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 การวจิยัครัง้นี้มจีุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชิงอิเล็ก  
ทรอนิกส์ของผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนในฝนัจังหวัดอ่างทอง จ าแนกตามต าแหน่งและ
ประสบการณ์ ตามความคดิเหน็ของผูบ้รหิารระดบักลาง จ านวน 168 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื 
แบบสอบถามคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ของผู้บรหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดั
อ่างทอง มคี่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .96 มลีกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดบั สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน 
และสถติวิเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว (One–Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะท า
การเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ โดยวธิกีารของเชฟเฟ่ (Sheffe’ Methods) 
 
 ผลการวจิยัพบว่า 

1.  ผู้บรหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง มคีุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิ
อเิลก็ทรอนิกสโ์ดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เมือ่เรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย คอื ดา้นความ
เป็นผูน้ าและวสิยัทศัน์ ดา้นความสามารถเชงิผลติภาพและความช านาญเชงิวชิาชพี ดา้นการเรยีนรู้
และการสอน ดา้นการสนับสนุน ส่งเสรมิ การจดัการและการปฏบิตั ิด้านประเดน็ทางสงัคม กฎหมาย 
และจรยิธรรม และดา้นการวดัและประเมนิผล ตามล าดบั 

2.  ผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทองทีม่ตี าแหน่งและประสบการณ์
ต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ โดยรวมและรายดา้น แตกต่าง
กนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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 The purposes of this research were to study and compare e-leadership 
characteristics of middle level administrators in lab school, Angthong Province. The samples 
of this research were 168 middle level administrators which were classified by position and 
experience. The questionnaire formed in criteria of 5 level rating scale was used as a tool to 
gather data and reliability was .96. The statistics used in data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and One-Way ANOVA. When the difference was 
founded, the Sheffe’ Methods dual comparison was applied. 
 The research findings revealed that 

1. The level of e-leadership characteristics of middle level administrators in 
lab school, Angthong Province was high as a whole and by each aspect. The highest level 
of e-leadership characteristics of middle level administrators in lab school, Angthong 
Province was Leadership and Vision. Professional ability and expertise, teaching and learning, 
Social , lawful and ethical reinforcement and management were ranked in order. The lowest 
level was Assessment and Evaluation. 

2. The Opinion about e-leadership characteristics as a whole and by each 
aspects of middle level administrators in lab school, Angthong Province who has different 
position and experience had a statistically significant difference at the .01 significance level.  
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ประกาศคณูุปการ 
 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยดโีดยไดร้บัความกรณุาและความอนุเคราะหจ์ากบุคคล
หลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิง่ ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรตัน์ อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์ ทีไ่ดก้รุณา
สนบัสนุนใหแ้นวทางการศกึษา และการคน้ควา้ในการท าสารนิพนธต์ลอดมา จงึขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน่ี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พวงรตัน์ เกษรแพทย ์ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.ไพโรจน์ กลิน่กุหลาบ ดร.ราชนัย์ บุญธมิา ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรตัน์ ดร.บุญจนัทร ์สสีนัต ์ 
คณะกรรมการพจิารณาเค้าโครงสารนิพนธ์ และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ ที่ได้ให้ความกรุณา
แนะน าขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิ แกไ้ขขอ้บกพรอ่ง จนท าใหส้ารนิพนธม์คีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.พวงรตัน์ เกษรแพทย์ ประธานกรรมการบรหิารหลกัสูตร          
ดร.สมชาย เทพแสง หวัหน้าภาควชิาการบรหิารการศกึษา และ รองศาสตราจารย ์ดร.ทศันา แสวงศกัดิ ์
อาจารยผ์ูใ้หค้วามรูใ้นเรื่องภาวะผูน้ า ทีใ่หก้ าลงัใจและความปราถนาดแีก่ผู้วจิยัเสมอมา ดร.จารุวรรณ 
พลอยดวงรตัน์ ดร.สรภคัสรณ์ ฉัตรกมลทศัน์ ดร.อภธิรี ์ทรงบณัฑติย ์อาจารยป์ระจ าภาควชิาการ
บรหิารการศกึษาทีก่รณุาใหค้ าแนะน าและก าลงัใจมาโดยตลอด 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ไพบูลย ์อ่อนมัง่ ดร.นิตย ์โรจน์รตันวาณิชย ์ 
ดร.วไิลลกัษณ์ ลงักา ดร.อภธิรี ์ทรงบณัฑติย ์ดร.นิคม นาคอ้าย ที่ไดช้่วยกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
การตรวจสอบแกไ้ข ปรบัปรงุ แบบสอบถามทีใ่ชเ้ป็นเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลูจนเป็นทีเ่รยีบรอ้ย 
 ขอขอบพระคุณผูอ้ านวยการส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาอ่างทอง  ผูอ้ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 5 ผู้บรหิารโรงเรยีนและหวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้
โรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทองทุกท่านที่เมตตาและใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามเพื่อใช้
ประกอบในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ 
 ขอขอบพระคุณครอูศิรา โรจนบวร และครูพมิพ์ประภา พนัธุพ์พิฒัน์ นิสติสาขาการวดัผล
การศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ พีท่ี่เคารพนับถอืที่ให้ค าแนะน าเรื่องสถติจินส าเรจ็เป็นที่
เรยีบรอ้ย 
 คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบับนี้ผู้วิจยัขอน้อมระลึกถึงพระคุณบิดา มารดา 
สมาชกิในครอบครวั ครูอาจารย ์และผู้ที่มพีระคุณต่อผู้วจิยัทุกท่าน ที่ได้เลี้ยงดู อบรมสัง่สอนด้วย
ความห่วงใย เพื่อใหผู้ว้จิยัเป็นคนด ีซื่อสตัย ์และท าประโยชน์ต่อสงัคม 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ภมิูหลงั 
 ในศตวรรษที่ 21 โลกมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็และรุนแรงในทุกมติิทัง้ทางสงัคม  
เศรษฐกิจ การเมอืง และเทคโนโลย ีอนัเป็นผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ และการ
ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งเศรษฐกจิการเมอืงโลก มผีลท าใหป้ระเทศต่างๆ ในโลกต้องพึง่พาอาศยัซึง่กนั
และกนั และเทคโนโลยสีามารถเชื่อมโยงให้การแลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว่างกนัมากขึน้ จงึท าให้
ประเทศต่างๆ ตอ้งพยายามปรบัเปลีย่นและด าเนินนโยบายใหเ้ท่าทนักระแสความเปลีย่นแปลง ของ
เทคโนโลย ีเพื่อให้ประเทศของตนสามารถยนืหยดัอยู่ในสงัคมโลกได้อย่างทดัเทยีนและมคีุณภาพ
ประชากรจงึเป็นปจัจยัส าคญัทีจ่ะสนับสนุนการขบัเคลื่อนนโยบายไปสู่ความส าเรจ็และสามารถแข่งขนั
กบันานาชาตไิด้ (ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา. 2552: ค าน า) การพฒันาประชากรให้สามารถ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่จะช่วยพัฒนาให้บุคคลมี
ศกัยภาพสงูสุด คอื “การศกึษาทีม่คีุณภาพสงู”   
 ดงันัน้การน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication 
Technologies–ICT) ไปใชใ้นการศกึษาจะช่วยใหก้ารเรยีนรูแ้ละการปรบัปรุงคุณภาพการศกึษาของ
นักเรยีนไทยในศตวรรษที่ 21 ตามเป้าหมายหลกัคอื เพื่อช่วยเปลีย่นสงัคมไทยไปสู่สงัคมแห่งการ
เรยีนรู ้การประกนัโอกาสของผูเ้รยีนทีจ่ะเขา้ถงึการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และเชื่อมโยงสงัคมไทยเขา้กบั
สงัคมโลกเศรษฐกจิบนพืน้ฐานของความรู้ (ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. 2553: 1) 
การน าแนวคดิใหม่ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศกึษา จะท าใหผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ด้
อย่างอสิระ และสามารถปรบัปรุงคุณภาพชวีติได้ ประกอบกบัแนวความคดิที่ว่าทกัษะที่จ าเป็นของ
นักเรยีนหลงัจากจบการศกึษาเพื่อเขา้สู่การศกึษาระดบัสูง การท างาน และการด ารงชวีติอย่างอสิระ 
จะต้องประกอบด้วย ทกัษะการเรยีนรู้และนวตักรรม ทกัษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลย ี
ทกัษะชวีติและการท างาน (วรพจน์ วงศ์กจิรุ่งเรอืง และ อธปิ จติตฤกษ์ แปล. 2554: 34-35) ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัแนวคดิทกัษะแห่งศตวรรษที ่21 ของคณะอนุกรรมการกจิการเพื่อการสื่อสารสงัคมและ
คณะกรรมการเครอืข่ายพลงัเยาวชนเพื่อการปฏริูป (2554: ออนไลน์) ที่กล่าวว่า ทกัษะส าหรบั
นักเรยีนประกอบด้วย ความคดิสรา้งสรรค ์การคดิเชงิระบบ การสื่อสารและการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น 
ความรูพ้ื้นฐานทางดา้นขอ้มูลข่าวสาร ความรูพ้ื้นฐานด้านการใช้สื่อ ความรูพ้ื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การยอมรบัที่จะอยู่กบัผู้ที่มคีวามแตกต่าง การวางแผนและตดัสนิใจอนาคตให้ตวัเอง 
การตระหนกัรูใ้นความเป็นพลเมอืงของประเทศ และการตระหนกัรูใ้นความเป็นพลเมอืงของโลก 
  ซึ่งกระทรวงศึกษาธกิารต้องการโรงเรยีนที่มคีุณภาพมาตรฐานกระจายทัว่ถึงทุกอ าเภอ 
เพื่อให้นักเรยีนไดร้บัการศกึษาที่มคีุณภาพ จงึไดด้ าเนินการจดัตัง้โครงการโรงเรยีนในฝนั โดยเริม่
โครงการตัง้แต่วนัที ่22 เมษายน พ.ศ.2546 และได้ก าหนดลกัษณะส าคญัของโรงเรยีนในฝนัตาม
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โครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนัไวเ้กี่ยวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ คอื มสีื่อและเทคโนโลยทีี่
ทนัสมยัและเพยีงพอเป็นระบบเครอืข่ายและเอื้อต่อการเรยีนรู้ร่วมกนั พรอ้มทัง้เป็นต้นแบบให้กบั
โรงเรยีนอื่นๆ น านวตักรรมทางการศกึษาที่ทันสมยัไปพฒันาโรงเรยีนให้มคีุณภาพและมาตรฐาน 
เหมาะสมต่อการพฒันาคุณภาพชวีติของนกัเรยีน (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2546: 3-8)  
 ดังนัน้การที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามลักษณะส าคัญของโรงเรียนในฝนัได้
ผู้บรหิารต้องมคีวามเป็นผู้น าที่ด ีและมคีุณลกัษณะที่ด ีจงึสามารถพฒันาโรงเรยีนให้มคีุณภาพได ้
ดงันัน้ในองคก์รหรอืหน่วยงานใดๆ กต็ามจะตอ้งมผีูน้ าหรอืผูบ้รหิาร  ซึง่เป็นบุคคลทีเ่ป็นหวัหน้าของ
หน่วยงานนัน้ๆ ถอืว่าเป็นบุคคลทีม่คีวามส าคญัทีสุ่ด เพราะเป็นผูม้บีทบาทมากทีสุ่ด มอีทิธพิลมาก
ที่สุดต่อการเปลี่ยนแปลงสิง่ใหม่ๆ ภายในหน่วยงาน ดงันัน้ ผู้บรหิารจงึต้องมหีลายๆ สิง่หลายๆ 
อย่างซึ่งบุคคลในทมีงานอาจไม่มหีรอืมน้ีอย นัน่ก็คอืการเป็นผู้มศีาสตรแ์ละศลิป์ในการบรหิารงาน 
โดยเฉพาะ “คุณลกัษณะและภาวะผูน้ า” ในอนัทีจ่ะชกัจงูหรอืโน้มน้าวเพื่อนร่วมงานใหค้ลอ้ยตามต่อ
การเปลี่ยนแปลงสิง่ใหม่ๆ ขององค์กร เพื่อให้ทนัต่อความเจรญิก้าวหน้าทางด้านวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยทีีก่ าลงัเปลีย่นแปลงไปอย่างไม่หยุดยัง้ (ถวลิ อรญัเวศ. 2544: 28) ดงันัน้คุณลกัษณะของ
ผูน้ า เช่น เป็นผู้น าทีม่วีสิยัทศัน์ เป็นผูน้ าดา้นนวตักรรมและเทคโนโลย ีใชก้ารบรหิารโดยยดึถอืความ
จรงิมากกว่าความรูส้กึ เป็นผูน้ ามคีวามสามารถในการสื่อสารใชแ้รงจงูใจในการบรหิาร รวมทัง้เป็นผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพฒันาและที่ส าคญัผู้น าต้องมคีวามมุ่งมัน่ในการบรหิารโดยเน้น
ผลงานเป็นหลกั (สมชาย เทพแสง; และ อรจริา เทพแสง. 2549: 21-22) ดงันัน้โรงเรยีนในยุคใหม่
จ าเป็นต้องมคีุณลกัษณะที่ส่งผลใหบุ้คลากรในโรงเรยีนและนักเรยีนเขา้ถงึและไดร้บัประโยชน์จาก
เทคโนโลยสีารสนเทศ ดงันัน้ผูบ้รหิารโรงเรยีนต้องมวีสิยัทศัน์ และมคีวามเป็นผู้น าทีส่ามารถจูงใจ
และพฒันางานดา้นไอทคีวบคู่กนัไป (วเิชยีร วงคค์ าจนัทร.์ 2553: ออนไลน์) 
 นิคม นาคอ้าย ได้ท าการวจิยั เรื่อง องค์ประกอบคุณลกัษณะผู้น าเชงิอเิล็กทรอนิกส์และ
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
คุณลกัษณะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ ส าหรบัผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า คุณลกัษณะรวม
ใหค้วามส าคญักบัความสามารถเชงิผลติภาพและความช านาญเชงิวชิาชพีเป็นล าดบัแรก  รองลงมา
คอืคุณลกัษณะดา้นการเรยีนรูแ้ละการสอนการบรรลุถงึเป้าหมายของการบรหิารและจดัการศกึษาใน
ดา้น ICT ของผูบ้รหิาร มผีลมาจากการใช ้ICTในการเรยีนรูข้องนักเรยีนและการสนับสนุนของผูป้กครอง
ในการเรยีนรู ้ICT เป็นส าคญั (นิคม นาคอ้าย. 2549: 199) จากงานวจิยัของนิคม นาคอ้าย แสดงให้
เหน็ว่าความสามารถของผูบ้รหิารในการประยุกต์เทคโนโลยีจะช่วยเพิม่ขยายขดีความสามารถเชงิ
วชิาชพีของทมีงานและกลุ่มการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา และความก้าวหน้าทางวชิาชพีของทมีงานและ
กลุ่มการเรยีนรูใ้นสถานศกึษา จากการเพิม่ผลติภาพดา้นการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช ้และส่งผล
ต่อการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ในตวัผูเ้รยีนเป็นส าคญั และคุณลกัษณะของผูบ้รหิารในการเป็นแบบอย่างของ
การเรยีนรูแ้ละสรา้งทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ สามารถสรา้งความมัน่ใจว่าการออกแบบหลกัสูตร 
กลยทุธก์ารเรยีนการสอน และการจดับรรยากาศการเรยีนรู ้ไดม้กีารใชเ้ทคโนโลยเีป็นเครื่องมอือย่าง
เหมาะสม เกดิประโยชน์สูงสุดต่อการสอนของครแูละการเรยีนรูข้องนักเรยีนทุกกลุ่ม ทัง้กลุ่มปกต ิ
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กลุ่มดอ้ยโอกาส และกลุ่มผูม้คีวามบกพร่องทางการเรยีนรู ้และการส่งเสรมิของผูป้กครองตามการ
รบัรูข้องนักเรยีนแต่ละคน ในการเรยีนรูเ้ทคโนโลยสีารสนเทศซึ่งมคีวามแตกต่างกนัไปตามสภาพ
ของแต่ละครอบครวั เช่น การจดัหาอุปกรณ์คอมพวิเตอรก์ารส่งเสรมิให้นักเรยีนใช้เวลาเรยีนรู้
เทคโนโลยสีารสนเทศมากขึน้ เป็นตน้ (นิคม นาคอา้ย. 2549: 13-14)  
  จงัหวดัอ่างทองมโีรงเรยีนเขา้ร่วมโครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนั ซึง่เป็นโรงเรยีน
ทีส่งักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาและโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มธัยมศกึษา จ านวน 21 โรงเรยีน โดยเริม่ด าเนินโครงการตัง้แต่ปีพ.ศ. 2546 จนถงึปจัจุบนัคอื พ.ศ.
2556 เป็นระยะเวลา 10 ปี (ศูนยบ์รหิารโครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนั. 2546: ออนไลน์) 
ซึ่งต้องด าเนินการตามที่กระทรวงธกิารได้ก าหนดลกัษณะส าคญัของโรงเรยีนในฝนัเกี่ยวกบัด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยผู้บรหิารโรงเรยีนที่เข้าร่วมโครงการหนึ่ งอ าเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนัใน
จงัหวดัอ่างทอง ไดด้ าเนินการวางระบบอนิเตอรเ์น็ตแบบไรส้ายจดัซือ้อุปกรณ์คอมพวิเตอรเ์พื่อใชใ้น
การจดัการเรยีนการสอนใหส้อนคลอ้งกบัเทคโนโลยทีีท่นัสมยั พรอ้มทัง้จดัอบรมครูเพื่อพฒันาทกัษะ
ดา้น ICT ส่งเสรมิการใชส้ื่อ ICT ส าหรบัจดัการเรยีนการสอน แสดงใหเ้หน็ถงึการใหค้วามส าคญัของ
เทคโนโลยสีารสนเทศที่น ามาใช้ในการจดัการศกึษา สอดคล้องกบัเป้าหมายด้านสมรรถนะส าคญั
ของนักเรยีนในหลกัสูตรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ว่าสมรรถนะส าคญัของ
นักเรยีนเกี่ยวกับความสามารถในการใช้เทคโนโลยีนัน้ นักเรียนต้องสามารถรู้จกัเลือกและใช้
เทคโนโลยดี้านต่างๆ และมทีกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ีเพื่อการพฒันาตนเองและสงัคมใน
ด้านการเรยีนรู้ การสื่อสาร การท างาน การแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้องเหมาะสมและมี
คุณธรรม (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2551: 5) และการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (2552-2561) 
ได้ก าหนดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายในด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี 
นับตัง้แต่ปีแรกทีเ่ริม่ปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง (ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา . 2552: 
ออนไลน์)  
 จากความส าคญัของภาวะผู้น าเชงิเทคโนโลยสีารสนเทศของผู้บรหิารที่กล่าวไปข้างต้น 
ตลอดจนความจ าเป็นในการปรบัเปลีย่นการน าท่ามกลางการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะท าการศกึษาว่าคุณลกัษณะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ของผู้บรหิารระดบักลาง
โรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทองอยู่ในระดบัใด โดยใช้เครื่องมอืที่ผู ้วจิยัสร ้างขึ้นตามแนวคดิ
องค์ประกอบคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ของผู้บรหิารของ นิคม นาคอ้าย ประกอบด้วย 
ความเป็นผู้น าและวสิยัทศัน์ การเรยีนรูแ้ละการสอน ความสามารถเชงิผลติภาพและความช านาญ
เชงิวชิาชพี การสนบัสนุน ส่งเสรมิ การจดัการและการปฏบิตั ิการวดัและประเมนิผล และประเดน็ทาง
สงัคม กฎหมาย และจรยิธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลต่อไป 
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วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาระดบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีน
ในฝนัจงัหวดัอ่างทอง 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รหิารระดบักลาง
โรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง จ าแนกตามต าแหน่งและประสบการณ์ 
 
