งตัวหนังสือ ภาพกราฟิก 

ภาพเคลื่อนไหว สี และ เสียง เพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
ในการเรียนมากยิ่งข้ึน 

    

35 สนับสนุนการใช้ โปรแกรมช่วยสอนที่ประกอบไปด้วย 
เนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ เกมส์ การแสดงผลการ
เรียนด้วยข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

    

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การส่งเสริมการสอนออนไลน์   
36 มีการตั้งค าถามหรือแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้ เรียนด้วยกัน

หรือกับวิทยากร  
    

37 มีแบบทดสอบหลังการจบเรียนเพื่อวัดผลการเรียน     
38 มีระบบบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการเรียน     
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องค์ประกอบที่ 4 การบูรณาการเทคโนโลยี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีความเชื่อในเทคโนโลยี 
45 เห็นด้วยกับการบูรณาการเทคโนโลยี      
46 ไว้ใจในระบบเทคโนโลยี     
47 มั่นใจว่าเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน     
48 เข้าใจหรือเห็นความส าคัญของเทคโนโลยี     
49 ยอมรับว่าการน าเทคโนโลยีมาใช้จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน     
ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี   
50 วุฒิภาวะ (ความสามารถ) ในการบูรณาการเทคโนโลยี

สารสนเทศการเรียนการสอน  
    

51 มีความสามารถการบูรณาการกิจกรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศการเรียนการสอน 

    

52 มีแรงจูงใจ (เต็มใจ) ที่จะน าเทคโนโลยีมาบูรณาการเพื่อสนอง
ความต้องการของนักเรียน 

    

53 ใช้ประสบการณ์เดิมในการถ่ายโยงการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยี     
54 พร้อมสร้างประสบการณ์ใหมใ่นการเรียนรู้ร่วมกับเทคโนโลยี     

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ 

ข้อ  
พฤติกรรมภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี 

ความคิดเห็น 
+1 0 -1 ข้อเสนอแนะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
39 เสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21      
40 ค านึงถึงผลกระทบทางด้านลบ     
41 ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างท่ีดี ช้ีแนะการใช้งานท่ีถูกต้อง     
42 สร้างความรู้ เท่าทันสื่อเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้าง

ภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภคสื่อ 
    

43 น าโซเชียลมีเดียมาช่วยพัฒนาความรู้     
44 พัฒนาทักษะอย่างถูกวิธี ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง

มีประสิทธิภาพ 
    

ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 
55 ท่านสามารถจัดระบบข่าวสารจ านวนมหาสารในแต่ละวัน      
56 ท่านสามารถใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพของงาน      
57 ท่านสามารถจัดเรียงล าดับเทคโนโลยี     
58 ท่านสามารถการจัดเก็บสารสนเทศไว้ในรูปที่เรียกใช้ได้ทุกครั้ง

อย่างสะดวก    
    

59 ท่านสามารถจัดระบบอัตโนมตัิเพื่อการจัดเก็บ การประมวลผล 
และการเรียกใช้สารสนเทศ   

    

60 ท่านสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น   

    

61 ท่านสามารถสื่อสารผ่านเทคโนโลยีระหว่างกันได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลาและระยะทาง 
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ผลการประเมินความสอดคล้องของแบบสอบถามเพ่ือการวจิัย  ( IOC ) 
ตัวบ่งชีภ้าวะผู้น าทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 

ข้อ พฤติกรรมภาวะผู้น าทางเทคโนโลยี ความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 6 7 ค่า IOC 
องค์ประกอบที่ 1 วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การสร้างวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี   
1 มีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเทคโนโลยีที่

เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในปัจจุบัน  
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

2   มีการวิเคราะห์สถานภาพเทคโนโลยีปัจจุบันของ
หน่วยงานเพื่อให้ผู้บริหารเข้าใจและตระหนักใน
สถานภาพปัจจุบัน และศักยภาพของหน่วยงาน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

3 มีมุมมองแห่งอนาคตของผู้บริหารสถานศึกษาทาง
เทคโนโลยี เป็นลักษณะของการสร้างฝันของแต่ละ
คน  

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

4 น ามุมมองของแต่ละคนมารวมและเช่ือมโยงกัน 
แล้วเรียงล าดับความส าคัญ   

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

5 สามารถคัดเลือกและตัดสินใจอนาคตเทคโนโลยี
ของหน่วยงานที่เป็นความฝันของทุกคน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