ควำมส ำคญัของกำรวิจยั 
 1.  ผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทองสามารถน าผลการวจิยัทีไ่ดไ้ปปรบัปรุง
หรอืพฒันาตนเอง ใหม้คีุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส ์ 
 2.  ผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทองสามารถน าผลการวจิยัไปประยุกต์ใช้
ในการบรหิารจดัการศกึษาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผล 
 3.  หน่วยงานตน้สงักดัสามารถน าสารสนเทศจากการวจิยัใชเ้ป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
ก าหนดนโยบายในการส่งเสรมิและพฒันาผูบ้รหิารโรงเรยีน ในดา้นคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ 
ทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์และความมุ่งหมายในการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ การปฏิรูปการศึกษา รวมถึงใช้เป็นแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาตใินดา้นของบุคลากรทางการศกึษาต่อไป 
 
ขอบเขตของกำรวิจยั 
 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 ผูว้จิยัมุ่งเน้นศกึษาระดบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ของผู้บรหิารระดบักลาง
โรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง ทัง้ 6 ดา้น ตามแนวองคป์ระกอบคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์
ของนิคม นาคอ้าย (2549: 58-79) คอื ความเป็นผูน้ าและวสิยัทศัน์ การเรยีนรูแ้ละการสอน ความ 
สามารถเชงิผลติภาพและความช านาญเชงิวชิาชพี การสนับสนุน ส่งเสรมิ การจดัการและการปฏบิตั ิ
การวดัและประเมนิผล และประเดน็ทางสงัคม กฎหมาย และจรยิธรรม 
 ขอบเขตด้ำนประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง ซึง่
ประกอบดว้ยหวัหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ คอื กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์กลุ่ม
สาระวทิยาศาสตร ์กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม กลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศกึษา  
กลุ่มสาระศลิปะ กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จ านวน 
21 โรงเรยีน จ านวนรวมทัง้สิน้ 168 คน  
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 ตวัแปรท่ีศึกษำ 
  1.  ตวัแปรตน้ ประกอบดว้ย สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม คอื 
   1.1  ต าแหน่ง คอื 
    1.1.1  หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
    1.1.2  หวัหน้ากลุ่มสาระคณติศาสตร ์
    1.1.3  หวัหน้ากลุ่มสาระวทิยาศาสตร ์
    1.1.4  หวัหน้ากลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
    1.1.5  หวัหน้ากลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศกึษา 
    1.1.6  หวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ 
    1.1.7  หวัหน้ากลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี
    1.1.8  หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
   1.2 ประสบการณ์ คอื 
    1.2.1  น้อยกว่า 5 ปี 
    1.2.2  5–10 ปี 
    1.2.3  มากกว่า 10 ปี 
 
  2. ตวัแปรตาม ประกอบดว้ย คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสท์ัง้ 6 ดา้น คอื 
   2.1  ความเป็นผูน้ าและวสิยัทศัน์ 
   2.2  การเรยีนรูแ้ละการสอน 
   2.3  ความสามารถเชงิผลติภาพและความช านาญเชงิวชิาชพี 
   2.4  การสนบัสนุน ส่งเสรมิ การจดัการและการปฏบิตั ิ
   2.5  การวดัและประเมนิผล 
   2.6  ประเดน็ทางสงัคม กฎหมาย และจรยิธรรม 
 
นิยำมศพัทเ์ฉพำะ 

1. คณุลกัษณะภำวะผูน้ ำเชิงอิเลก็ทรอนิกส ์(e-leadership) 
1.1  คณุลกัษณะภาวะผูน้ า หมายถงึ คุณสมบตัเิฉพาะทีจ่ะท าใหผู้บ้รหิารมพีฤตกิรรม

ต่างๆตามบทบาทหน้าที่ และสามารถปฏบิตัิการ /ด าเนินการได้อย่างมคีุณภาพ ท าให้การท างาน
ประสบความส าเรจ็ทัง้ในดา้นการบรหิารงานและการท างานกบัผู้อื่น มคีวามเป็นผูน้ าทางการศกึษา 
ผูน้ าทางวชิาการ และผูน้ าทางสงัคม 
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1.2  คณุลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงอิเลก็ทรอนิกส ์หมายถงึ คุณสมบตัเิฉพาะทีจ่ะท าให้
ผูบ้รหิารมพีฤตกิรรมต่างๆตามบทบาทหน้าที ่และสามารถปฏบิตักิาร /ด าเนินการไดอ้ย่างมคีุณภาพ
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางอเิลก็ทรอนิกส ์ดงันี้ 

1.2.1 ความเป็นผู้น าและวิสยัทศัน์ หมายถงึ การที่ผู้บรหิารมลีกัษณะในการ
ผสานวิสยัทศัน์ ในการใช้งานเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ และสนับสนุนส่งเสรมิให้เกิด
บรรยากาศและสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการน าวสิยัทศัน์สู่การปฏบิตัจิรงิ 

1.2.2 การเรียนรู้และการสอน หมายถงึ การทีผู่บ้รหิารสรา้งทกัษะ กระบวนการ 
ในการเขา้ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศ สรา้งความมัน่ใจในการบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้ไป
ในหลกัสูตร กลยุทธ์การสอน และในบรบิทของการเรยีนรู้ รวมทัง้ความเสมอภาคในการเข้าถึง
ทรพัยากรทางเทคโนโลย ีและโอกาสในการเรยีนรูข้องนกัเรยีนทุกกลุ่ม 

1.2.3 ความสามารถเชิงผลิตภาพและความช านาญเชิงวิชาชีพ หมายถึง 
การที่ผู้บรหิารมกีารประยุกต์ใช้เทคโนโลยใีนการเพิม่ขดีความสามารถเชงิวชิาชพีของบุคลากรใน
โรงเรยีน  ส่งเสรมิสนับสนุนการพฒันาและฝึกปฏบิตัทิางวชิาชพีอย่างต่อเนื่อง อนัน าไปสู่การเพิม่
ผลติภาพ 

1.2.4 การสนับสนุน ส่งเสริม การจดัการและการปฏิบติั หมายถึง การที่
ผูบ้รหิารมคีวามสามารถในการชกัน า โน้มน้าว และส่งเสรมิบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศในการ
บรหิารงานโรงเรยีน และการจดัการเรยีนรู ้ภายใตค้วามรว่มมอืของทุกฝา่ยทีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง 

1.2.5 การวดัและประเมินผล หมายถึง การที่ผู้บรหิารสามารถพฒันาระบบ
การประเมนิการบรหิารจดัการและการปฏบิตังิาน โดยอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศในการเกบ็รวบรวม 
วเิคราะห์ แปรผลการวเิคราะห์ และเชื่อมโยงสู่การสร้างขอ้สรุป ตลอดจนการประเมนิคุณภาพของ
เทคโนโลยสีารสนเทศทีใ่ชใ้นโรงเรยีน 

1.2.6 ประเดน็ทางสงัคม กฎหมาย และจริยธรรม หมายถงึ การทีผู่บ้รหิารมี
ความรู้ความเข้าใจกฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศและบรบิทต่างๆ ที่เกี่ยวกบัการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การสรา้งความเสมอภาคในการเขา้ถงึ การส่งเสรมิและบงัคบัใชม้าตรการเกี่ยวกบั
ความปลอดภยั การสนับสนุนและจดัให้เกิดสภาพแวดล้อมในการปฏบิตัิงานที่ปลอดภยัในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. โรงเรียนในฝัน หมายถงึ โรงเรยีนในจงัหวดัอ่างทองทีเ่ขา้ร่วมโครงการ 1 อ าเภอ 1 
โรงเรยีนในฝนั 

3. ผูบ้ริหารระดบักลาง หมายถงึ หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้ทีป่ฏบิตัหิน้าที่ในโรงเรยีน
ในฝนัจงัหวดัอ่างทอง     

4. ต าแหน่ง หมายถงึ ต าแหน่งการปฏบิตัหิน้าทีใ่นโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง โดยแบ่ง
ออกเป็น 8 กลุ่ม คอื หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย หวัหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร ์หวัหน้ากลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร ์หวัหน้ากลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม หวัหน้ากลุ่มสาระสุขศกึษาและ
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พลศกึษา หวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ หวัหน้ากลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ีและหวัหน้ากลุ่ม
สาระภาษาต่างประเทศ 

5. ประสบการณ์ หมายถงึ จ านวนปีในการบรหิารงานของผู้บรหิารระดบักลางที่ด ารง
ต าแหน่งในโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คอื ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี  
ประสบการณ์ 5–10 ปี และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี 
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดมุ้่งศกึษาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส ์โดยน าแนวคดิ
ของ นิคม นาคอา้ย (2549: 58-79) ซึง่ไดก้ล่าวถงึคุณลกัษณะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสอ์อกเป็น 6 ดา้น 
คอื ความเป็นผูน้ าและวสิยัทศัน์ การเรยีนรูแ้ละการสอน ความสามารถเชงิผลติภาพและความช านาญ
เชงิวชิาชพี การสนับสนุน ส่งเสรมิ การจดัการและการปฏบิตั ิการวดัและประเมนิผล และประเด็น
ทางสงัคม กฎหมาย และจรยิธรรม ซึ่งตรงตามมาตรฐานระดบัชาตทิางเทคโนโลยสี าหรบัผูบ้รหิาร 
(National Educational Technology Standard for Administrators: NETS-A) และสอดคลอ้งกบั
แนวคดิของฟลานาเกน็และจาคอบเซน็ (Flanagen; & Jacobsen. 2003) ซึง่สอดรบักบัมาตรฐาน
ของ NETS-A แทบทุกมาตรฐาน และแนวคดิของดอนเลว ี(Donlevy. 2004: 213-217) ทีศ่กึษาวจิยั
เกีย่วกบัการเตรยีมตวัรบัอนาคตของผูน้ าทีต่้องบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศภายในสถานศกึษา
ตามมาตรฐานการศกึษาระดบัชาตทิางเทคโนโลยกีารศกึษาส าหรบัผูบ้รหิาร (NETS-A) ทัง้ 6 มาตรฐาน 
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของคอซโลสก ี(Kozloski. 2006: online) ทีศ่กึษาองค์ประกอบภาวะผูน้ าเชงิ
อเิลก็ทรอนิกสท์ัง้ 6 ดา้น ของครใูหญ่ในมลรฐัต่างๆ จ านวน 45 มลรฐัของประเทศสหรฐัอเมรกิา  
 จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งพบว่าปจัจยัของตวัแปรต้นประกอบดว้ยสถานภาพของ
ผูต้อบแบบสอบถาม คอื ต าแหน่งและประสบการณ์ ส่งผลต่อคุณลกัษณะภาวะผูน้ าและประสทิธผิล
ของการบรหิารโรงเรยีน โดยผูว้จิยัไดก้ าหนดความหมายของต าแหน่ง คอื หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
หวัหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร ์หวัหน้ากลุ่มสาระวทิยาศาสตร ์หวัหน้ากลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา 
และวฒันธรรม  หวัหน้ากลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศกึษา หวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ หวัหน้ากลุ่มสาระ
การงานอาชพีและเทคโนโลย ีและหวัหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ซึง่ไดศ้ึกษาจากงานวจิยัของ 
ถาวร ศรเีกตุ (2551: บทคดัยอ่) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่องการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชน 
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุร ีเขต 1 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรยีนรู้ ผลการวจิยั 
พบว่า ผลการเปรยีบเทียบการบรหิารงานวิชาการของผู้บรหิารตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
โรงเรยีนเอกชน ตามกลุ่มสาระการเรยีนรู ้โดยรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั และผูว้จิยัไดก้ าหนด
ความหมายของประสบการณ์ หมายถงึ จ านวนปีทีผู่บ้รหิารระดบักลางปฏบิตัหิน้าทีใ่นการบรหิารไว ้
3 ระดบั คอื ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี ประสบการณ์ 5-10 ปี และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ซึ่ง
ไดศ้กึษาจากงานวจิยัของ สุรชยั ทองทว ี(2550: 155) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่องการรบัรูใ้นการรบัการกระจาย
อ านาจการบรหิารและการจดัการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ผู้บรหิารสถานศึกษาที่มี
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ประสบการณ์ในการบรหิารไม่เกิน 5 ปี มกีารรบัรู้ในการกระจายอ านาจการบรหิารและการจดั
การศึกษาโดยรวมและรายด้าน 4 ด้าน น้อยกว่าผู ้บรหิารสถานศึกษาที่ม ีประสบการณ์ในการ
บรหิารอยูร่ะหว่าง 5-10 ปี และเกนิกว่า 10 ปีขึน้ไป อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 ผู้วจิยัได้บูรณาการแนวคดิของนักวชิาการดงักล่าวมาใช้เป็นกรอบแนวคดิในการวจิยัตวั
แปรต้นประกอบด้วยสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คอื ต าแหน่งและประสบการณ์ ส่งผลต่อ  
ตวัแปรตาม คอื ระดบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส ์ดงัภาพประกอบ 1 
 
          ตวัแปรต้น  ตวัแปรตำม           
 
 
  

    
    
      

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. ต าแหน่ง 

1.1 หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
1.2 หวัหน้ากลุ่มสาระคณติศาสตร ์
1.3 หวัหน้ากลุ่มสาระวทิยาศาสตร ์
1.4 หวัหน้ากลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา 

และวฒันธรรม 
1.5 หวัหน้ากลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศกึษา 
1.6 หวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ 
1.7 หวัหน้ากลุ่มสาระการงานอาชพีและ

เทคโนโลย ี
1.8 หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

2. ประสบการณ์ 
2.1 น้อยกว่า 5 ปี 
2.2 5 – 10 ปี 
2.3 มากกว่า 10 ปี 

 

คณุลกัษณะภาวะผูน้ าเชิง
อิเลก็ทรอนิกส ์

1. ความเป็นผูน้ าและวสิยัทศัน์ 
 

2. การเรยีนรูแ้ละการสอน 
 

3. ความสามารถเชงิผลติภาพและ
ความช านาญเชงิวชิาชพี 

 

4. การสนับสนุน ส่งเสรมิ การจดัการ
และการปฏบิตั ิ

 

5. การวดัและประเมนิผล 
 

6. ประเดน็ทางสงัคม กฎหมาย และ
จรยิธรรม 

 



 
 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการศึกษาคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ของผู้บรหิารระดบั 
กลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง ผู้วจิยัได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวข้องโดยมี
หวัขอ้ตามล าดบั 
 1. โรงเรยีนในฝนั 
  1.1 โครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนั 
  1.2 โรงเรยีนในฝนัตามโครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนั 
  1.3 ภาพความส าเรจ็โรงเรยีนในฝนั 
  1.4 กลยทุธห์ลกัโรงเรยีนในฝนั 
 2. แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ า 
 3. คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส ์
  3.1  ความเป็นผูน้ าและวสิยัทศัน์ 
  3.2  การเรยีนรูแ้ละการสอน 
  3.3  ความสามารถเชงิผลติภาพและความช านาญเชงิวชิาชพี 
  3.4  การสนบัสนุน ส่งเสรมิ การจดัการและการปฏบิตั ิ
  3.5  การวดัและประเมนิผล 
  3.6  ประเดน็ทางสงัคม กฎหมาย และจรยิธรรม 
 4. ขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัตวัแปรตน้ 
 5. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
  5.1 งานวจิยัในประเทศ 
  5.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
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1. โรงเรียนในฝัน 
 1.1 โครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน 
  กระทรวงศกึษาธกิาร (2546: 3-7) ได้น าเสนอรายละเอยีดของโครงการหนึ่งอ าเภอ
หน่ึงโรงเรยีนในฝนัไวด้งัน้ี 
 ความเป็นมา 
  นายกรฐัมนตรหี่วงใยปญัหาการศกึษาของไทยทีเ่ดก็ไดร้บัการศกึษาแลว้คดิและวเิคราะห์
ไมเ่ป็น ไมร่กัารอ่าน อ่านหนังสอืหรอือ่านข่าวแลว้คดิวเิคราะหไ์ม่ได ้จงึจ าเป็นต้องฝึกการอ่านตัง้แต่
ปฐมวยั เพื่อปพูืน้ฐานใหเ้ดก็สามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองตลอดเวลา คดิใหเ้ท่าทนัโลกอนาคตทีจ่ะเกดิขึน้ 
การเรยีนการสอนต้องท าให้เด็กเติบโตด้วยความเชื่อมัน่ มรีะบบที่ท าให้สามารถพฒันาตวัเองตลอด 
เวลาและพฒันาได้เต็มตามศกัยภาพสูงสุด เพิม่มลูค่าความเป็นมนุษยใ์ห้สูงขึน้โดยมีการบูรณาการ
เกดิขึน้ทุกปี ทีจ่ะท าใหเ้ดก็รูส้กึสนุกสนานกบัการเรยีนรู ้โดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นเครื่องมอืในการเรยีนรู้
ที่จะต้องปลูกฝงัให้ “เป็น” เพื่อไว้ใช้ค้นคว้าหาความรู้ตลอดชวีติ ท าให้เกิดความเชื่อมัน่ในตนเอง 
สามารถแสดงออกและน าเสนอในเชงิสรา้งสรรค ์เจตนารมณ์ดงักล่าวจะบรรลุผลไดน้ัน้เดก็ต้องไดร้บั
การศกึษาทีม่คีุณภาพ เขา้รบัการศกึษาในโรงเรยีนทีม่คีุณภาพและมาตรฐาน แต่โรงเรยีนดงักล่าวมี
ไมค่รอบคลุมทุกพืน้ทีโ่ดยเฉพาะอ าเภอในชนบทห่างไกล ซึง่คนยากจนตอ้งเรยีนในเขตพืน้ทีแ่ละเป็น
โรงเรยีนขนาดเลก็ ซึง่คณะรฐัมนตรไีดใ้หค้วามเหน็ชอบโครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนั เมื่อ
วนัที ่22 เมษายน 2546 และกระทรวงศกึษาธกิารได้พฒันาแนวคดิและด าเนินการโครงการต่อไป 
โดยมหีลกัการและความเชื่อว่า การศกึษาสามารถเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากคนจนไปเป็นคนรวย
ได้ หากไดร้บัการศกึษาที่มคีุณภาพ มพีื้นฐานการเรยีนรูท้ีด่ ี ที่สามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้
ตลอดชวีติ จะสามารถพฒันาตนเองใหเ้ป็นแรงงานทีม่ฝีีมอื มรีายไดแ้ละคุณภาพชวีติสูงขึน้ สามารถ
หลุดพน้วงจรความยากจนได้ อนัเป็นความมุ่งมัน่ของรฐับาล โดยพฒันาโรงเรยีนให้เป็นโรงเรยีนที่
ประชาชนใฝ่ฝนัอยากให้บุตรหลานได้เขา้เรยีนในโรงเรยีนที่ดมีคีุณภาพ โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่ง
โรงเรยีนในฝนัจะช่วยสานฝนัใหเ้ป็นจรงิได ้
 วตัถปุระสงค ์
  เพื่อกระจายโรงเรยีนทีม่คีุณภาพมาตรฐานใหท้ัว่ถงึทุกอ าเภอ เพื่อใหเ้ดก็และเยาวชน
ในชนบทมโีอกาสเขา้รบัการศกึษาทีม่คีุณภาพอนัเป็นพืน้ฐานใหส้ามารถเรยีนรูด้ว้ยตนเองตลอดชวีติ  
คดิใหเ้ท่าทนัโลกอนาคตทีจ่ะเกดิขึน้ ท าใหเ้ดก็เตบิโตดว้ยความเขือ่มัน่และมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 
  เพื่อพฒันาเยาวชนไทยใหเ้ตบิโตดว้ยความพรอ้มอย่างสากลใหเ้ป็นพลงัส าคญัในการ
ปรบัเปลีย่นและขบัเคลื่อนอนาคตของชาตใิหพ้ฒันาอย่างยัง่ยนืและมศีกัดิศ์ร ี
 เป้าหมาย 
  โรงเรยีนสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน คดัเลอืกอ าเภอละหนึ่ง
โรงเรยีนจ านวน 794 อ าเภอ 81 กิง่อ าเภอ และ 45 เขตในกรุงเทพมหานคร รวม 921 โรงเรยีน ใน
การด าเนินการในปีแรก และก าหนดใหม้กีารขยายผลการด าเนินงานโครงการดงันี้ 
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  ปีที ่1 (1 ตุลาคม 2546–1 ตุลาคม 2547) ด าเนินงานตามโครงการ จ านวน 921 โรงเรยีน 
(หน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนั) 
  ปีที่ 2 (1 ตุลาคม 2547–1 ตุลาคม 2548) ด าเนินงานตามโครงการ จ านวน 8,000 
โรงเรยีน (หน่ึงต าบลหน่ึงโรงเรยีนในฝนั) 
  ปีที ่3 (1 ตุลาคม 2548–1 ตุลาคม 2549) ด าเนินงานตามโครงการ จ านวน 40,000 
โรงเรยีน (พฒันาทุกโรงเรยีนเป็นโรงเรยีนในฝนั) 
 วิธีด าเนินการ 
  เมื่อคณะรฐัมนตรมีมีตใิห้ความเหน็ชอบกระทรวงศกึษาธกิารได้ด าเนินการตามแนว
ทางการด าเนินงาน ดงันี้ 

1. แต่งตัง้คณะกรรมการขึน้รบัผดิชอบการด าเนินงาน 
2. ระดมความคดิ ก าหนดแนวคิดพื้นฐานโครงการให้ชดัเจนยิง่ขึ้น เพื่อเตรยีมการ

น าสู่การปฏบิตัทิีเ่ป็นรปูธรรม โดยมอบหมายผูร้บัผดิชอบแต่ละเรือ่ง 
2.1  การคดัเลอืกโรงเรยีน โดยมเีกณฑท์ีช่ดัเจน จะด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน

เดอืนพฤษภาคม 2546 เพื่อน าเสนอคณะกรรมการพจิารณาก่อนน าเสนอผู้ว่าราชการจงัหวดัทุก
จงัหวดัพจิารณามอบหมายใหน้ายอ าเภอร่วมกบัชุมชนพจิารณาคดัเลอืกอกีครัง้หนึ่ง เพื่อใหเ้ป็นไป
ตามความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้รงิ 

2.2  จดัท าแผนพัฒนาผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้คุณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ต้องการในการพฒันาโรงเรยีนให้เป็นโรงเรยีนในฝนั ให้บรรลุผลตรงตาม
เป้าหมายและทนัเวลา โดยใช้ระบบเครอืข่ายร่วมกบัสถาบนัอุดมศึกษาและโรงเรยีนที่ประสบผล 
ส าเรจ็ 

2.3 จดัท าแผนประชาสมัพนัธเ์พื่อสรา้งความตระหนักรูข้องโครงการใหส้าธารณชน
และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทุกส่วนของสงัคมรบัทราบอย่างต่อเนื่อง สรา้งความน่าสนใจของโครงการ และสื่อ
ใหภ้าคเอกชนรบัรูแ้ละตอบรบัเขา้มาสนับสนุน เสรมิสรา้งความรู้สกึมสี่วนร่วมเป็นเจา้ของโครงการ
ใหเ้กดิขึน้ 

2.4  ร่างโครงสรา้งการบรหิารจดัการทีม่คีวามคล่องตวั การบรหิารสถานศกึษา  
ให้มคีวามเข้มแขง็ทางวชิาการ หลกัสูตร มาตรฐานด้านกระบวนการเรยีนรู้ ความสมัพนัธ์ในการ
พฒันาระหว่างผูบ้รหิาร คร ูผูเ้รยีน ชุมชน และผูส้นบัสนุน 

2.5  การระดมทรพัยากรจากทอ้งถิน่และเชญิชวนเอกชนเขา้มาร่วมจดัการศกึษา  
งบประมาณด าเนินการ และค่าใชจ้่ายในการบรหิารโดยค านึงถงึจ านวนนักเรยีนและจ านวนคร ู โดย
ใหส้ านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานด าเนินการประสานหารอืเกี่ยวกบัวธิกีารงบประมาณ
ใหไ้ดข้อ้ยตุก่ิอน เพื่อประมาณการงบประมาณใหช้ดัเจนใหเ้หมาะสมต่อการพฒันา 
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2.6  จดัท าแผนเพื่อวางระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อวาง
ระบบ ICT ของโรงเรยีนเป้าหมาย และระบบเครอืข่ายทีเ่ชื่อมโยงกนัทัง้ 921 โรงเรยีน ใหแ้ลว้เสรจ็
ทนัเวลาตามเป้าหมายทีจ่ะด าเนินการ ทัง้น้ีเน้นการใช ้ICT เพื่อพฒันาการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 

2.7  ก าหนดวธิกีารก ากบั ตดิตาม และประเมนิผล ทัง้การพฒันาผู้บรหิาร คร ู 
โรงเรยีน และคุณภาพนกัเรยีน เป็นการประเมนิผลเชงิวจิยัเพื่อพฒันา โดยมตีวัชีว้ดัความส าเรจ็และ
ตวับ่งชีต้ามมาตรฐานต่างๆ ตามมาตรฐานและเอกลกัษณ์ของแต่ละโรงเรยีน/แต่ละอ าเภอ ท าใหเ้หน็
คุณค่าที่เป็นพลวตั และเกดิความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค์ เป็นเครื่องมอืของการจดัการเปลี่ยนแปลงใน
การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมองคก์รดว้ยความเตม็ใจทุกภาค ี(ผูบ้รหิาร คร ูนักเรยีน ผูป้กครอง  กรรมการ 
สถานศกึษา ชุมชน ผูป้ระเมนิ และอื่นๆ) มคีวามเป็นอสิระทีจ่ะสรา้งสรรค ์มเีอกภาพเชงิเป้าหมาย 
โดยแต่งตัง้คณะกรรมการก ากบั ตดิตาม และประเมนิโครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนั 

2.8  จดัท า Mapping โดยการสนับสนุนและเป็นพีเ่ลีย้งโรงเรยีนในโครงการของ
สถาบนัราชภฏั สถาบนัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา เพื่อใหส้ามารถเริม่โครงการตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 
2546 ไดต้ามเป้าหมาย 
 ผูร้บัผิดชอบโครงการ 
  กระทรวงศกึษาธกิาร และคณะกรรมการนโยบายหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนั 
 ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. เด็กและเยาวชนไทยในชนบทมโีอกาสได้รบัการศึกษาในโรงเรยีนที่มคีุณภาพ   
รกัการอ่าน เป็นผูท้ีเ่รยีนรูต้ลอดชวีติทีส่ามารถพฒันาใหพ้ึง่ตนเองได ้และเตบิโตเป็นคนคุณภาพของ
ประเทศ 

2. มโีรงเรยีนคุณภาพมาตรฐานกระจายทัว่ถงึทุกอ าเภอ ท าให้เด็กไทยเติบโตด้วย
ความเชื่อมัน่และรกัชาต ิ
 
 1.2  โรงเรียนในฝนัตามโครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน 
  โรงเรยีนในฝนัจะมลีกัษณะเป็นเช่นใดนัน้ขึน้อยู่กบัความคาดหวงัของบุคคลหรอืสงัคม
ทีม่ต่ีอโรงเรยีน บางคนอาจมคีวามคดิ ความคาดหวงัว่าต้องเป็นโรงเรยีนทีด่ ีมมีาตรฐานทางวชิาการสูง 
และหล่อหลอมคุณธรรมจรยิธรรมใหก้บัผูเ้รยีน บางคนอาจเหน็ว่าโรงเรยีนในฝนัต้องเป็นโรงเรยีนที่
เน้นวชิาการและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารจดัการ มคีวามเชื่อว่าเป็นสถานที่ที่ผู้ปกครอง
อยากจะส่งลกูหลานไปรบัการศกึษาเพื่อจะไดเ้ตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีด่ใีนอนาคต ดงันัน้โรงเรยีนในฝนัที่
บุคคลต้องการนัน้จะเกี่ยวขอ้งกบัการเป็นสถานที่ทีมุ่่งสรา้งประสบการณ์ และการเรยีนรูส้ าหรบัผู้เรยีน
เพื่อจะไดเ้ตบิโตเป็นผูใ้หญ่ทีด่ใีนอนาคต และใชส้ื่อและนวตักรรมการเรยีนรูอ้ย่างหลากหลาย รวมทัง้
เป็นสถานที่ทีอ่บอุ่นเต็มไปดว้ยบรรยากาศแห่งความร่วมมอืทางวชิาการ  และมคีวามช่วยเหลอืเกื้อกูล
ซึง่กนัและกนั ทัง้ระหว่างผูบ้รหิารกบัคร ูครกูบันักเรยีน และโรงเรยีนกบัชุมชน จงึจะท าใหเ้ป็นโรงเรยีน
ทีด่มีคีุณภาพ หรอืเป็นโรงเรยีนในฝ้น ซึง่จะส่งผลต่อความส าเรจ็ในการจดัการศกึษาตามภารกจิได ้
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 ลกัษณะโรงเรียนในฝนั 
  กระทรวงศกึษาธกิาร (2546: 7-8) ไดก้ าหนดลกัษณะของโรงเรยีนในฝนัตามโครงการ
หน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนัไวด้งัน้ี 
  1.  จดัการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐาน ปฏิรูปการเรยีนรู้โดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั  
หลกัสูตรสอดคล้องกบัความต้องการของท้องถิ่น แข่งขนัได้ในระดบัสากล ผู้เรยีนมคีุณภาพตาม
มาตรฐานชาติ สามารถพฒันาสู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นคนไทย จดับรรยากาศ  การ
เรยีนรูเ้อือ้ต่อการพฒันาศกัยภาพผูเ้รยีน และมคีวามเป็นประชาธปิไตย 
  2.  เป็นโรงเรยีนตวัอย่างการจดัการศึกษาขัน้พื้นฐานในระดบัอ าเภอที่มคีุณภาพ
มาตรฐานเทยีบเคยีงกบัโรงเรยีนชัน้น า เป็นที่ยอมรบัศรทัธาของนักเรยีน ผู้ปกครอง และชุมชนที่
เน้นการมสี่วนรว่ม 
  3.  มกีารบรหิารจดัการที่มปีระสิทธิภาพ บรหิารคุณภาพทัง้ระบบมคีวามคล่องตัว
รวดเรว็ ทนัสมยั มผีูบ้รหิาร ครู และบุคลากรทางการศกึษามอือาชพีจ านวนเพยีงพอ 
  4.  มคีวามเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถเป็นต้นแบบ เป็นแหล่งเรยีนรู้ ตลอดจน
ช่วยเหลือพัฒนาชุมชนและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและชุมชน
เขม้แขง็ 
  5.  มเีครอืข่ายการสนับสนุน มกีระบวนการวจิยัและพฒันาอย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่ง
ทดลอง สาธิตและฝึกอบรมครูของสถาบันการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาและการมสี่วนร่วมของ
ภาคเอกชน 
  6.  สื่อและเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัเพียงพอ เป็นระบบเครอืข่ายและเอื้อต่อการเรยีนรู้
รว่มกนั 
  7.  เป็นต้นแบบให้กบัโรงเรยีนอื่นๆ น านวตักรรมทางการศกึษาที่ทนัสมยัไปพฒันา
โรงเรยีนให้มคีุณภาพมาตรฐาน ลกัษณะทางกายภาพของโรงเรยีนได้มาตรฐานและเหมาะสมต่อ   
การพฒันาคุณภาพชวีติ 
 
 1.3  ภาพความส าเรจ็โรงเรียนในฝนั 
  กระทรวงศกึษาธกิาร(2547: 25-26) ได้น าเสนอภาพความส าเรจ็ของโครงการหนึ่ง
อ าเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนัไดด้งัน้ี 
  นักเรียน  มนิีสยัใฝ่รู ้รกัการอ่านและการคน้คว้า สามารถแสวงหาความรูด้้วยตนเอง  
เป็นคนดมีคีุณธรรม รูจ้กัคดิวเิคราะห ์มทีกัษะการด ารงชวีติในสงัคมยคุใหม ่ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการเรยีนรู ้สรา้งงาน สรา้งอาชพี สามารถน าเสนอผลงานไดอ้ย่างสรา้งสรรคส์บืสาน
วถิวีฒันธรรมไทยอยา่งมัน่ใจในตนเอง 
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  คร ูมทีกัษะวชิาชพีในการพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ
โดยใชส้ื่อ นวตักรรมและเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเหมาะสมกบันักเรยีน มคีวามกระตอืรอืรน้ สนใจ ใส่ใจ  
ดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนไดเ้รยีนรูแ้ละพฒันาตนเองตามศกัยภาพอย่างเตม็ก าลงัความสามารถ 
  ผู้บริหาร เป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรยีนมกีารบรหิารจดัการที่ด ีมคีวามรู้
ความสามารถในการพฒันาวชิาการ หลกัสูตร นวัตกรรม และกระบวนการเรยีนรู้ไปสู่การปฏบิตัิ
อย่างมปีระสทิธิภาพและคุณภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรยีน โดยอาศัยการมสี่วนร่วมจาก     
ทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
  โรงเรียน เป็นโรงเรยีนชัน้ดี มคีุณภาพ เป็นที่ยอมรบัของชุมชน มบีรรยากาศและ
สภาพแวดลอ้มทีอ่บอุ่น ปลอดภยั เอื้อต่อการเรยีนรู ้มเีอกลกัษณ์โดดเด่น เป็นตน้แบบของการปฏริปู
การศกึษาทีแ่ทจ้รงิ ซึง่เกดิจากการร่วมคดิ ร่วมปฏบิตั ิร่วมพฒันา ร่วมสนับสนุนจากผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง
และประชาสงัคม   
  ผู้ปกครองและชุมชน ใหก้ารยอมรบั เชื่อถอื มคีวามรูส้กึร่วมเป็นเจา้ของและสนับสนุน
การด าเนินงานทุกโรงเรยีน 
 
 1.4  กลยทุธห์ลกัโรงเรียนในฝนั 
  ความส าเรจ็ของโรงเรยีนในฝนัตามเจตนารมณ์ และทศิทางทีต่ ัง้ไวจ้ะบรรลุผลดไีดด้ว้ย
กลยทุธห์ลกั 5 ประการ ดงันี้ (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2547: 26) 

1. สร้างพลงัขบัเคลื่อนให้โรงเรยีนมรีะบบบรหิารจดัการโรงเรยีนที่ด ีคล่องตวั มี
ประสทิธภิาพส่งผลใหน้กัเรยีนพฒันาศกัยภาพมคีุณภาพเป็นทีย่อมรบัของสงัคม 

2. พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรยีนรูเ้ชงิบูรณาการ ใหผู้้เรยีนได้พฒันา
ความรู ้ความสามารถ คุณลกัษณะทีพ่งึประสงคแ์ละทกัษะการด ารงชวีติไดต้ามศกัยภาพ 

3. สรา้งเสรมิศกัยภาพบุคลากรทุกระดับให้เป็นมอือาชพี มทีกัษะในการปฏบิตังิาน  
สามารถจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษา 

4. เพิม่สมรรถนะของโรงเรยีนในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจดั
กระบวนการเรยีนรูแ้ละการบรหิารจดัการใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ผูเ้รยีน 

5. ระดมสรรพก าลงัสรา้งระบบเครอืข่ายอุปถมัภ ์งบประมาณและทรพัยากรทางการ
ศกึษาที่เขม้แขง็อนัเกดิจากพลงัการมสี่วนร่วมและผู้ร่วมคดิ ร่วมปฏบิตั ิร่วมพฒันาการขบัเคลื่อน  
กลยทุธ ์

โรงเรียนในฝนัเป็นโรงเรียนที่ถูกคัดเลือกมาจากอ าเภอละหน่ึงโรงเรียน ซึ่งเป็น
โรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและโรงเรยีนสงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา จังหวัดอ่างทองมีอ าเภอทัง้หมด 7 อ าเภอมีโรงเรียนในฝนัจ านวน 21 
โรงเรยีนดงัต่อไปนี้ 
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ตาราง 1  รายชื่อโรงเรยีนในโครงการ “หน่ึงอ าเภอ หน่ึงโรงเรยีนในฝนั” จงัหวดัอ่างทอง 
 

อ าเภอ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาอ่างทอง มธัยมศึกษาเขต 5 
เมอืง บา้นน ้าผึง้ 

วดัรุง้ 
สตรอ่ีางทอง 

อ่างทองปทัมโรจน์วทิยาคม 
ปา่โมก ชุมชนวดัปราสาท ปาโมกขว์ทิยาภมู ิ

บางเสดจ็วทิยาคม 
ไชโย วดัไชโย (หลวงพ่อโตอุปถมัภ)์ ราชสถติยว์ทิยา 

วเิศษชยัชาญ อนุบาลวดันางใน (ละเอยีดอุปถมัภ)์ วเิศษไชยชาญ “ตนัตวิทิยาภมู”ิ 
วเิศษชยัชาญวทิยาคม 

สามโก้ วดัมงคลธรรมนิมติ สามโกว้ทิยาคม 
โพธิท์อง ชุมชนวดัศลีขนัธาราม (วทิยาคม) 

วดัสุวรรณราชหงษ์ 
โพธิท์อง “จนิดามณ”ี 

แสวงหา อนุบาลแสวงหา 
วดัศรบีวัทอง 

แสวงหาวทิยาคม 
ริว้หวา้วทิยาคม 

 
        ทีม่า: ศูนยบ์รหิารโครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนั. (2546). รายชื่อโรงเรยีนในฝนั. 
ออนไลน์. 
 