6 สามารถขัดเกลาส านวนให้สื่อความหมายชัดเจน 
ปลุกเร้า ท้าท้าย สร้างพลังดลใจ ครอบคลุม
องค์ประกอบของวิสัยทัศน์ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี   
7 ได้แสดงความเช่ือมั่นว่าสามารถด าเนินงานได้

ตามวิสัยทัศน์เทคโนโลยีหรือเป้าหมายของ
องค์การ  

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

8 มีการสร้างความเข้าใจและการมองเห็นคุณค่า
ในวิสัยทัศน์เทคโนโลยีในสถานศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

9 มีการโน้มน้าว จูงใจให้บุคลากรร่วมสานฝันต่อ
วิสัยทัศน์เทคโนโลยีขององค์การ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

10 แสดงพฤติกรรมในทัศนะที่สอดคล้องกับ
วิสัยทศัน์ทางเทคโนโลยี 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

11 มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีของ
องค์การลงสู่ผู้ปฏิบัติ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

12 เกิดความรู้สึกเห็นคุณค่าและให้ความส าคัญ
กับวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีของสถานศึกษา มี
ความคิด ความรู้สึกท่ีมีแนวโน้มที่จะแสดงออก
ในการคิดหรือช่วยเหลือแก้ปัญหา 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

13 มีการสื่อสารวิสัยทัศน์เทคโนโลยีอย่างชัดเจน   +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 



202 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี 
14 การเช่ือมโยงและแปลงวิสัยทัศน์เทคโนโลยี

ไปสู่นโยบาย เป้าหมาย แผนงาน โครงการ
ขององคก์าร  

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

15 มีการกระตุ้นสนับสนุนในการท างานทางเทคโนโลยี
อย่างเป็นทีม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

16 การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยี 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

17 สร้างแรงจูงใจให้สอดคล้องกับความต้องการ
ทางเทคโนโลยีของแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

18 สร้างบรรยากาศให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
เทคโนโลยีและการท างานเป็นทีม 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

19 มีการกระจายวิสัยทัศน์เทคโนโลยีให้บุคลากร
น าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

องค์ประกอบที่ 2 การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน   
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ใช้เทคโนโลยีเป็นกิจวัตรประวัติ   
20   มีน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสาร  +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
21 มีการน าคอมพิ วเตอร์ มาใช้ ในการท างาน

จัดเตรียมเอกสาร 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

22 มีการใช้เทคโนโลยีในการงานจัดเก็บและค้นคืน
เอกสาร 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางาน 
23 มีการใช้เทคโนโลยีมาประมวลงานประจ าปี   +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
24 มีการใช้เทคโนโลยี มาใชจัดแผนงบประมาณ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
25 มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
26 มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารกิจการ

นักเรียน 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

27 มีการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงานบุคลากร +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
28 มีการใช้เทคโนโลยีการบริหารงานธุรการ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
29 มีการใช้เทคโนโลยีการเงิน พัสดุ ครุภัณฑการ

บริหารงานอาคารสถานที่และการบริหารงาน
ชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
30 มีการจัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี  +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
31 มีการประเมินผลการสอนทางเทคโนโลยี +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
32   มีการอบรมวิชาชีพทางเทคโนโลยี +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
องค์ประกอบที่ 3 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน   
ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีการส่งเสริมการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
33 สนับสนุนโปรแกรมช่วยสอนที่ใช้ลักษณะใน

การน าเสนอที่หลากหลาย  
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
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34 สนับสนุนโปรแกรมช่วยสอนที่มีทั้งตัวหนังสือ 
ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว สี และ เสียง 
เพื่อท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน
มากยิ่งข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

35 สนับสนุนการใช้โปรแกรมช่วยสอนที่ประกอบ
ไปด้วย เนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ 
เกมส์  การแสดงผลการเรี ยนด้ วยข้อมูล
ย้อนกลับแก่ผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การส่งเสริมการสอนออนไลน์   
36 มีการตั้ งค าถามหรือแลกเปลี่ยนแนวคิด

ระหว่างผู้เรียนด้วยกันหรือกับวิทยากร  
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

37 มีแบบทดสอบหลังการจบเรียนเพื่อวัดผลการ
เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

38 มีระบบบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์  

39 เสริมสร้างความรู้ และพัฒนาทักษะที่จ าเป็น
ในศตวรรษที่ 21  

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

40 ค านึงถึงผลกระทบทางด้านลบ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
41 ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างท่ีดี ช้ีแนะการใช้งานที่