กล่าวโดยสรุป จากการคดัเลอืกโรงเรยีนเพื่อเขา้โครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรยีนในฝนันัน้  
จะเห็นได้ว่าโรงเรยีนที่ได้รบัคดัเลือกนัน้เป็นโรงเรยีนที่มคีวามพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้าน
สาธารณูปโภค ท าเลทีต่ ัง้ สื่อและเทคโนโลย ีศกัยภาพของผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศกึษา  
การบรหิารจดัการ และที่ส าคญั คอื ต้องได้รบัการยอมรบัจากโรงเรยีนต่างๆและประชาชนที่อยู่ใน
เขตอ าเภอนัน้ๆดว้ย ซึง่ในการทีจ่ะไดร้บัการยอมรบัโดยทัว่กนันัน้ ย่อมเกดิมากจากการใชภ้าวะผูน้ า
ของผูบ้รหิารในการบรหิารจดัการทัง้สิน้โดยเฉพาะอย่างยิง่ในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศซึง่เป็นกลยุทธ์
หลกัที่ส่งผลต่อทกัษะทีเ่กดิกบัครแูละนักเรยีน นอกจากผู้อ านวยการและรองผูอ้ านวยการ ซึง่ถอืว่า
เป็นผู้บรหิารระดบัสูงในโรงเรยีน ยงัมหีวัหน้ากลุ่มสาระซึง่ถอืว่าผูบ้รหิารระดบักลางในโรงเรยีนที่มี
ส่วนในการบรหิารจดัการใหบ้รรลุจดุมุง่หมายของโครงการ ดว้ยเหตุนี้เองจงึท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจ
ที่จะศึกษาคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอิเลก็ทรอนิกส์ของผู้บรหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดั
อ่างทอง 
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2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคณุลกัษณะภาวะผูน้ า 
 ผูน้ าและภาวะผูน้ ามคีวามส าคญัและเป็นองคป์ระกอบที่มคีวามสลบัซบัซอ้นมาก คุณลกัษณะ
ส่วนบุคคลของผูน้ าจงึมอีทิธพิลต่อความมปีระสทิธผิลและความส าเรจ็ขององคก์าร มนีักวชิาการได้
ใหแ้นวคดิไวห้ลากหลาย ดงันี้ 
 ความหมายของผูน้ า 
  นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายของผูน้ า (leader) ไวต่้างๆ กนั ดงันี้ 
  เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์ (2540: 13)  ผูน้ า คอื บุคคลทีม่ลีกัษณะอย่างใดอย่างหนึ่งใน 5 
อยา่งต่อไปนี้ 

1. มบีทบาทหรอืมอีทิธพิลต่อคนในหน่วยงานมากกว่าผูอ้ื่น 
2. มบีทบาทเหนือบุคคลอื่น 
3. มบีทบาทส าคญัทีสุ่ดทีท่ าใหห้น่วยงานบรรลุเป้าหมาย 
4. ไดร้บัเลอืกจากบุคคลอื่นใหเ้ป็นผูน้ า 
5. เป็นหวัหน้าของกลุ่ม 

  กติ ิตยคัคานนท ์ (2543: 21) กล่าวว่า ผูน้ า คอื บุคคลทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้หรอืไดร้บัการ
ยกย่องขึน้เป็นหวัหนาและเป็นผูต้ดัสนิใจ เนื่องจากเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา
และจะพาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรอืหมูช่นไปในทางดหีรอืทางไม่ดกีไ็ด ้หรอืจะกล่าวอกีนัยหนึ่งไดว้่าผูน้ า
คอืผูท้ีม่ศีลิปะทีจ่ะสามารถมอีทิธพิลเหนือบุคคลอื่นและน าบุคคลเหล่านัน้ไปโดยทีไ่ดร้บัความไวว้างใจ 
เชื่อใจอยา่งเตม็ที ่อกีทัง้ยงัไดร้บัความเคารพนับถอื ความร่วมมอื และความมัน่ใจจากผูใ้ต้บงัคบับญัชา
เหล่านัน้อยา่งจรงิใจ 
  รงัสรรค ์ประเสรฐิศร ี(2544: 12) ใหค้วามหมายเกี่ยวกบัผูน้ าไวว้่า เป็นบุคคลทีท่ าให้
องค์การประสบความก้าวหน้าและบรรลุผลส าเรจ็โดยเป็นผู้มบีทบาทแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคลทีเ่ป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  วรีะวฒัน์ ปนันิตามยั (2544: 8) ให้ความหมายเกี่ยวกบัผู้น าไว้ว่า บุคคลที่ท าหน้าที่
ก าหนด วินิจฉัย ตัดสิน สัง่การ สร้างแรงจูงใจหรอืแก้ไขปญัหาเกี่ยวกับทรพัยากรและนโยบาย
ทศิทางขององค์การ บ้างเป็นผู้น าระดบักลาง (ระดบัผู้จดัการ ผู้อ านวยการ) บ้างเป็นผู้น าระดบัสูง 
(ผูจ้ดัการใหญ่ ประธานกรรมการ อธบิด ีปลดักระทรวง รฐัมนตร ีนายกรฐัมนตร)ี 
  พรนพ พุกกะพนัธุ ์(2544: 1-2) ใหค้วามหมายของผูน้ าว่า คอื บุคคลทีจ่ะมาประสาน
ช่วยใหค้นทัง้หลายทีอ่ยูร่วมกนัหรอืท างานรว่มกนัใหพ้ากนัไปดว้ยดไีปสู่จุดหมายโดยสวสัดภิาพผ่าน
พน้ภยนัตรายอยา่งเรยีบรอ้ยและเป็นสุข บรรลุไดถ้งึจุดหมายทีด่งีามโดยถูกต้องตามธรรมเป็นความ
จรงิ ความแท้ ความถูกต้อง และไดม้าโดยธรรม หรอืผูน้ า คอื ผูท้ีส่ามารถด าเนินงานใหส้ าเรจ็ดว้ย
ความรว่มมอืจากผูอ้ื่น (Get Things Done Though Others) 
  มลัลิกา ต้นสอน (2545: 164) ให้ความหมายของผู้น าว่า เป็นบุคคลที่ท าให้กลุ่ม
ด าเนินงานอย่างก้าวหน้าและบรรลุผลส าเร็จ โดยใช้อิทธิพลที่มใีนการชกัจูงผู้อื่นให้ปฏิบตัิตาม
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ทศิทางทีต่นต้องการ โดยทีผู่น้ ายงัมสี่วนสรา้งวสิยัทศัน์ สรา้งค่านิยมของกลุ่มและสมาชกิ สรา้งความ 
ส าคญักบัเป้าหมายของกลุ่ม และความผกูพนัทีส่มาชกิจะตอ้งปฏบิตังิานใหบ้รรลุเป้าหมายนัน้ 
  เนตรพ์ณัณา ยาวริาช (2546: 1) ใหค้วามหมายของผูน้ าว่า บุคคลทีไ่ดร้บัการยอมรบั
และยกยอ่งจากบุคคลอื่น หมายถงึ บุคคลซึง่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้มาหรอืไดร้บัการยกย่องเป็นหวัหน้า
ในการด าเนินงานต่างๆ ซึง่องคป์ระกอบต่างๆ ต้องอาศยับุคคลทีเ่ป็นผูน้ า มคีวามเป็นผูน้ าจงึจะท า
ให้องค์การด าเนินไปอย่างบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และน าพาหน่วยงานไปสู่ความ
เจรญิกา้วหน้า 
  ไฮเซนฮาวร ์(วรีวุธ มาฆะศริานนท์. 2542: 89; อ้างองิจาก Hizenhour. Nd.) ไดแ้สดง
ทศันะเกีย่วกบัผูน้ าไวว้่า ผูน้ า คอื ผูท้ีส่ามารถโน้มน าใหผู้อ้ื่นเตม็อกเตม็ใจกระท าในสิง่ทีผู่น้ าต้องการ  
ซึง่ความเตม็อกเตม็ใจนัน้มาจากการทีผู่อ้ ื่นมคีวามตอ้งการจะกระท าสิง่นัน้ๆดว้ยเช่นกนั 
  ฟีดเลอร ์(Fiedler. 1967: 14) ผูน้ า คอืบุคคลในกลุ่มซึง่ไดร้บัมอบหมายหน้าทีใ่หค้วบคุม
หรอืประสานงานกจิกรรมต่างๆทีเ่กี่ยวกบัภาระกจิของกลุ่ม 
  ดบับรนิ (DuBrin. 1998: 431) กล่าวว่า ผูน้ า คอืบุคคลซึง่ก่อใหเ้กดิความมัน่คงและ
ช่วยเหลอืบุคคลต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
  ฮลัพนิ (เพทาย ซื่อสจัจพงษ์. 2540: 12; อ้างองิจาก Halpin. 1958: 27-28) กล่าวว่า  
ผูท้ีจ่ะเป็นผูน้ านัน้คอืบุคคลทีม่ลีกัษณะอยา่งใดอย่างหนึ่งหรอืหลายอย่าง ดงันี้ 

1. มบีทบาทหรอือทิธพิลต่อคนในองคก์ารมากกว่าคนอื่น 
2. มบีทบาทเหนือบุคคลอื่นๆ 
3. มบีทบาทส าคญัทีสุ่ดทีท่ าใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย 
4. ไดร้บัเลอืกจากบุคคลอื่นใหเ้ป็นผูน้ าเป็นหวัหน้ากลุ่ม 

  สรุปได้ว่า ผู้น า คอื บุคคลที่ได้รบัการยกย่องให้เป็นหัวหน้า อาจเป็นบุคคลที่ได้รบั
มอบหมายโดยการแต่งตัง้ให้น ากลุ่ม  มอีิทธพิลต่อสมาชกิและกจิกรรมต่างๆ ของกลุ่ม มบีทบาท
ส าคญัในการน ากลุ่มใหส้ามารถด าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคท์ี่วางไว้อย่างมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล 
 
 ความหมายของภาวะผูน้ า 
  ภาวะผูน้ า (leadership) ไดม้ผีูศ้กึษาและใหค้วามหมายต่างๆ ดงันี้ 
  ปรยีาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2532: 197-198) ไดส้รุปความหมายของภาวะผูน้ าว่าพฤตกิรรม
ทีม่ผีลท าใหผู้อ้ ื่นคลอ้ยตามถอืเป็นศลิป์อย่างหน่ึงในตวับุคคลทีช่กัจงูใหค้นท างานอย่างใดอย่างหน่ึง
และท าตามความพอใจและเป็นผู้จดัและใหค้วามสะดวกแกสมาชกิผูป้ฏบิตังิาน โดยการรเิริม่ใหเ้กิด
การวางแผน ก าหนดเป้าหมายและแรงจงูใจ เพื่อสนองความต้องการของสมาชกิ และเพื่อใหส้มาชกิ
มปีระสทิธภิาพในการท างาน 



18 
 

  สุพตัรา สุภาพ (2536: 46) อธบิายว่า ภาวะผูน้ า คอื การใชอ้ทิธพิลหรอือ านาจหน้าที่
ในการตดิต่อสมัพนัธ์กบัผู้ใต้บงัคบับญัชา หรอืผู้อื่นในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อจะได้มกีารด าเนินไป
ตามเป้าหมาย 
  เอกชยั กี่สุขพนัธ ์(2538: 81) ใหค้วามหมายไวว้่า ภาวะผูน้ า คอื ผูม้คีวามสามารถใน
การวางแผน การจดัองคก์ร การสื่อสาร การแก้ปญัหา และการจงูใจใหผู้อ้ ื่นปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตาม
เป้าหมายขององคก์ร 
  เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์ (2540: 8) ให้ความหมายไวว้่า ภาวะผูน้ า เป็นความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลซึง่เกีย่วขอ้งกบัการใชอ้ทิธพิลและอ านาจ 
  ลทัธกิาล ศรวีะรมย ์ (2542: 433) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าเป็นศลิปะทีจ่ าเป็นและส าคญัยิง่ต่อ
นักบรหิารที่จะน าองคก์ารไปสู่ความส าเรจ็ ผู้น าเป็นผู้ตดัสนิใจ ก าหนดปญัหา วางแผนและรบัผดิชอบ
ต่อความอยูร่อดหรอืการพฒันาองคก์าร 
  ทองใบ สุดชาร ี(2543: 4) ใหค้วามหมายไวว้่า ภาวะผูน้ า หมายถงึกระบวนการทีบุ่คคล
ใชอ้ านาจหรอือทิธพิลต่อผูอ้ื่น เพื่อใหบุ้คคลหรอืกลุ่มยอมปฏบิตัติามความต้องการของตนเอง ทัง้นี้
เพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้
  รงัสรรค ์ประเสรฐิศร ี(2544: 11) ไดส้รปุความหมายของภาวะผูน้ าไวด้งันี้ 
   1. เป็นความสามารถทีจ่ะมอีทิธพิลเหนือผูอ้ื่นในดา้นการกระท าตามทีผู่น้ าต้องการ
และสามารถจงูใจบุคคลอื่นใหท้ ากจิกรรมทีช่่วยใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์ารได ้
   2.  เป็นกระบวนการความเป็นผูน้ าจากการใชอ้ทิธพิลที่จะควบคุมและประสานงาน
กจิกรรมของสมาชกิใหบ้รรลุเป้าหมาย 
   3.  เป็นลกัษณะความสมัพนัธท์างอ านาจอย่างหนึ่งของผูน้ า จนได้รบัการยอมรบั    
นบัถอืในพฤตกิรรมของเขาจากสมาชกิภายในกลุ่มและกลุ่มอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งเป็นกระบวนการใน การใช้
อทิธพิลทีม่ต่ีอการด าเนินงานของกลุ่มใหบ้รรลุเป้าประสงคข์ององคก์าร และมกีารจงูใจใหเ้กดิพฤตกิรรม
ในการท างาน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ตลอดจนใชอ้ทิธพิลใหก้ลุ่มธ ารงไวซ้ึง่วฒันธรรมของตน 
  วรรณวมิล บุญเตม็แลว้ (2551: 9) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า คอื การทีผู่น้ าใชอ้ทิธพิลในการ
สัง่การหรอืควบคุมต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏบิตัติามทีต่นตอ้งการ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 
  ปฐมพร พึง่สุขพระกาฬ (2553: 11) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการ
ทีบุ่คคลหนึ่ง (ผูน้ า) ใชอ้ทิธพิลและอ านาจของตนกระตุ้นชีน้ าใหบุ้คคลอื่น (ผูต้าม) มคีวามกระตอืรอืรน้
เตม็ใจท าในสิง่ทีเ่ขาตอ้งการ โดยมเีป้าหมายขององคก์ารเป็นจดุหมายปลายทาง 
  ออ้ยทพิย ์ลาสงิหว์งษ์ (2554: 31) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ภาวะผูน้ าเป็นการใชอ้ทิธพิล
ทางสงัคมที่บุคคลหนึ่งตัง้ใจใชอ้ทิธพิลต่อผูอ้ื่น เช่น ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ  
คุณธรรม ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีต่นตอ้งการ 
  สุจติรา นภาคณาพร (2554: 27-28) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า คอื การทีผู่น้ าใชอ้ทิธพิลซึ่ง
เป็นอ านาจภายในตวัของผู้น า เช่น ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ บุคลกิภาพ คุณธรรม ซึ่ง
เป็นอ านาจจรงิๆ ที่เขามอียู่ และอ านาจทีบุ่คคลนั ้นไดร้บัจากการทีเ่ขาด ารงต าแหน่ง ซึง่เป็นอ านาจ
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การยอมรบัจากกลุ่มแสดงพฤตกิรรมใหเ้กดิความเขา้ใจร่วมกนั (Mutual  understanding) ใหเ้กดิแรง
กระตุ้นภายในกลุ่ม (Mutual stimulation) ท าใหเ้กดิปฏสิมัพนัธท์างสงัคม (Social interaction)  สามารถ
เปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์ (Situation) และน าไปสู่เป้าหมายขององคก์าร 
  เทอรร์ี ่(Terry. 1960: 293) ใหค้วามหมายว่า ภาวะผูน้ าเป็นการใชอ้ านาจอทิธพิลให้
คนอื่นเกดิความพอใจทีจ่ะท างานเพื่อกลุ่มและใหบ้รรลุเป้าหมายของกลุ่ม 
  สต๊อกดลิล ์(Stogdill. 1974: 7-15) ไดใ้หค้วามหมายของภาวะผูน้ าไวห้ลายลกัษณะ
ดงัต่อไปนี้ 

1. ภาวะผูน้ า  เป็นศูนยร์วมของกระบวนการกลุ่ม 
2. ภาวะผูน้ า  เป็นคุณลกัษณะทางบุคลกิภาพและผลการกระท า 
3. ภาวะผูน้ า  เป็นศลิปะของการกระท าใหผู้อ้ื่นรว่มมอืและปฏบิตัติาม 
4. ภาวะผูน้ า  เป็นการใชอ้ทิธพิล 
5. ภาวะผูน้ า  เป็นการกระท าหรอืการแสดงพฤตกิรรม 
6. ภาวะผูน้ า  เป็นลกัษณะการเกลีย้กล่อม 
7. ภาวะผูน้ า  เป็นเครือ่งมอืทีจ่ะท าใหบ้รรลุถงึเป้าหมาย 
8. ภาวะผูน้ า  เป็นผลจากการทีค่นเรามปีฏสิมัพนัธต่์อกนั 
9. ภาวะผูน้ า  เป็นการแสดงบทบาททีแ่ตกต่างกนั 
10. ภาวะผูน้ า  เป็นการใชค้วามรเิริม่ในการปฏบิตังิาน 

  โบลส ์และเดเวนพอรท์ (Boles; & Devenport. 1975: 117) ใหค้วามหมายว่า ภาวะ
ผูน้ าเป็นกระบวนการซึง่บุคคลใชค้วามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ช่วยใหก้ลุ่มปฏบิตังิานเพื่อใหเ้กดิผลผลติ
ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย ท าใหก้ลุ่มด ารงอยูไ่ดโ้ดยสนองความตอ้งการของสมาชกิในกลุ่มนัน้ๆดว้ย 
  แมค ฟารแ์ลนด ์(McFarland. 1979: 303) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าเป็นความสามารถทีจ่ะ
ชีแ้นะ สัง่การ อ านวยการ หรอืมอีทิธพิลต่อกลุ่ม เพื่อใหบ้รรลุความต้องการของกลุ่มหรอืจุดมุ่งหมาย
ทีก่ าหนดไว ้
  เกยีมแมทเทยีว (Giammatteo. 1981: 2) ชีใ้หเ้หน็ว่าผูน้ าทีเ่หมาะสมในปจัจุบนัไม่ใช่
สัง่การ (directing) และควบคุม (controlling) แต่เป็นผูน้ าใหเ้กดิการมสี่วนร่วมและเกดิแรงจงูใจของ
บุคคลในองคก์าร (involving and motivating) ซึง่แสดงออกทางพฤตกิรรมทีเ่รยีกว่า “ภาวะผูน้ า” จะมี
ลกัษณะ 5 ประการ 

1. สรา้งและใหก้ลุ่มด ารงอยูไ่ด้ 
2. ท างานส าเรจ็ 
3. ช่วยใหก้ลุ่มเกดิความรูส้กึทีด่ต่ีอกนั 
4. ช่วยกลุ่มตัง้วตัถุประสงคท์ีช่ดัเจนและเขา้ใจงา่ย 
5. ท าใหเ้กดิความรว่มมอืรว่มใจในการปฏบิตังิานไปสู่เป้าหมาย 
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  เฮอรเ์ซย ์และแบลนชารด์ (Hersey; & Blanchard. 1993: 94) ใหค้วามหมายว่า ภาวะ
ผูน้ าเป็นกระบวนการทีใ่ชอ้ทิธพิลใหบุ้คคลอื่นใชค้วามพยายามในการทีจ่ะปฏบิตังิานในหน้าทีใ่หบ้รรลุ
เป้าหมายภายใตส้ถานการณ์ทีก่ าหนดไว ้
  ยคูล ์(Yukl. 1998: 2) ใหค้วามหมายไวว้่า ภาวะผูน้ า หมายถงึพฤตกิรรมส่วนตวัของ
บุคคลหน่ึงทีจ่ะชกัน ากจิกรรมของกลุ่มใหบ้รรลุเป้าหมายรว่มกนั 
  ดาฟท ์(Daft. 1999: 5)  ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ภาวะผูน้ า เป็นความสมัพนัธท์ีม่อีทิธพิล
ระหว่างผูน้ าและผูต้าม ซึง่ท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเพื่อใหบ้รรลุจดุมุง่หมายรว่มกนั 
  เชอรเ์มอรฮ์อรน์, ฮนัท ์และออสบอน (Shermerhorn Hunt; & Osbon. 2000: 7) ให้
ความหมายไวว้่า ภาวะผูน้ า เป็นอทิธพิลระหว่างบุคคลทีจ่ะชกัน าใหบุ้คคลอื่นหรอืกลุ่มท าในสิง่ทีผู่น้ า
ตอ้งการ 
  คูลเตอร ์(Coulter. 2002: 20) ใหค้วามหมายไวว้่า ภาวะผูน้ า เป็นความสามารถของ
บุคคลในการมองการณ์ไกล การปรบัเปลีย่นวธิกีารด าเนินงาน การก าหนดกลยุทธ์ และการท างาน
ร่วมกบับุคคลอื่นในองค์การ เพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะสรา้งความเจรญิเตบิโตและคุณค่า
ใหก้บัองคก์าร 
  จากความหมายของภาวะผูน้ าดงักล่าวขา้งต้น สรุปไดว้่า ภาวะผู้น า หมายถงึการที่ผูน้ า
ใช้อทิธพิลซึ่งเป็นอ านาจภายในตวัของผู้น า เช่น ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์  บุคลกิภาพ 
คุณธรรม ซึ่งเป็นอ านาจจรงิๆ ที่มอียู่และอ านาจที่บุคคลนัน้ได้รบัจากการที่ด ารงต าแหน่ง  ซึ่งเป็น
อ านาจการยอมรบัจากกลุ่มแสดงพฤตกิรรมใหเ้กดิความเขา้ใจร่วมกนั (mutual understanding) ให้
เกดิแรงกระตุ้นภายในกลุ่ม (mutual stimulation) ท าใหเ้กดิปฏสิมัพนัธท์างสงัคม (social interaction) 
สามารถเปลีย่นแปลงไปตามสถานการณ์ (situation) และน าไปสู่เป้าหมายขององคก์าร 
 
ภาวะผูน้ าทางการศึกษา 
 การศกึษาเรื่องของภาวะผู้น า ได้มนีักคดินักทฤษฎไีด้ศกึษาค้นคว้าทัง้ในอดตีมาจนถงึ
ปจัจุบนั เป็นการค้นหาองค์ประกอบหรอืปจัจยัที่ท าให้ผู้น ามปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ในการ
ปฏบิตังิาน จากการศกึษาคน้ควา้สามารถระบุคุณลกัษณะ พฤตกิรรม หรอืสถานการณ์ต่างๆ ทีท่ าให้
แบบของความเป็นผู้น าแบบหนึ่ง มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลสูงกว่าภาวะผู้น าอกีแบบหนึ่ง        
(สุเทพ พงศ์ศรวีฒัน์. 2548: 3) แนวคดิเกี่ยวกบัภาวะผู้น าทางการศกึษาที่มกีารศกึษากนัอยู่ใน
ปจัจุบนัถอืเป็นแนวคดิคลาสสคิ จากการพฒันาผู้น ากลุ่มและองค์การ แล้วประยุกต์สู่การศกึษา       
ซึ่งอาจสรุปได้ 3 แนวทาง คอื 1. แนวคดิคุณลกัษณะของผู้น า (Traits Leadership) 2. แนวคดิ
พฤตกิรรมของผู้น า (Behavioral Leadership) 3. แนวคดิผู้น าตามสถานการณ์ (Contingency 
Leadership) 
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  แนวคิดคณุลกัษณะของผูน้ า (Trait  Leadership)  
         แนวคดิคุณลกัษณะของผู้น า คอื แนวคดิที่เน้นการหาคุณลกัษณะทัว่ไปของผูน้ า    
เพื่อเปรยีบเทยีบกบับุคคลทีไ่ม่ใช่ผูน้ า ในการศกึษาภาวะผูน้ าระยะแรกๆ นักวชิาการใหค้วามส าคญั
กบัคุณลกัษณะส่วนตวั (personal traits) ของผูน้ า โดยพยายามแยกแยะว่าคุณลกัษณะใดบา้งทีด่ ารง
อยูใ่นตวัผูน้ า ตวัอยา่งคุณลกัษณะทีม่กีารระบุกนัมากกว่าเป็นตวัชีว้ดัความเป็นผูน้ า คอื ความเฉลยีว
ฉลาด (intelligence) ความซื่อสตัย ์(honesty) และความเชื่อมัน่ในตนเอง (self-confidence) งานวจิยั
ในยุคแรกๆ ของแนวทางนี้จะศกึษาผูน้ าทีป่ระสบความส าเรจ็ ดงันัน้ แนวทางนี้จงึรูจ้กักนัอกีนาน
ประหนึ่งว่า แนวทาง “บุรุษผูย้ ิง่ใหญ่” (the great man approach) และมคีวามเชื่อว่า มคีนบางคน
เท่านัน้ทีเ่กดิมาเพื่อเป็นผูน้ า กล่าวอกีนยัหน่ึง คอื บุคคลคนใดจะเป็นผูน้ าในอนาคตไดห้รอืไม่ ได้ถูก
ก าหนดล่วงหน้าโดยธรรมชาตแิล้ว การวเิคราะหค์ุณลกัษณะผูน้ าจากผลงานวจิยัเมื่อปี ค.ศ. 1948   
ไดม้กีารคน้พบจุดร่วมส าคญั 7 ประการ ของคุณลกัษณะเชงิบุคลกิภาพกบัการเป็นผู้น าที่ประสบ
ความส าเรจ็ คอื ความเฉลยีวฉลาด การรเิริม่สรา้งสรรค์ ทกัษะดา้นสงัคม ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
พลงัแห่งความรบัผดิชอบ และความซื่อสตัยม์ัน่คงต่อหลกัการ (พชิาย รตันดลิก ณ ภูเกต็. 2552: 172) 
อย่างไรกต็าม ยงัมกีารพบว่า คุณลกัษณะดงักล่าวมคีวามส าคญัแตกต่างกนัไปตามสถานการณ์ เช่น 
รเิริม่สร้างสรรค์มสี่วนให้ผู้น าประสบความส าเร็จในสถานการณ์หนึ่ง  แต่อาจไม่เกี่ยวข้องกับ
ความส าเรจ็ของผูน้ าทีอ่ยูใ่นสถานการณ์ซึง่แตกต่างออกไป  
        จากการวจิยัของประทปี บนิชยั (2546: 11) ศกึษาเรื่อง รปูแบบการพฒันาภาวะผูน้ า
ตามแนวภาวะผู้น าพสิยัสมบูรณ์ของผู้บรหิารสถานศึกษา ในระดบัการศกึษาขัน้พื้นฐาน พบว่า 
ทฤษฎทีี่เชื่อว่า คนบางคนเกดิมาเพื่อการเป็นผู้น าโดยเฉพาะผู้น าที่ยิง่ใหญ่ในอดตีไม่ว่าจะเป็น 
Napoleon, Alexander the Great, Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Sir 
Winston Leonard Spencer-Churchill, John Fitzgerald Kennedy, Nelson Mandela และ Margaret 
Thatcher ดูเหมอืนว่าพวกเขาแตกต่างจากคนธรรมดาในหลายด้าน ซึง่ภายใต้พื้นฐานความเชื่อนี้ 
นักวจิยัไดส้รา้งมุมมองทีเ่รยีกว่า “ทฤษฎบีุคคลยิง่ใหญ่ (the great man theories) ขึน้มา ซึง่เชื่อว่า
ผู้น าที่ยิง่ใหญ่จะมคีุณลกัษณะที่ส าคญัที่ท าให้พวกเขาแตกต่าง จากบุคคลอื่น เช่นเดยีวกบัแบส 
(Bass, 1990: 79-81) ไดท้บทวนงานวจิยัทีเ่กี่ยวกบัผูน้ ามากกว่า 163 เรื่อง ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1948-1970 
จนท าใหเ้ขาสามารถระบุคุณลกัษณะของผูน้ าทีด่วี่าขึน้อยูก่บัคุณลกัษณะ 6 ประการ คอื คุณลกัษณะ
ทางร่างกาย ภูมหิลงัทางสงัคม สตปิญัญา บุคลกิภาพ คุณลกัษณะที่เกี่ยวกบังานและคุณลกัษณะ
ทางสงัคม ซึง่ในแต่ละคุณลกัษณะสามารถอธบิายไดด้งันี้ 
      1.  คุณลกัษณะทางร่างกาย (physical characteristics) ประกอบดว้ย ความแขง็แรง 
(activity, energy) รปูร่าง (appearance grooming) ความสูง (height) น ้าหนัก (weight) ซึง่กล่าวไดว้่า 
ความสมัพนัธร์ะหว่างความเป็นผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิลกบั คุณลกัษณะทางร่างกาย
ใหผ้ลลพัธท์ีข่ดัแยง้กนั เช่น การมสี่วนสงูและน ้าหนกัมากกว่าไมไ่ดเ้ป็นตวับ่งชีว้่า ความเป็นผูน้ าจะมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลหรอืไม่ แต่กม็อีงคก์รจ านวนมากเชื่อว่าบุคคลทีม่รีปูร่างสูงใหญ่ จะจ าเป็น
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ต่อการเชื่อฟงัของผูต้าม ซึง่กส็ามารถอธบิายไดอ้ยู่บนพืน้ฐานของอ านาจ การบงัคบัหรอืความกลวั 
แต่ในขณะเดยีวกนั Mahatma Gandhi, Napoleon, Stalin และ Deng Xiaoping กเ็ป็นตวัอย่างของ
บุคคลรปูรา่งเลก็ แต่กเ็ป็นผูน้ าทีย่ ิง่ใหญ่ได้ 
      2.  คุณลกัษณะดา้นภูมหิลงัทางสงัคม (social background) ประกอบดว้ย การศกึษา 
(education) สถานภาพทางสงัคม (social status) และการเปลีย่นแปลงสถานภาพทางสงัคม (mobility) 
ได้แสดงความคดิเหน็เกี่ยวกบัสถานภาพทางสงัคมเศรษฐกจิทีด่ี จะเป็นขอ้ได้เปรยีบต่อการเขา้สู่
สถานภาพทางของความเป็นผู้น า บุคคลที่มสีถานะทางเศรษฐกจิและสงัคมต ่าแต่สามารถก้าวสู่
สถานภาพทางสงัคมที่ สูงกว่าได ้จะไปสู่ต าแหน่งผู้น าระดบัสูงไดม้ากกว่า และในปจัจุบนั ผูน้ าที่มี
การศกึษาดจีะมโีอกาสเขา้สู่ต าแหน่งผูน้ าไดด้กีว่า 
      3.  คุณลกัษณะดา้นสตปิญัญาและความสามารถ (intelligence and ability) ซึง่แบส 
สรปุไวว้่า ผูน้ าทีม่คีวามรู ้(knowledge) มดีุลพนิิจ (judgment) มทีกัษะในการพูดไดอ้ย่างคล่องแคล่ว 
ปฏภิาณไหวพรบิด ี สิง่เหล่านี้เป็นตวับ่งชีไ้ดใ้นระดบัหนึ่งว่า ผู้น าทีม่ปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
ตอ้งมคีุณสมบตัเิหล่านี้อยู่ ถงึแมว้่าจะตอ้งศกึษาปจัจยัอื่นๆ มาประกอบกต็าม 
      4.  คุณลกัษณะด้านบุคลกิภาพ (personality) พบว่า Bass and Avolio (1990) 
แสดงความคดิเหน็ว่าบุคลกิภาพประกอบดว้ยการมคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง (self-confidence) มคีวาม
ซื่อสตัย ์(integrity) อดทนต่อความเครยีด (tolerance of stress) การควบคุมอารมณ์ไดด้ ี(emotional 
control) มคีวามกระตอืรอืรน้ (enthusiasm) ความตื่นตวั (alertness) มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์(original, 
originality) มคีวามสามารถในการปรบัตวั (adaptability) เป็นคนเปิดเผยไม่เกบ็ตวั (extroversion) 
เป็นตน้ แสดงใหเ้หน็ว่า คุณลกัษณะดา้นบุคลกิภาพ จะตอ้งน ามาศกึษาในเรือ่งของความเป็นผูน้ า 
      5.  คุณลกัษณะทีเ่กี่ยวกบังาน (task-related characteristic) ประกอบดว้ย ความ
ขยนัหมัน่เพยีร (drive to achieve) ความรบัผดิชอบ (responsibility) การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค 
(persistence against obstacle) จะต้องมคีวามมุ่งงานสูง รเิริม่งานใหม่ๆ ผู้ที่จะเป็นผู้น าที่ดไีด้
จะตอ้งมคีุณสมบตัเิหล่านี้ 
      6.  คุณลกัษณะทางสงัคม (social characteristics) ประกอบด้วย ความนิยม
แพร่หลาย (popularity) มทีกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ( interpersonal skills) มเีสน่ห์ดงึดูด 
(attractiveness) ความร่วมมอื (cooperativeness) ชอบสงัคม (social participation) นักการทูต 
(diplomacy) 
     มอสเลย ์(Mosley. 1996: 397) ไดก้ล่าวแยง้กบัคุณสมบตัขิองผูน้ าทัง้ 6 ประการ 
ดงักล่าวขา้งต้น โดยไดก้ล่าวถงึขอ้จ ากดัทฤษฎคีุณลกัษณะภาวะผู้น าว่านักวจิยัไม่สามารถ ระบุ
คุณลกัษณะทีแ่น่นอนชดัเจนในการจ าแนกว่า บุคคลที่มภีาวะผู้น าและไม่มภีาวะผู้น ามคีุณลกัษณะ     
ทีแ่ตกต่างกนัอย่างไร ซึง่ในบางครัง้คุณลกัษณะอย่างหนึ่งกเ็หมาะสมกบัสถานการณ์แบบหนึ่งแต่ก็    
ไมเ่หมาะสมกบัสถานการณ์อกีแบบหนึ่งและไม่สามารถคน้หาคุณลกัษณะทีจ่ะรบัประกนัถงึความส าเรจ็
ของผูน้ าได ้เพราะไมไ่ดศ้กึษาว่าคุณลกัษณะจะมผีลระยะยาว (Yukl. 1994: 7) 
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 แนวคิดพฤติกรรมของผูน้ า (Behavioral  Leadership)  
     ในช่วงปลายทศวรรษที่ 1940 นักวจิยัได้ศกึษาแนวคดิคุณลกัษณะของผู้น าที่ยงัมี
ขอ้บกพร่องอยู่ท าให้นักพฤตกิรรมศาสตรม์ุ่งความสนใจเรื่องภาวะผู้น าในการศกึษาพฤตกิรรมของ
ผูน้ าทีเ่กดิขึน้จรงิว่า ผูน้ าจรงิๆ แลว้เขาท าอะไรและท าอย่างไร คอื ศกึษาว่าภาวะผูน้ าทีม่ปีระสทิธภิาพ
และประสทิธผิลนัน้ จะต้องใชพ้ฤตกิรรมอย่างไรในการน าจงึจะท าใหก้ลุ่มบรรลุเป้าหมายได ้นักวจิยั
กลุ่มนี้จงึมุ่งศกึษาพฤตกิรรมทีแ่บ่งแยกระหว่างผูน้ าทีม่ ี ประสทิธภิาพและประสทิธผิลกบัผูน้ าทีข่าด
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล คลา้ยกบัทฤษฎภีาวะผูน้ าเชงิคุณลกัษณะ และพวกเขาเชื่อว่าพฤตกิรรม
ทีค่น้พบนัน้จะเป็นพฤตกิรรมทีป่ระยกุตใ์ชโ้ดยทัว่ไป ไม่ต้องค านึงถงึสถานการณ์ทีผู่น้ าเผชญิอยู่กไ็ด ้
ดงันัน้  จงึพยายามศกึษาคน้ควา้ว่า รปูแบบพฤตกิรรมใดทีด่ทีีสุ่ดในการน า เพื่อน าเอารปูแบบนัน้ไป
พฒันาใหบุ้คคลมรีปูแบบพฤตกิรรมแบบนัน้เพื่อทีจ่ะได้ ผูน้ าทีม่คีุณภาพ สมมตฐิานของทฤษฎนีี้จงึ
เชื่อว่า ภาวะผูน้ าถูกสรา้งขึน้ไดไ้ม่ใช่เป็นมาโดยก าเนิด (made not born) จากการศกึษาภาวะผูน้ า
เชงิพฤตกิรรมทีม่อียู่หลากหลาย มทีัง้ทีศ่กึษาพฤตกิรรมการใชอ้ านาจ พฤตกิรรมการบรหิารจดัการ 
เป็นตน้ โดยจะศกึษาแนวคดิต่างๆ ดงันี้ 
     การศกึษาของมหาวทิยาลยัมชิแิกน (The University of Michigan studies) ในปี ค.ศ.1966 
ไดใ้ชก้ลยุทธใ์นการศกึษาภาวะผูน้ าทีแ่ตกต่างจากความคดิของ Kurt Lewin ของมหาวทิยาลยัไอโอ
ว่าเขาได้ศึกษาภาวะผู้น าโดยพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตามกบัประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลของงาน โดยไดร้ะบุพฤตกิรรมผูน้ าไว ้2 แบบ คอื ผูน้ าทีม่พีฤตกิรรมแบบมุ่งคน (employee- 
centered leader behavior) และผูน้ าทีม่พีฤตกิรรมมุ่งงาน (job-centered leader behavior) โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ (Lunenburg; & Ornstein. 1996: 128-129) 
       1. พฤตกิรรม ของผู้น าแบบมุ่งคน ผู้น าแบบนี้จะเน้นเรื่องความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคล ยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคล สนใจและเขา้ใจความตอ้งการของพนกังาน 
      2. พฤตกิรรม ของผู้น าแบบมุ่งงาน ผู้น าแบบนี้จะเน้นไปที่ผลผลติเป็นสิง่ส าคญั    
จงึใหค้วามส าคญักบังานและเทคนิคต่าง ๆ ในการผลติ เพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนดไว้
โดยมองว่าพนกังานเป็นเพยีงปจัจยั หนึ่งทีท่ าใหง้านส าเรจ็เท่านัน้ 
     ลเิคอรท์ (Likert. 1967) ไดพ้ฒันาแนวความคดิของมหาวทิยาลยัมชิแิกน โดยไดน้ า
แนวความคดิพฤติกรรมผู้น าแบบมุ่งคนและแบบมุ่งงานมาท าการวจิยั  โดยแบ่งเป็น 4 ระบบ       
แลว้น ามาวางเรยีงกนัเป็นแนว เริม่ตน้ตัง้แต่ผูน้ าแบบเผดจ็การไปจนถงึผูน้ าแบบมสี่วนรว่ม 
  ต่อมาเบรคและมตูนั (บณัฑติ แท่นพทิกัษ์. 2540: 58; อ้างองิจาก Blake; & Mouton.  
1982) ได้เสนอการใช้ตาข่ายการจดัการ (The Managerial Grid) เพื่อแสดงแบบผู้น าที่ดทีี่สุดว่า  
เป็นแบบทีผ่สมกนัของ 2 มติพิฤตกิรรมของผูน้ า คอื มุ่งคนและมุ่งงาน ท าใหไ้ดแ้บบผู้น าทีส่ าคญั 5 
แบบ โดยแบบผู้น าแบบ 9,9 ที่เน้นทมีเป็นแบบผู้น าที่ดทีี่สุด อย่างไรก็ตามแบบผู้น าแบบนี้ก็ไม่มี
หลกัฐานยนืยนัว่าจะเป็นแบบผูน้ าทีด่ทีีสุ่ดทุกสถานการณ์ เช่น แบบ 1,1 อาจจะเหมาะสมกบัผูต้ามที่
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รูง้านดแีละไม่จ าเป็นต้องรอรบัค าสัง่จากผู้น า คนงานอาจจะสนุกกบังานและเพื่อนร่วมงานมากกว่า  
ท าใหค้นเริม่ตน้สนใจศกึษาผูน้ าตามสถานการณ์ เพราะเหน็ว่าสถานการณ์เป็นตวัแปรส าคญั 
 