ถูกต้อง 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

42 สร้างความรู้เท่าทันสื่อเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งใน
การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภคสื่อ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

43 น าโซเชียลมีเดียมาช่วยพัฒนาความรู้ +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
44 พัฒนาทักษะอย่างถูกวิธี ส่งผลให้เกิดการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

องค์ประกอบที่ 4 การบูรณาการเทคโนโลยี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1 มีความเชื่อในเทคโนโลยี 

45 เห็นด้วยกับการบูรณาการเทคโนโลยี  +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
46 ไว้ใจในระบบเทคโนโลยี +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

47 มั่นใจว่าเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

48 เข้าใจหรือเห็นความส าคัญของเทคโนโลยี +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
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49 ยอมรับว่าการน าเทคโนโลยีมาใช้จะส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี   

50 วุฒิภาวะ (ความสามารถ) ในการบูรณาการ
เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนการ 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

51 มีความสามารถการบูรณาการกิจกรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนการสอน  

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

52 มีแรงจูงใจ (เต็มใจ) ที่จะน าเทคโนโลยีมา
บูรณาการเพื่อสนองความต้องการของ
นักเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

53 ใช้ประสบการณ์เดิมในการถ่ายโยงการเรยีนรู้
ร่วมกับเทคโนโลย ี

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

54 พร้อมสรา้งประสบการณ์ใหม่ในการเรยีนรู้
ร่วมกับเทคโนโลย ี

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์ 
55 ท่านสามารถจัดระบบข่าวสารจ านวนมหาสาร

ในแต่ละวัน  
+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

56 ท่านสามารถใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพ
ของงาน  

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

57 ท่านสามารถจัดเรียงล าดับเทคโนโลยี +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

58 ท่านสามารถการจัดเก็บสารสนเทศไว้ในรูปที่
เรียกใช้ได้ทุกครั้งอย่างสะดวก    

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

59 ท่านสามารถจัดระบบอัตโนมัติเพื่อการจัดเก็บ 
การประมวลผล และการเรียกใช้สารสนเทศ   

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

60 ท่านสามารถเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว
มีประสิทธิภาพมากขึ้น   

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 

61 ท่านสามารถสื่อสารผ่านเทคโนโลยีระหว่างกัน
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ลดอุปสรรคเกี่ยวกับ
เวลาและระยะทาง 

+1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 
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ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
เรื่อง ตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
 Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 
Excluded(a) 0 .0 
Total 30 100.0 

a  Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.867 61 

Item Statistics 

  Mean Std. Deviation N 

A1 3.6000 .72397 30 
A2 3.7667 .62606 30 
A3 3.5333 .68145 30 
A4 3.8000 .88668 30 
A5 3.9000 .71197 30 
A6 3.8000 .88668 30 
A7 3.4667 .86037 30 
A8 3.7667 .77385 30 
A9 3.6000 .85501 30 
A10 3.7667 .89763 30 
A11 3.8000 .66436 30 
A12 3.9333 .78492 30 
A13 3.7333 .90719 30 
A14 3.7667 .85836 30 
A15 3.9667 1.03335 30 
A16 3.7667 .85836 30 
A17 3.8333 .83391 30 
A18 3.8333 .83391 30 
A19 3.6667 .88409 30 
A20 4.3667 .49013 30 
A21 3.8333 .91287 30 
A22 3.7333 .78492 30 
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A23 3.7333 .78492 30 
A24 3.7000 .70221 30 
A25 3.4667 .77608 30 
A26 3.6333 .76489 30 
A27 3.8000 .80516 30 
A28 3.6000 .77013 30 
A29 3.7333 .78492 30 
A30 3.6333 .66868 30 
A31 3.6667 .80230 30 
A32 3.9667 .88992 30 
A33 4.1667 .83391 30 
A34 3.9000 .66176 30 
A35 3.8667 .86037 30 
A36 3.9000 .84486 30 
A37 4.1667 .91287 30 
A38 3.9000 .84486 30 
A39 3.7000 .65126 30 
A40 3.7333 .73968 30 
A41 3.6667 .80230 30 
A42 3.7667 .62606 30 
A43 3.7333 .86834 30 
A44 4.0000 .69481 30 
A45 3.8333 .64772 30 
A46 4.3333 .84418 30 
A47 4.1000 .80301 30 
A48 3.9333 .86834 30 
A49 3.6667 .66089 30 
A50 3.6667 .75810 30 
A51 3.8000 .88668 30 
A52 3.8000 .66436 30 
A53 3.6333 .80872 30 
A54 3.8333 .69893 30 
A55 3.9000 .71197 30 
A56 4.4000 .85501 30 
A57 4.1333 .81931 30 
A58 3.8667 .81931 30 
A59 3.3333 .99424 30 
A60 3.9333 .86834 30 
A61 3.3333 .99424 30 
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ภาคผนวก จ 
ผลการตรวจสอบตัวบ่งชี้ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
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Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