 แนวคิดผูน้ าตามสถานการณ์ (Contingency  Leadership) 
  การศกึษาแบบทฤษฎภีาวะผูน้ าตามสถานการณ์มคีวามเชื่อว่า พฤตกิรรมของผูน้ าทีม่ ี
ประสทิธผิลจะปรบัเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ จากสถานการณ์หนึ่งสู่สถานการณ์หนึ่ง ซึ่งการเป็น
ผูน้ าทีด่นีัน้อยู่กบัปจัจยัสถานการณ์ เบทแมนและไซแทมล ์(นิคม นาคอ้าย. 2549: 31; อ้างองิจาก  
Bateman; & Zeithaml. 1990: 487) ในทีน่ี้จะกล่าวเฉพาะทฤษฎผีูน้ าตามสถานการณ์ของฟีดเลอร ์
(The Contingency Leadership Theory) ซึง่เป็นทฤษฎทีี่มชีื่อเสยีงมากที่สุด ฟีดเลอร ์(Fiedler) 
เสนอว่าความมปีระสทิธผิลของแบบผูน้ าขึน้อยูก่บัสถานการณ์ซึง่มหีลกัการพืน้ฐาน 3 ประการ คอื 

1. แบบผูน้ าถูกก าหนดโดยระบบการจงูใจของผูน้ า ซึง่ใชเ้ครื่องมอื LPC (Least  
Preferred Co-worker Scale) แยกผูน้ าออกเป็นแบบมุง่คนหรอืมุง่งาน 

2. สถานการณ์ถูกก าหนดโดยบรรยากาศของกลุ่มหรอืความสมัพนัธร์ะหว่างผูน้ า
และผูต้าม โครงสรา้งของงาน และอ านาจในต าแหน่งของผูน้ า 

3. ประสิทธิภาพของกลุ่มขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแบบผู้น ากับการควบคุม
สถานการณ์ซึง่เป็นการพจิารณาว่าภาระงานของกลุ่มประสบความส าเรจ็เพยีงใด 
  แบบผูน้ าตามสถานการณ์ของฟีดเลอรน์ี้ สามารถน าไปใชใ้นการคดัเลอืกและฝึกอบรม
ผูน้ าใหเ้หมาะสมกบัองคก์าร โดยไม่ว่าจะเป็นผูน้ าแบบใดกม็ีประสทิธผิลไดห้ากแบบผูน้ าสอดคลอ้ง
กบัสถานการณ์ ผลของแนวคดินี้ชีใ้ห้เหน็ว่าไม่มแีบบผูน้ าทีด่ทีี่สุดแบบเดยีว หรอืไม่มแีบบผูน้ าใดที่
ใชไ้ดก้บัทุกสถานการณ์  
 
คณุลกัษณะของผูบ้ริหารโรงเรียน 
 คุณลกัษณะของผูบ้รหิารโรงเรยีน หมายถงึ คุณสมบตัเิฉพาะทีจ่ะท าใหผู้บ้รหิารโรงเรยีนมี
พฤตกิรรมต่างๆตามบทบาทหน้าที ่และสามารถปฏบิตักิาร/ด าเนินการไดอ้ย่างมคีุณภาพ (ศริวิรรณ  
เสนารกัษ์. 2549: 36) รวมทัง้เป็นศกัยภาพทางความรูห้รอืทกัษะทีจ่ะช่วยใหผู้บ้รหิารปฏบิตังิานได้
ส าเรจ็ (Pellegrino and Varnhagan. 1985: 1) คุณลกัษณะของผูบ้รหิารโรงเรยีนนี้เป็นสิง่จ าเป็นต่อ
ผูบ้รหิาร ซึง่บางคนมมีาแต่ก าเนิดส่วนหนึ่ง และเกดิจากการเรยีนรู้ อกีส่วนหนึ่ง ไดแ้ก่ ความรูท้ ัว่ไป  
ภาวะผูน้ า ลกัษณะนิสยั ภาพพจน์ทีม่องเหน็ บทบาททางสงัคม ตลอดจนความช านาญเฉพาะ ซึง่มี
ส่วนเกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานใหเ้กดิผลส าเรจ็ ดงันัน้ คุณลกัษณะทีม่อียู่ในตวัผูบ้รหิารโรงเรยีนจงึ
มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการบรหิารงานอย่างยิง่ (กมลจนัทร ์ประภากรรตันา . 2544: 35) มผีู้
ศกึษาคุณลกัษณะทีเ่อือ้ต่อการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีน ดงันี้ 



25 
 

 ดนัย เทยีนพุฒ (2536: 203-206) ไดส้รุปปจัจยัทีส่ าคญัของผูบ้รหิารว่าต้องมคีุณลกัษณะ
ซึง่ไดแ้ก่ การมภีาวะผูน้ า มวีสิยัทศัน์ มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มคีวามรบัผดิชอบ มมีนุษยสมัพนัธ ์ 
และมคีวามสามารถในการประสานงาน 
 ชาญชยั อาจนิสมาจาร (2541: 97) กล่าวว่า ผู้บรหิารทีจ่ะประสบผลส าเรจ็ในการท างาน
นัน้จะต้องประกอบด้วยลกัษณะหลายๆ ประการ เช่น บุคลกิภาพด ีวสิยัทศัน์กวา้งไกล มคีุณธรรม
จรยิธรรมสงู พรอ้มกบัมมีนุษยสมัพนัธก์บัผูร้ว่มงานเป็นอย่างดแีละมภีาวะผูน้ า 
 ภาพร เรงิไชย (2547: 13) กล่าวว่า ผู้บรหิารโรงเรยีนควรมคีุณลักษณะ ได้แก่ มบีุคลกิ 
ภาพด ีมภีาวะผูน้ า มทีกัษะในการบรหิารงานและบรหิารคน มคีุณธรรมจรยิธรรม มวีสิยัทศัน์ และมี
มนุษยส์มัพนัธ ์
 กนกวรรณ บุญอิม่ (2550: 14-22) ไดส้รุปปจัจยัทีส่ าคญัของผูบ้รหิารว่าต้องมคีุณลกัษณะ
ซึง่ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ า คุณธรรมและจรยิธรรม วชิาการและวชิาชพี และความสามารถในการบรหิารงาน 
 สุบนิ แสงสระค ู(2552: 53-54) ไดส้รปุคุณลกัษณะของผูบ้รหิารไวด้งันี้ คอื ผูบ้รหิารจะต้อง
มคีวามรู้และทกัษะทางวชิาชพี เป็นผู้ที่มบีุคลกิภาพที่ด ีมมีนุษยสมัพนัธ์ มคีุณธรรมและจรยิธรรม  
และมคีวามเป็นผูน้ า 
 สถาบนัพฒันผูบ้รหิารกระทรวงศกึษาธกิาร (อ้างถงึใน สนัต ิบุญภริมย์. 2552: 31-34) ได้
ก าหนดคุณลกัษณะของผูบ้รหิารโรงเรยีนไว ้6 ประการ ดงันี้ 

1. เป็นผูน้ าทีม่คีุณธรรม  จรยิธรรม 
2. เป็นผูน้ าดา้นการจดัระบบ 
3. เป็นผูน้ าดา้นวชิาการ 
4. เป็นผูน้ าดา้นการบรหิารจดัการ 
5. เป็นผูน้ าดา้นสงัคมและชุมชน 
6. เป็นผูน้ าการพฒันาตนเองในเชงิบรหิาร 

 กุสุมา ยีภู่่ (2553: 54-76) ได้สรุปคุณลกัษณะของผู้บรหิารไวด้งันี้ คอื ผู้บรหิารจะต้องมี
วสิยัทศัน์ มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์มคีวามเป็นผูน้ า มทีกัษะทางการบรหิาร และมวีชิาชพี 
 
 โดยสรุปแล้ว คุณลกัษณะของผู้บรหิารโรงเรยีนเป็นปจัจยัที่ส าคญัและจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะ
ท าให้การท างานประสบความส าเรจ็ทัง้ในด้านการบรหิารงานและการท างานกบัผู้อื่น  มคีวามเป็น
ผูน้ าทางการศกึษา ผูน้ าทางวชิาการ และผูน้ าทางสงัคม 
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3. คณุลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงอิเลก็ทรอนิกส ์
 ภาวะผู้น าเชิงอิเล็กทรอนิกส์ (e-leadership) เป็นภาวะผู้น าที่เกิดขึ้นท่ามกลางการ
เปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีและมผีูน้ิยามภาวะผูน้ าดงักล่าวไวอ้ยา่งหลากหลาย ดงันี้ 
 โครแซน และ สปาคลนิ (Crossan; & Spraclin. 2001: online) ไดใ้หค้วามหมาย e-leadership 
ว่าเป็นผูท้ีน่ าไปสู่ความส าเรจ็ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
 แอนนันซโีอ (Annunzio. 2001: online) ไดใ้หค้วามหมายของ e-leadership ว่าเป็นแบบ
ของผูน้ าทีช่่วยท าให้ผูน้ าแบบดัง้เดมิ (CEO’s traditional) สามารถเปลี่ยนวฒันธรรมในการบรหิาร
จดัการไดอ้ยา่งรวดเรว็ คล่องแคล่ว มคีวามยดืหยุน่มากขึน้ 
 เคส (Case. 2001: online) กล่าวว่า  e-leadership เป็นผูท้ีส่ามารถก าหนดเป้าหมายร่วม 
(Common goals) และผสานวตัถุประสงค ์(Share sense of purpose) ใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดใน
องคก์ารยคุ Internet 
  ย ี(Yee. 1999: online) ไดศ้กึษาภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รหิารโรงเรยีน  
ในดา้นการน า (Leading) การเรยีนรู ้(Learning) และการคดิ(Thinking) ในประเทศแคนนาดา สหรฐั 
อเมรกิา และนิวซแีลนด ์ผลการศกึษาในเชงิคุณภาพไดจ้ดัคุณลกัษณะของผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส ์ดงันี้ 

1. มคีวามเสมอภาค 
2. มุง่เรยีนรูสู้่การสรา้งวสิยัทศัน์ 
3. เรยีนรูใ้นสิง่ทีท่า้ทาย 
4. ถ่ายทอดความรูอ้ย่างอดทน 
5. เป็นผูพ้ทิกัษ์หน่วยงาน 
6. ก ากบัตดิตามงานอยา่งสม ่าเสมอ 
7. เป็นผูบ้รหิารจดัการเครอืขา่ย 
8. ทา้ทายการเปลีย่นแปลงอย่างรอบคอบระมดัระวงั 

 ฮานิ (Hani K. Al-jedaibi. 2001: online) ไดส้รุปทกัษะภาวะผูน้ าอเิลก็ทรอนิกส ์e-leadership 
ไว ้6 ประการ  ไดแ้ก่ 
   1.  ผูน้ าต้องเขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างการใช้สารสนเทศกบัความสามารถของ
เทคโนโลย ี
   2.  ผู้น าต้องท าความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีเพื่อการควบคุมด าเนินงานหรือ         
การสื่อสาร 
   3.  ผูน้ าตอ้งรูว้่าจะแทนงานระบบเดมิดว้ยเทคโนโลยเีมือ่ไหรแ่ละท าไม 
   4.  ผูน้ าตอ้งรูว้่ามลูค่าของการน าเอาระบบอเิลก็ทรอนิกสม์าใชเ้ป็นอยา่งไร 
   5.  ผูน้ าตอ้งสนบัสนุนการสรา้งนวตักรรม 
   6.  ผูน้ าตอ้งท าตวัเป็นผูก้ ากบั ผูก้ระตุน้ ใหก้ารสนบัสนุนผูป้ฏบิตังิาน 
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 แมทธวิส ์(Matthews. 2002: Online; citing Kearsley. 1991) ไดจ้ าแนกบทบาทของผูบ้รหิาร
โรงเรยีนออกเป็น 3 บทบาท ในฐานะผู้น า ผู้จดัการ และผู้ก าหนดนโยบาย พบว่า ภาวะผู้น าเชงิ
อเิลก็ทรอนิกสท์ีม่ปีระสทิธผิล ประกอบดว้ยลกัษณะ 5 ประการ คอื 
   1.  กระตอืรอืรน้สนใจเกีย่วกบัเทคโนโลย ี
   2.  สามารถรกัษาไวซ้ึง่ทกัษะส่วนตวัทางเทคโนโลย ี
   3.  ปรกึษาผูรู้ท้างเทคโนโลยอียูเ่สมอ 
   4.  ใชก้ารตดัสนิใจแบบมสี่วนร่วม ในรปูแบบคณะกรรมการดา้นเทคโนโลยรีะดบั
โรงเรยีน 
   5.  สนบัสนุนและใชต้วัเรง่เพื่อกระตุน้ครทูีม่แีรงจงูใจในการใชเ้ทคโนโลย ี
  สมชาย เทพแสง (2547: 55-62) กล่าวว่า ผูน้ าทางการศกึษาจะต้องบรหิารจดัการแบบ
บรูณาการโดยใชเ้ทคโนโลย ีเพื่อมุง่สู่คุณภาพการศกึษา ควรมภีาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสด์งัต่อไปนี้ 

1. มวีสิยัทศัน์ 
2. สรา้งกระบวนทศัน์ใหม่ 
3. มคีวามเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงโดยน าคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ประโยชน์ต่อ

การศกึษา 
4. มกีารถ่ายโอน เปลีย่นแปลงโดยยดึประเพณวีฒันธรรมแนวใหม่ 
5. ใหค้วามส าคญัต่อการเรยีนรู ้
6. มคีวามมุง่มัน่ 
7. ใหก้ารอบรม การใหก้ารศกึษา 
8. สนบัสนุนบรรยากาศในชัน้เรยีนและโรงเรยีนอยา่งต่อเนื่อง 
9. สนบัสนุนงบประมาณเตรยีมการอยา่งเพยีงพอ 
10. ใหค้วามช่วยเหลอืและความรว่มมอืแก่บุคลากรในการพฒันางาน 
11. มคีวามคดิ จนิตนาการสรา้งสรรค ์และมุง่ผลส าเรจ็ของงาน 

 ฟลานาเกน็และจาคอบเซน็ (Flanagen; & Jacobsen. 2003: Online) ไดน้ าเสนอกรอบ
ความคดิเกีย่วกบัภาวะผูน้ าภายใต้บรบิททางเทคโนโลยไีว ้5 รปูแบบ และไดก้ าหนดเป้าหมาย (Goals) 
ภาระงาน (Tasks) และตวัชีว้ดัความส าเรจ็ (Outcomes/indicators of sucess) ตามบทบาททีต่อบสนอง
ต่อการพฒันาภาวะผูน้ าในศตวรรษที่ 21 ไว้ 5 บทบาท ประกอบด้วยบทบาทผู้น าแห่งการเรยีนรู ้
(Leader of learning) บทบาทผูน้ าแห่งการใหส้ทิธใินการเรยีนรู ้(Leader of entitlement) บทบาท
ผูน้ าแห่งการสรา้งความสามารถ หรอืการสรา้งเสรมิความสามารถในการพฒันาวชิาชพี ( leader of 
capacity building) บทบาทผูน้ าชุมชน (Leader of community) บทบาทผูน้ าแห่งการจดัการทรพัยากร 
(Leader of resource management) 
 เวเบอร ์(Weber. 2003: Online) ไดเ้สนอแนวคดิเกี่ยวกบัเทคโนโลยทีีท่นัสมยักบัภาวะผูน้ า
ทางการศกึษา และไดส้งัเคราะหค์ุณลกัษณะของผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส ์ดงัตารางที ่2 
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ตาราง 2  คุณลกัษณะของผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส ์ ตามแนวคดิของเวเบอร ์
 

ภาวะผูน้ า ICT มุง่อนุรกัษ์ 
(Conservative  ICT  Leadership) 

ภาวะผูน้ า ICT มุง่การเรยีนรู ้
(Educative  ICT  Leadership) 

1. ยดึตวัเทคโนโลย ี
2. ยดึบทบาทของตนเป็นหลกั 

 
3. มุง่แสวงหาทรพัยากรและการจดัการ 
4. เน้นการปฏบิตัติามนโยบาย 
5. เป็นผูจ้ดัการ ICT 
6. ยดึหลกัความปลอดภยั 
7. รวบรวมสารสนเทศไวท้ีผู่น้ า 
8. ยดืหยุน่และยอมจ านนได ้
9. แยกเทคโนโลยจีากการน า 

 
10. ขาดปฏกิริยิาตอบโต้ 
11. ยดึหลกัความยตุธิรรมในเชงิการแขง่ขนั 
12. เรยีกรอ้งความเสมอภาค 
13. ยดึลกัษณะเฉพาะตวั 
14. ยดึตวัเทคโนโลย ี
15. ยดึบทบาทของตนเป็นหลกั 

 
16. มุง่แสวงหาทรพัยากรและการจดัการ 
17. เน้นการปฏบิตัติามนโยบาย 
18. เป็นผูจ้ดัการ ICT 
19. ยดึหลกัความปลอดภยั 
20. รวบรวมสารสนเทศไวท้ีผู่น้ า 
21. ยดืหยุน่และยอมจ านนได ้
22. แยกเทคโนโลยจีากการน า 

 
23. ขาดปฏกิริยิาตอบโต้ 
24. ยดึหลกัความยตุธิรรมในเชงิการแขง่ขนั 

1. ยดึความเป็นไปได ้
2. ใหค้วามส าคญักบัการมสี่วนรว่ม 
ตามล าดบัขัน้ 
3. มุง่สรา้งวสิยัทศัน์ 
4. เน้นการแกไ้ขปญัหา 
5. เป็นผูใ้ช ้ICT 
6. ยดึหลกัการสรา้งนวตักรรมใหม่ 
7. เปิดใหเ้ขา้ถงึสารสนเทศ 
8. มุง่มัน่ในปณธิาน 
9. บรูณาการเทคโนโลยกีบัการน าอยา่ง 
กลมกลนื 
10. คล่องแคล่ว  กระฉบักระเฉง 
11. ยดึหลกัความยตุธิรรมทางสงัคม 
12. ก าหนดเงือ่นไขส าหรบัความเสมอภาค 
13. ยดึเครอืขา่ย 
14. ยดึความเป็นไปได ้
15. ใหค้วามส าคญักบัการมสี่วนรว่ม 
ตามล าดบัขัน้ 
16. มุง่สรา้งวสิยัทศัน์ 
17. เน้นการแกไ้ขปญัหา 
18. เป็นผูใ้ช ้ICT 
19. ยดึหลกัการสรา้งนวตักรรมใหม่ 
20. เปิดใหเ้ขา้ถงึสารสนเทศ 
21. มุง่มัน่ในปณธิาน 
22. บรูณาการเทคโนโลยกีบัการน าอยา่ง 
กลมกลนื 
23. คล่องแคล่ว  กระฉบักระเฉง 
24. ยดึหลกัความยตุธิรรมทางสงัคม 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 

ภาวะผูน้ า ICT มุง่อนุรกัษ์ 
(Conservative  ICT  Leadership) 

ภาวะผูน้ า ICT มุง่การเรยีนรู ้
(Educative  ICT  Leadership) 

25. เรียกร้องความเสมอภาคยึดลักษณะ
เฉพาะตวั 

26. ไมส่นใจสรา้งทกัษะดา้น ICT 
27. แยกตนเองจากบรกิารดา้น ICT 

 
28. เป็นผูร้บั 
29. แยกตวัจาก ICT 
30. เป็นสื่อกลางของอ านาจ 
31. เรยีนรูอ้ยา่งโดดเดีย่ว 
32. ยดึมาตรฐาน ท านายได ้ต่อตา้นการ 

เปลีย่นแปลง 

25. ก าหนดเงือ่นไขส าหรบัความเสมอภาค 
ยดึเครอืขา่ย 

26. สรา้งความสามารถโดย ICT 
27. พฒันาตนเองสู่ความเชีย่วชาญอยา่ง 
ต่อเนื่อง 
28. เป็นผูป้ระกอบการ 
29. ผกูพนักบั ICT 
30. เป็นผูส้รา้งอ านาจ 
31. แสดงออกซึง่การเรยีนรูส้าธารณะ 
32. ยดืหยุน่ นุ่มนวล มุง่ผลตอบแทนสงู 

 
       ทีม่า: Weber. (2003, February). New technologies and educative leadership. Online. 

  
 รดีชิและชาน (Redish; & Chan. 2006: online) ชีใ้หเ้หน็ว่า ภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์
ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบดงัต่อไปนี้ คอื 1) ภาวะผูน้ า 2) การเรยีนรูแ้ละการสอน 3) ผลติภาพและ
การปฏบิตัทิางวชิาชพี 4) การสนบัสนุน การธ ารงรกัษา การด าเนินการ และงบประมาณ 5) การวดัผล
และการประเมนิผล 6) สงัคม กฎหมาย และประเดน็ทางจรยิธรรม 
 คอซโลสก ี(Kozloski. 2006: online) มองว่าในปจัจุบนัเทคโนโลยไีดก้ลายมาเป็นองคป์ระกอบ
ทีส่ าคญัยิง่ของการจดัการศกึษา ผูบ้รหิารโรงเรยีนต้องพฒันาตนเองอย่างมปีระสทิธภิาพทัง้ในดา้น
ภาวะผูน้ า ทกัษะ และความรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลย ีซึง่ถอืว่าเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัอย่างยิง่ต่อการศกึษา
ในศตวรรษที่ 21 องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชงิเทคโนโลยปีระกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่     
1) ภาวะผูน้ าและวสิยัทศัน์ 2) การเรยีนรูแ้ละการสอน 3) ผลติภาพและการปฏบิตัทิางวชิาชพี 4) การ
สนบัสนุน การจดัการ และการด าเนินการ 5) การวดัผล และการประเมนิผล 6) สงัคม กฎหมาย และ
ประเดน็ทางจรยิธรรม 
 ชวลติ เกดิทพิย ์ผ่องศร ีวาณิชยศุ์ภวงศ์ ชุมศกัดิ ์อนิทรร์กัษ์ และ วสนัต์ อตศิพัท์ (2552:  
ออนไลน์) ได้ศกึษารูปแบบการพฒันาภาวะผู้น าเชงิอิเล็กทรอนิกส์ส าหรบัผู้บรหิารโรงเรยีนสงักดั
ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานในภาคใต้ มวีตัถุประสงค์เพื่อวเิคราะห์องค์ประกอบ
ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยกีารศกึษาของผู้บรหิารโรงเรยีนสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษา   
ขัน้พื้นฐานในภาคใต้ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น าทางเทคโนโลยกีารศึกษาส าหรบั
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ผู้บรหิารโรงเรยีนสงักดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานในภาคใต้ประกอบด้วย  9 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่   
   1. กฎระเบยีบ และจรยิธรรมทางเทคโนโลยกีารศกึษา   
   2. การรูเ้ทคโนโลยกีารศกึษา   
   3. การจดัการดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานเทคโนโลย ี
   4. ค่านิยมและจติส านึกต่อองคก์รและสงัคม  
   5. ความรูค้วามสามารถพเิศษทางเทคโนโลย ี
   6. บุคลกิภาพ 
   7. การบรูณาการเทคโนโลยเีขา้กบัการจดัการศกึษา  
   8. ภมูหิลงัทางสงัคม  
   9. การประเมนิและการนิเทศ 
 นิคม นาคอ้าย (2549: 60-79) ได้พฒันาและตรวจสอบแบบจ าลองเชงิทฤษฎีของ
องค์ประกอบคุณลกัษณะผู้น าเชงิอ ิเล ็กทรอนิกส์ส าหรบัผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน โดย
องคป์ระกอบคุณลกัษณะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส ์6 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ความเป็นผูน้ าและวสิยัทศัน์ 
2) การเรยีนรูแ้ละการสอน 3) ความสามารถเชงิผลติภาพและความช านาญเชงิวชิาชพี 4) การสนับสนุน
ส่งเสรมิการจดัการและการปฏบิตั ิ 5) การวดัและประเมนิผล  6) ประเดน็ทางสงัคม  กฎหมาย และ
จรยิธรรม ซึง่ผูว้จิยัใชเ้ป็นกรอบในการวจิยั 
 
 3.1 ความเป็นผูน้ าและวิสยัทศัน์ (Leadership and vision) 
 องคป์ระกอบทีใ่ชก้ าหนดคุณลกัษณะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีน ดา้น
ความเป็นผู้น าและวสิยัทศัน์นัน้ ผู้น าต้องมคีุณลกัษณะของการกระตุ้นให้เกิดการผสานวสิยัทศัน์  
ส าหรบัการใชง้านเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนรูแ้ละสนับสนุนส่งเสรมิใหเ้กดิบรรยากาศและสิง่แวดลอ้ม
ในโรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการน าวสิยัทศัน์สู่ความเป็นจรงิ 
 การเชื่อมต่อวสิยัทศัน์สู่ความส าเรจ็ต้องอาศยัการรบัรูข้องผูร้่วมงานเกี่ยวกบัความส าคญั
และผลกระทบของเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย โดยเมื่อวสิยัทศัน์ของผูน้ าถูกแสดงออกมาในทศิทางที่
ถูกมองว่ามคีวามส าคญั บุคคลอื่นๆกจ็ะเขา้มามสี่วนร่วมในวสิยัทศัน์นัน้ดว้ย (The Knowledge Loom. 
2011: Online) ส่วนแอนเดอรส์นัและเดก็ซเ์ตอร ์(Anderson; & Dexter. 2000: 3) ซึง่ท าวจิยัในเรื่อง 
School Technology Leadership: Incidence and Impact กม็คีวามเหน็ในท านองเดยีวกนัว่าการ
ผสานวสิยัทศัน์เป็นจุดเน้นส าคญัในการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศในสถานศกึษา ผลจาก
การวจิยัของแอนเดอร์สนั และเดก็ซ์เตอร ์ยนืยนัว่า การบรรลุผลส าเรจ็ในการน าเทคโนโลยสีู่การ
ปฏบิตัขิ ึน้อยูก่บัการผสานเป้าหมายทีม่คีวามหลากหลายและแตกต่างกนัภายในองคก์าร 
 ในการผสานวสิยัทศัน์สู่การปฏบิตันิัน้ ศูนยก์ารวางแผนทางเทคโนโลยรีะดบัชาต ิ(National 
Center for Technology Planning) ไดจ้ าแนกการผสานวสิยัทศัน์ออกเป็นล าดบัขัน้ตอน และถูกก าหนด
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ไวเ้ป็นคุณลกัษณะของผูน้ ามาตรฐานระดบัชาตทิางเทคโนโลยกีารศกึษาส าหรบัผูบ้รหิารประกอบดว้ย 
(American Institute for Research. 2004: 18) 
 ล าดบัที ่1  ผูน้ าต้องตระหนักถงึความส าคญัของวสิยัทศัน์ (Realizes the importance of  
vision) เป็นผูม้บีทบาทหลกัในการสรา้งใหเ้กดิขึน้ 
 ล าดบัที่ 2  ผู้น าต้องมกีารถ่ายทอดวสิยัทศัน์ (Sell that vision) ผู้น าต้องเขยีนขอ้ความ
วสิยัทศัน์เพื่อก าหนดเป็นสญัญาที่ต้องท า ซึง่ในการถ่ายทอดวสิยัทศัน์นัน้ ผูน้ าต้องสามารถอธบิาย
ใหเ้กดิความกระจา่งแจง้ ทัง้แก่ผูร้ว่มงาน สมาชกิในชุมชน โดยการประกาศวสิยัทศัน์สู่สาธารณะ 
 ล าดบัที่ 3  ผูน้ าต้องพฒันาวสิยัทศัน์สู่การปฏบิตัทิี่เป็นจรงิ (Make the vision reality)  
โดยการแปลงวสิยัทศัน์สู่แผนยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ล าดบัที ่4  ผูน้ าตอ้งมกีารประเมนิวสิยัทศัน์ว่าสามารถบรรลุถงึไดม้ากน้อยเพยีงใด 
 ล าดบัที ่5  ผูน้ าตอ้งมัน่ในวสิยัทศัน์ หากเกดิการบรรลุผลเป็นทีน่่าพอใจ ทัง้นี้ผูน้ า อาจอาศยั
ชุมชนรอบโรงเรยีนมาเป็นเครื่องช่วยธ ารงวสิยัทศัน์ใหค้งอยู่อย่างยัง่ยนื (Sustain its  momentum 
within the community) 
 ทัง้นี้ ฟลานาเกน็และจาคอบเซน็ (Flanagen; & Jacobsen. 2003: Online) ไดก้ล่าวถงึ
ผูน้ าลกัษณะดงักล่าวว่า เป็นผูน้ าแห่งการสรา้งความสามารถ (Leader of capacity building) หรอื
สร้างผลส าเรจ็ให้เกิดขึ้นได้จากวสิยัทศัน์ของตน และได้ก าหนดเป้าหมาย ภาระงาน และตวัชี้วดั
ความส าเรจ็ ตามบทบาทผูน้ าแห่งการสรา้งความสามารถ ไวใ้นตาราง 3 
 
ตาราง 3 เป้าหมาย ภาระงาน และตัวชี้ว ัดความส าเร็จ ตามบทบาทของผู้น าแห่งการสร้าง

ความสามารถ 
 

เป้าหมาย ภาระงาน ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
เพื่อพฒันาวสิยัทศัน์รว่มส าหรบั
การใช ้ICT ในการเรยีนรู ้
 

- ก าหนดวสิยัทศัน์และ
เป้าหมายโดยการมสี่วนรว่ม
ของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
 

- หลกัฐานทีแ่สดงว่าคร ู 
ผูป้กครอง นกัเรยีน และผูใ้ห ้
การสนับสนุน  มโีอกาสรว่ม
ตดัสนิใจเพิม่ขึน้ 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

เป้าหมาย ภาระงาน ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
เพื่อพฒันาภาวะผูน้ าแก่
บุคลากรทุกคนในโรงเรยีน 

- ส่งเสรมิใหเ้กดิระบบพีเ่ลีย้ง
และการสอนระหว่างทมีงาน 
- ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของ
บุคลากรสายสนับสนุนการสอน  
ในการตดัสนิใจและการ
ฝึกอบรมดา้น ICT ของทมีงาน 
- การก่อตัง้คณะกรรมการ
เทคโนโลย ี ซึง่ประกอบดว้ย  
ผูป้กครอง  นกัธุรกจิ  นกัเรยีน  
และทมีงาน 

- หลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ
ความรบัผดิชอบของผูน้ าที่
เพิม่ขึน้โดยนกัเรยีน  
ผูป้กครอง  และคร ู

เพื่อสรา้งบรรยากาศและ
สิง่แวดลอ้มทีก่ระตุน้ใหเ้กดิ
ความคดิสรา้งสรรคแ์ละความ
รว่มมอืในการท างาน 

- ส่งเสรมิความรว่มมอืภายใน
ชัน้เรยีน  ระหว่างชัน้เรยีน  
โรงเรยีน  โดยคร ู นกัเรยีนและ
ชุมชน 
- เชื่อมประสานสมัฤทธผิลของ
บุคคลและของกลุ่ม  ไปสู่การ
สนบัสนุนและกระตุน้ใหเ้กดิ
ผูน้ าอย่างไมเ่ป็นทางการใน
สงัคมของโรงเรยีน 

- หลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึ
ความรบัผดิชอบของผูน้ าที่
เพิม่ขึน้ โดยนกัเรยีน  
ผูป้กครองและคร ู

 
 ทีม่า: Flanagen; & Jacobsen. (2003, February). Technology leadership for the 
twenty-first century principal. Online. 
 
 นอกจากแนวคดิของ ฟลานาเกน็และจาคอบเซน็ (Flanagen; & Jacobsen. 2003:  Online) 
คุณลกัษณะของผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส ์ยงัสามารถพจิารณาไดจ้ากกลยุทธภ์าวะผูน้ าทีม่ปีระสทิธผิล 
(Strategies for effective leadership) ในการเชื่อมโยงวสิยัทศัน์สู่การน าภายใต้การเปลีย่นแปลงทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศของฮอวคคนิสแ์ละมารค์มั (Hawkins; & Marcum. 2002: Online) ทีก่ล่าวว่า 
การเผยแพร่วสิยัทศัน์ (Artculate vision) เป็นคุณลกัษณะส าคญัประการหนึ่งของผู้บรหิาร ในการ
จดัการเทคโนโลยสีารสนเทศใหม้ปีระสทิธผิล ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ แนนซ ์ (Nance. 2003: 
Online) ทีท่ าการวจิยัเรื่องผูบ้รหิารโรงเรยีนของรฐักบัการสรา้งนโยบายทางเทคโนโลย ี(Public school 
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administrators and technology policy making) ซึง่แนนซใ์หเ้หตุผลสามประการในการอธบิายถงึ
ความส าคญัของการน าวสิยัทศัน์สู่การสรา้งนโยบายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรยีนประกอบดว้ย 
 เหตุผลประการที่หนึ่ง ผู้บรหิารโรงเรยีนสามารถเข้าถึงผลที่เกิดจากวิสยัทศัน์ได้อย่าง
รวดเรว็ดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 เหตุผลประการทีส่อง เทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษามคีวามส าคญัและเกี่ยวขอ้งอย่าง
ใกลช้ดิกบัโอกาสทีผู่บ้รหิารสามารถตดัสนิใจเชงินโยบายไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
 เหตุผลประการสุดทา้ย เทคโนโลยสีารสนเทศท าใหผู้บ้รหิารมองเหน็การเชื่อมโยงวสิยัทศัน์
สู่นโยบายไดก้วา้งขวาง (Widespread) มากขึน้ 
 
 กล่าวโดยสรุป  คุณลกัษณะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีนดา้นความเป็น
ผู้น าและวสิยัทศัน์นัน้  ผู้บรหิารโรงเรยีนต้องมคีุณลกัษณะของการผสานวสิยัทศัน์   ในการใช้งาน
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้  และสนับสนุนส่งเสรมิให้เกิดบรรยากาศและสิง่แวดล้อมใน
โรงเรยีนทีเ่อือ้ต่อการน าวสิยัทศัน์สู่การปฏบิตัจิรงิ 
 