.926 .934 61 

Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

.824 .817 17 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
A1 3.6667 .75810 30 
A2 3.7667 .62606 30 
A3 3.5667 .67891 30 
A4 3.7667 .85836 30 
A5 3.8667 .73030 30 
A6 3.8667 .81931 30 
A7 3.5333 .81931 30 
A8 3.7667 .72793 30 
A9 3.6000 .81368 30 
A10 3.8000 .88668 30 
A11 3.8333 .69893 30 
A12 4.2333 .72793 30 
A13 3.7667 .93526 30 
A14 3.8333 .91287 30 
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A15 3.9333 1.01483 30 
A16 3.7667 .81720 30 

A17 3.8667 .81931 30 

Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance N of Items 

Item Means 3.790 3.533 4.233 .700 1.198 .026 17 
 

Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 

.834 .838 15 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
b18 3.8333 .83391 30 
b19 3.7000 .87691 30 
b20 3.7333 .69149 30 
b21 3.8333 .91287 30 
b22 3.7333 .78492 30 
b23 3.7333 .78492 30 
b24 3.7000 .74971 30 
b25 3.5000 .82001 30 
b26 3.6667 .80230 30 
b27 3.8667 .77608 30 
b28 3.6667 .75810 30 
b29 4.1333 .77608 30 
b30 3.6333 .66868 30 
b31 3.9000 .84486 30 
b32 3.9000 .84486 30 
    

Summary Item Statistics 
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 Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance N of Items 

Item Means 3.769 3.500 4.133 .633 1.181 .022 15 

Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a 

0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.788 .772 12 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
c33 3.8667 .81931 30 
c34 3.5333 .81931 30 
c35 3.7667 .72793 30 
c36 3.6000 .81368 30 
c37 3.8000 .88668 30 
c38 3.8333 .69893 30 
c39 4.2333 .72793 30 
c40 3.7667 .93526 30 
c41 3.8333 .91287 30 
c42 3.9333 1.01483 30 
c43 3.7667 .81720 30 
c44 4.6000 .49827 30 

 
Summary Item Statistics 

 Mean 
Minimu

m 
Maximu

m Range 
Maximum / 
Minimum 

Varianc
e 

N of 
Items 

Item 
Means 

3.878 3.533 4.600 1.067 1.302 .081 12 
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Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 
Reliability 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.973 .985 17 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
d45 4.6000 .49827 30 
d46 4.6000 .49827 30 
d47 4.6000 .49827 30 
d48 4.6000 .49827 30 
d49 3.9000 .84486 30 
d50 3.8667 .81931 30 
d51 4.6000 .49827 30 
d52 4.6000 .49827 30 
d53 4.6000 .49827 30 
d54 4.6000 .49827 30 
d55 4.6000 .49827 30 
d56 4.6000 .49827 30 
d57 4.6000 .49827 30 
d58 4.6000 .49827 30 
d59 4.6000 .49827 30 
d60 4.6000 .49827 30 
d61 4.6000 .49827 30 

Summary Item Statistics 

 Mean Minimum Maximum Range 
Maximum / 
Minimum Variance N of Items 

Item Means 4.516 3.867 4.600 .733 1.190 .057 17 
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Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items 

.926 .931 61 

Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
A1 3.6667 .75810 30 
A2 3.7667 .62606 30 
A3 3.5667 .67891 30 
A4 3.7667 .85836 30 
A5 3.8667 .73030 30 
A6 3.8667 .81931 30 
A7 3.5333 .81931 30 
A8 3.7667 .72793 30 
A9 3.6000 .81368 30 
A10 3.8000 .88668 30 
A11 3.8333 .69893 30 
A12 4.2333 .72793 30 
A13 3.7667 .93526 30 
A14 3.8333 .91287 30 
A15 3.9333 1.01483 30 
A16 3.7667 .81720 30 
A17 3.8667 .81931 30 
b18 3.8333 .83391 30 
b19 3.7000 .87691 30 
b20 3.7333 .69149 30 
b21 3.8333 .91287 30 
b22 3.7333 .78492 30 
b23 3.7333 .78492 30 
b24 3.7000 .74971 30 
b25 3.5000 .82001 30 
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b26 3.6667 .80230 30 
b27 3.8667 .77608 30 
b28 3.6667 .75810 30 
b29 4.1333 .77608 30 
b30 3.6333 .66868 30 
b31 3.9000 .84486 30 
b32 3.9000 .84486 30 
c33 3.8667 .81931 30 
c34 3.5333 .81931 30 
c35 3.7667 .72793 30 
c36 3.6000 .81368 30 
c37 3.8000 .88668 30 
c38 3.8333 .69893 30 
c39 4.2333 .72793 30 
c40 3.7667 .93526 30 
c41 3.8333 .91287 30 
c42 3.9333 1.01483 30 
c43 3.7667 .81720 30 
c44 4.6000 .49827 30 
d45 4.6000 .49827 30 
d46 4.6000 .49827 30 
d47 4.6000 .49827 30 
d48 4.6000 .49827 30 
d49 3.9000 .84486 30 
d50 3.8667 .81931 30 
d51 4.6000 .49827 30 
d52 4.6000 .49827 30 
d53 4.6000 .49827 30 
d54 4.6000 .49827 30 
d55 4.6000 .49827 30 
d56 4.6000 .49827 30 
d57 4.6000 .49827 30 
d58 4.6000 .49827 30 
d59 4.6000 .49827 30 
d60 4.6000 .49827 30 
d61 4.6000 .49827 30 
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Summary Item Statistics 

 Mean 
Minimu

m 
Maximu

m Range 
Maximum / 
Minimum Variance 

N of 
Items 

Item 
Means 

4.004 3.500 4.600 1.100 1.314 .146 61 
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แบบตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมความเป็นไปได้ความถกูต้องและการน าไปใช้ประโยชน์ของตัวบ่งชี้
ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร   

      

          การตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมความเป็นไปได้ความถูกต้องและการน าไปใช้ประโยชน์ของตัวบ่งชี้
ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ตรวจสอบยืนยันความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ ความถูกต้องและการน าไปใช้ประโยชน์ พฤติกรรมบ่งชี้ภาวะผู้น าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร  
           หากท่านคิดว่าตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมบ่งชี้ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ความถูกต้องและการ
น าไปใช้ประโยชน์ ให้ กาเครื่องหมาย √ แต่หาก ท่านคิดว่าตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมบ่งชี้ ความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ ความถูกต้องและการน าไปใช้ประโยชน์ ให้ กาเคร่ืองหมาย X 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของพฤติกรรมบ่งชี้ภาวะผู้น าทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัด

กรุงเทพมหานคร 

ความคิดเห็น 
ความ

เหมาะสม 
ความ

เป็นไปได้ 
ความ
ถูกต้อง 

การน าไป 
ใช้

ประโยชน ์

1. วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ     
1.1 การสร้างวิสัยทัศนท์างเทคโนโลยสีารสนเทศ     
1.2 การเผยแพร่วิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ     
1.3 การพัฒนาความกา้วหน้าทางวิชาชีพ     
2. การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการบริหารงาน     
2.1 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเปน็กิจวัตรประวัติ     
2.2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนางาน       
2.3 การพัฒนาความกา้วหน้าทางวิชาชีพ     
2.4 การพัฒนาความกา้วหน้าทางวิชาชีพ     
3.การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนการสอน     
3.1 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน     
3.2 การส่งเสริมการสอนออนไลน์     
3.3 การส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์     
4. การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศ     
4.1 ความเชื่อในเทคโนโลยสีารสนเทศ     
4.2 ความพร้อมด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ       
4.3 ความสามารถทางคอมพิวเตอร์     
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 ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อสกุล   : นางรัตนาภรณ์   วัชรอัตยาพล 
วัน เดือน ปีเกิด  : 6 กันยายน 2510 
ที่อยู่ปัจจุบัน  : 272/7  ต าบลตลาดกระทุ่มแบน  อ าเภอกระทุ่มแบน  

จังหวัดสมุทรสาคร 74110 
การศึกษา  : ศาสนศาสตรบัณฑิต (เอกรัฐศาสตร์การปกครอง) 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
   : ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เอกรัฐศาสตร์การปกครอง) 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
 
ประวัติการท างาน 
 ปัจจุบัน              : ธุรกิจส่วนตัว(ผู้แทนจ าหน่ายบอลวาล์วพีวีซี บริษัท ไทยเฟิง จ ากัด) 
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