 3.2 การเรียนรู้และการสอน (Learning and teaching)  
 องค์ประกอบที่ใช้ก าหนดคุณลกัษณะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ส าหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีนดา้น
การเรยีนการสอนนัน้ ผูน้ าตอ้งเป็นแบบอยา่งของการเรยีนรูแ้ละสรา้งทกัษะดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สามารถสรา้งความมัน่ใจว่าการออกแบบหลกัสูตรกลยุทธ์การเรยีนการสอน และการจดับรรยากาศ
การเรยีนรู ้ได้มกีารใชเ้ทคโนโลยเีป็นเครื่องมอือย่างเหมาะสม และเกดิประโยชน์สูงสุดต่อการสอน
ของครแูละการเรยีนรูข้องนักเรยีนทุกกลุ่ม ทัง้กลุ่มปกต ิกลุ่มดอ้ยโอกาส และกลุ่มผูม้คีวามบกพร่อง
ทางการเรยีนรู ้
 คุณลกัษณะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ส าหรบัผู้บรหิารโรงเรยีนด้านการเรยีนรูแ้ละการสอน     
มคีวามเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชดิกบัการที่ผู้น าสร้างกระบวนการให้ครูและนักเรยีนเข้าถงึเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสรา้งความมัน่ใจว่ามกีารบูรณาการเทคโนโลยเีขา้ไปในหลกัสูตร กลยุทธ์การสอน  
และในบรบิทของการเรยีนรูท้ี่เพิม่พูนการเรยีนรูข้องนักเรยีนให้มากขึน้ (The Knowledge Loom.  
2011: Online) ทัง้นี้ครแูละนักเรยีนต่างกต็้องการความสะดวกสบายและความเชื่อมัน่ในอรรถประโยชน์
ที่ได้รบัจากเทคโนโลยสีารสนเทศ ระหว่างการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนแต่ละวนั ผู้น าต้องสรา้งความเท่า
เทยีมกนั (Equitable) ในการให้นักเรยีนเขา้ถงึซอฟแวร ์ฮารด์แวร ์ในการแลกเปลี่ยนเรยีนรูซ้ึ่งกนั
และกนั รวมถงึระหว่างนักเรยีนทีม่ภีาวะบกพร่องทางการเรยีนรู ้(Learning  Disabilities) อนัแสดง
ใหเ้หน็ถงึความรบัผดิชอบอยา่งสงูยิง่ของผูน้ าดว้ย (American Institute for  Research. 2004: 18) 
 คุณลกัษณะของผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสข์า้งต้นมคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิของแดรค และ 
โร (เสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์. 2543: 2–6; อ้างองิจาก Drake; & Roe. 1986) ทีข่ยายทกัษะของผูน้ า
ออกเป็น 5 ทกัษะ ประกอบด้วย ทกัษะทางความคดิรวบยอด ทกัษะทางมนุษย ์ทกัษะทางเทคนิค 
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และทกัษะทางความรูค้วามคดิ โดยทกัษะทีส่ะทอ้นคุณลกัษณะดา้นการเรยีนรูแ้ละการสอน คอื ทกัษะ
การศกึษาและการสอน (Educational and instruction skills) นัน่เอง ทัง้น้ีเสรมิศกัดิ ์วศิาลาภรณ์ ได้
เสนอว่า ทกัษะด้านการศกึษาและการสอนนัน้เป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิง่ส าหรบัผู้บรหิารโรงเรยีน ถ้า
ผูบ้รหิารไมเ่ขา้ใจการศกึษาแลว้ยอ่มจะบรหิารใหม้ปีระสทิธผิลไดโ้ดยยาก ตลอดจนผูบ้รหิารต้องเป็น
ผูน้ าทางการสอน (Instructional Leader) ดว้ย 
 ทัง้นี้ ฟลานาเกน็และจาคอบเซน็ (Flanagen; & Jacobsen. 2003: Online) ไดก้ล่าวถงึ
ผูน้ าลกัษณะดงักล่าวว่า เป็นผู้น าแห่งการให้สทิธใินการเรยีนรู ้(Leader of entitlement) และได้
ก าหนดเป้าหมาย ภาระงาน และตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ตามบทบาทผูน้ าแห่งการใหส้ทิธใินการเรยีนรู้
ไวใ้นตาราง 4 
 
ตาราง 4 เป้าหมาย ภาระงาน และตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ตามบทบาทของผู้น าแห่งการให้สทิธใินการ

เรยีนรู ้
 

เป้าหมาย ภาระงาน ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
ความเสมอภาคในการเขา้ถงึ
ทรพัยากรทางเทคโนโลย ี 
และโอกาสในการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีนทุกคน 

การปรบัเพิม่โอกาสใหแ้ก่
นกัเรยีนทุกคน  โดยไม่มกีาร
แบ่งแยกกลุ่ม  โดยใหน้กัเรยีน
สามารถวพิากษ์ในประเดน็ของ
ความเป็นธรรมเกีย่วกบัการ
เรยีนรู ้ICT เพิม่มากขึน้ 

รอ้ยละของจ านวนนกัเรยีนที่
ประสบความส าเรจ็ดา้น ICT 

การใชเ้ทคโนโลยใีนการ
สนบัสนุนหลกัการ
ประชาธปิไตย 

- จดัใหม้กีารเรยีนรูค้อมพวิเตอร ์ 
ทัง้ก่อนเขา้เรยีน  ช่วงพกั
กลางวนั  และหลงัเลกิเรยีน 
- ใหบ้รกิารทางเทคโนโลยแีก่
ผูป้กครองทีไ่ม่มคีอมพวิเตอรท์ี่
บา้น 
- จดัซือ้โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี่
เหมาะสม  น่าสนใจ  ส าหรบั
นกัเรยีนส่วนใหญ่  ปราศจาก
ความล าเอยีง 

- การมสี่วนรว่มของนกัเรยีนทัง้
ชายและหญงิในชมรมเทคโนโลยี
หรอืการเป็นผูน้ าของกลุ่ม 
- การเพิม่ขึน้ของการใช้
คอมพวิเตอร ์ ทัง้ก่อนเรยีน  
ระหว่างเรยีน  และหลงัเลกิเรยีน 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

เป้าหมาย ภาระงาน ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
การจดัการเทคโนโลยทีี่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
เฉพาะกลุ่มหรอืเฉพาะบุคคล 

- จดัใหค้รไูดเ้รยีนรูเ้กี่ยวกบัภาษา
เพิม่ขึน้  และด ารงความรูน้ัน้ไว้
ตลอดไป 
- จดัใหม้กีารเรยีนรูเ้ทคโนโลยทีี่
เตรยีมไวอ้ยา่งสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการเฉพาะของนกัเรยีน
แต่ละคน 
- พฒันากระบวนการทีท่ าให้
นกัเรยีนสามารถเขา้ถงึ
เทคโนโลยไีดทุ้กสถานทีต่ามที่
ตอ้งการ 

- นกัเรยีนทีม่คีวามตอ้งการ
พเิศษ  สามารถใชค้อมพวิเตอร์
ได ้ โดยผูบ้รหิารมบีทบาทใน
การเป็นผูน้ าเพื่อวางแผนการจดั
โปรแกรมการเรยีนรูร้วมถงึ
องคป์ระกอบทางเทคโนโลย ี    
ทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการ 

 
        ทีม่า: Flanagen; & Jacobsen. (2003, February). Technology leadership for the 
twenty-first century principal. Online. 
 
 นอกจากแนวคดิของ ฟลานาเกน็และจาคอบเซน็ (Flanagen; & Jacobsen. 2003: Online) 
ทีส่ะท้อนแนวคดิหลกัของคุณลกัษณะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ ดา้นการเรยีนรูแ้ละการสอน ตลอดจน
แนวคดิของนักวชิาการอื่นๆ ที่น าเสนอไปขา้งต้นแล้ว คุณลกัษณะของผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ด้าน
การเรยีนรูแ้ละการสอน สามารถพจิารณาได้จากบรบิทของานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง เช่น งานวจิยัของย ี
(Yee. 2000: Online) ซึง่ท าวจิยัเรื่อง Image of school principals’ information and  communication 
technology leadership ลกัษณะงานวจิยัเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ อาศยัการสมัภาษณ์ผูบ้รหิารโรงเรยีน
ทีม่ปีระสบการณ์ในการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ตลอดจนนักเรยีนและ
ผู้ปกครองที่มสี่วนเกี่ยวข้องของประเทศแคนนาดา นิวซีแลนด์  และสหรฐัอเมรกิา ผลจากการ
สมัภาษณ์จ าแนกคุณลกัษณะทีเ่กีย่วกบัการเรยีนรูแ้ละการสอนออกเป็น 3 คุณลกัษณะหลกั ดงันี้ 
 คุณลกัษณะแห่งการมุ่งการเรยีนรูสู้่การสรา้งวสิยัทศัน์ (Learning–focused envisioning)  
คุณลกัษณะดงักล่าว อธบิายคุณลกัษณะของผูบ้รหิารทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครื่องมอืในการ
เรยีนรูเ้พื่อก าหนดวสิยัทศัน์ ในการพฒันาบุคลากร นักเรยีน และผู้ปกครอง โดยใหค้วามส าคญักบั
ผูน้ าว่าเป็นบุคคลทีเ่ป็นผูล้งทุนทางความคดิในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเรยีนการสอนและ
การเรยีนรู ้
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 คุณลกัษณะแห่งการเรยีนรูใ้นสิง่ทีท่้าทาย (Adventurous learning) คุณลกัษณะดงักล่าว  
อธบิายความส าคญัของผูบ้รหิารว่า ต้องเป็นผูเ้รยีนรูเ้ทคโนโลยสีารสนเทศจากผูร้่วมงานและเรยีนรู้
ด้วยตนเอง โดยกลุ่มตวัอย่างผู้บรหิารที่ให้ข้อมูลในการสมัภาษณ์จ านวนหนึ่งระบุว่า ผู้บรหิารถูก
คาดหวงัว่า ตอ้งมทีกัษะในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในระดบัหนึ่ง เนื่องจากหากผูบ้รหิารไม่เรยีนรู้
ทีจ่ะสรา้งทกัษะดว้ยตนเอง จะเกดิความไมเ่ขา้ใจในการบรูณาการสู่การเรยีนการสอน 
 คุณลกัษณะแห่งการถ่ายทอดความรู้อย่างอดทน คุณลกัษณะดงักล่าว อธบิายลกัษณะ
ผูบ้รหิารว่า ต้องอยู่ใกล้ชดิกบัห้องเรยีน และเป็นแบบอย่างในการถ่ายทอดความรูสู้่ผู้เรยีน ภายใต้
ความรว่มมอืของบุคลากรผูม้อีงคค์วามรูท้างเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT literacy) 
 งานวจิยัของคอซโลสก ี(Kozloski. 2006: online) ซึง่ศกึษาภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสข์อง
ครใูหญ่ในมลรฐัต่างๆ จ านวน 45 มลรฐัของประเทศสหรฐัอเมรกิาพบว่า รฐัต่างๆมคีวามพยายามที่
จะใหผู้้บรหิารโรงเรยีนทุกคนมเหน็ความส าคญัและส่งเสรมิใหม้กีารอ านวยความสะดวก การเรยีนรู้
ด้วยเทคโนโลยทีี่หลากหลาย การใช้เทคโนโลยทีี่มตีรงกบัความต้องการของผู้เรยีนแต่ละคน การ
สนบัสนุนและส่งเสรมิกระบวนการเรยีนการสอนทีพ่ฒันาการคดิ การตดัสนิใจและทกัษะการแก้ปญัหา 
ใหน้กัเรยีนไดร้บัการพฒันาอย่างมคีุณภาพ ยกระดบัการเรยีนใหเ้ป็นไปตามหลกัสตูร 
 
 กล่าวโดยสรุป คุณลกัษณะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัผูบ้ริหารโรงเรยีนดา้นการเรยีนรู้
และการสอนนัน้ ผูบ้รหิารโรงเรยีนต้องสรา้งทกัษะ กระบวนการในการเขา้ถงึเทคโนโลยสีารสนเทศ  
สรา้งความมัน่ใจในการบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้ไปในหลกัสูตร กลยุทธก์ารสอน และใน
บรบิทของการเรยีนรู ้รวมทัง้ความเสมอภาคในการเขา้ถงึทรพัยากรทางเทคโนโลย ีและโอกาสใน
การเรยีนรูข้องนกัเรยีนทุกกลุ่ม 
 
 3.3 ความสามารถเชิงผลิตภาพและความช านาญในวิชาชีพ (Productivity and 
professional practice) 
 องค์ประกอบที่ใช้ก าหนดคุณลกัษณะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ส าหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีนดา้น
ผลิตภาพและความช านาญเชิงวชิาชีพนัน้ มุ่งเน้นความสามารถของผู้บรหิารในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยใีนการเพิม่ขยายขดีความสามารถเชงิวชิาชพีของทมีงานและกลุ่มการเรยีนรูส้ถานศกึษา
อย่างสม ่าเสมอเป็นกิจวตัรปกตมิสี่วนร่วมในการสรา้งโอกาสการพฒันาความก้าวหน้าทางวชิาชพี   
อนัน าไปสู่การเพิม่ผลิตภาพ ซึ่งหมายถึงความเป็นองค์การวชิาชีพต้นแบบในการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช ้และผลการเรยีนรูท้ีเ่กดิขึน้ในตวัผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
 เมื่อพิจารณามาตรฐานระดบัชาติทางเทคโนโลยกีารศึกษาส าหรบัผู้บรหิาร (National  
Educational Technology Standard for Administrators: NETS-A) พบว่า ไดม้กีารก าหนดใหผู้บ้รหิาร
ควรมกีารด าเนินการดงันี้ (International Society for Technology in Education. 2002: Online) 
 



37 
 

1. การก าหนดใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นกจิวตัรปกต ิ
2. การสรา้งทมีงานและกลุ่มการเรยีนรูใ้นองคก์ารเพื่อน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ใน

การพฒันางานทีป่ฏบิตั ิเพื่อสรา้งผลติภาพของงาน 
3. การให้การช่วยเหลือทีมงานและกลุ่มการเรียนรู้  โดยการสร้างโอกาสการพัฒนา

ความกา้วหน้าทางวชิาชพี  แก่ผูท้ีน่ าเทคโนโลยมีาใชเ้พื่อการเรยีนการสอน 
4. การเขา้มามสี่วนร่วม (Take part in) ในการพฒันาแหล่งทรพัยากรทางเทคโนโลย ี 

เพื่อพฒันาวชิาชพีอยา่งยัง่ยนื (Sustained  professional  development) 
 ทัง้นี้ ฟลานาเกน็และจาคอบเซน็ (Flanagen; & Jacobsen. 2003: Online) ไดก้ล่าวถงึผูน้ า
ลกัษณะดงักล่าวว่า เป็นผู้น าแห่งการสรา้งเสรมิความก้าวหน้าในการพฒันาวชิาชพี และได้ก าหนด
เป้าหมาย ภาระงาน และตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ตามบทบาทแห่งผูน้ าแห่งการสรา้งเสรมิความก้าวหน้า
ในการพฒันาวชิาชพี ดงัตาราง 5 
 
ตาราง 5 เป้าหมาย ภาระงาน และตัวชี้วดัความส าเรจ็ ตามบทบาทของผู้น าแห่งการสร้างเสรมิ

ความกา้วหน้าในการพฒันาวชิาชพี 
 

เป้าหมาย ภาระงาน ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
ครไูดร้บัการส่งเสรมิให้
พฒันาและฝึกปฏบิตัอิยา่ง
ต่อเนื่อง 

พฒันาทกัษะส่วนบุคคลดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ (personal  
ICT  skills)  โดยการน าเสนอ
ขา่วสารและสื่ออเิลก็ทรอนิกส์
เป็นประจ า 

การเพิม่ขึน้อย่างชดัเจนในการ 
ใชเ้วลาเพื่อการเรยีนรูต้ามสภาพ
จรงิของนกัเรยีน 

คร ูนกัเรยีน ทมีงาน
สนบัสนุน และผูป้กครอง  
ไดร้บัโอกาสในการเรยีนรูท้ีม่ ี
ความหมาย 

- ใหร้างวลัตอบแทนแก่ครทูี่
พฒันานวตักรรมใหม่ 
- สรา้งโอกาสในการพฒันา
วชิาชพีแก่ทมีงานและครอูย่าง
เหมาะสม  โดยวางแผนพฒันา
ความกา้วหน้าทางวชิาชพี  
กระตุน้ใหเ้กดิความรว่มมอืและ
การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร 

- นกัเรยีนมคีวามสามารถในการ
แกไ้ขปญัหา  สามารถสื่อสาร
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
- ทกัษะดา้น ICT ของคร ู 
ทมีงาน และนกัเรยีน ไดร้บัการ
พฒันาเพิม่ขึน้ 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

เป้าหมาย ภาระงาน ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
นกัเรยีนไดร้บัการพฒันา
ความสามารถในการแกไ้ข
ปญัหาการรว่มงานกบัผูอ้ื่น
และใชเ้ทคโนโลยมีาช่วย
สนบัสนุนการสรา้งองค์
ความรู ้

- พฒันาโรงเรยีนใหเ้ป็นองคก์ร
วชิาชพีทีมุ่ง่เน้นการจดัการเรยีน
การสอนทัง้ทีใ่ชแ้ละไมใ่ช ้ICT 
- จดัหาครมูาสอนแทนในการ
พฒันาวชิาชพี 
- การดงูานโรงเรยีนทีป่ระสบ
ความส าเรจ็ดา้น ICT 
- จดัซือ้โปรแกรมเพื่อเพิม่โอกาส
สงูสุดในการเรยีนรู ้
- ใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัเตรยีม
แผนการเรยีนส าหรบันกัเรยีน
เป็นรายบุคคล 
- สรปุผลลพัธจ์ากแผนระยะยาว
ดา้น ICT 

มกีารบรูณาการ ICT เขา้ใน
หลกัสตูรแกนกลางมากขึน้ 

 
        ทีม่า: Flanagen; & Jacobsen. (2003, February). Technology leadership for the 
twenty-first century principal. Online. 
 
 คอซโลสก ี(Kozloski. 2006: online) แสดงทศันะว่า ภาวะผูน้ าเชงิเทคโนโลยดีา้นผลติภาพ
และการปฏบิตัทิางวชิาชพีมุง่เน้นการใชเ้ทคโนโลยเีป็นกจิวตัรประจ าวนั มกีารฝึกปฏบิตัอิย่างต่อเนื่อง 
สรา้งทมีงานและกลุ่มการเรยีนรูใ้นองคก์ารเพื่อน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันางาน สรา้งผลติภาพ
ของงาน สรา้งโอกาสการพฒันาความกา้วหน้าทางวชิาชพีและเป็นตน้แบบในการน าเทคโนโลยมีาใช้ 
 นอกจากแนวคิดข้างต้นแล้ว ผู้น าควรต้องสร้างความมัน่ใจว่าได้มกีารน ากระบวนการ
ฝึกอบรมการน าเทคโนโลยสีู่การปฏบิตั ิและการจดัสรรทรพัยากรที่จ าเป็นเขา้มาในแผนปฏบิตักิาร
พฒันาวชิาชพีดว้ย (The Knowledge Loom. 2011: Online) คุณลกัษณะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสด์า้น
ผลติภาพและความช านาญเชงิวชิาชพีของผูบ้รหิารโรงเรยีน สามารถพจิารณาไดจ้ากปฏบิตักิารใน
เชงิวชิาชพี (Professional action) ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ดงัภาพประกอบ 2 (Professional  
Review and Development. 2002: online) 
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ภาพประกอบ 2  ปฏบิตักิารวชิาชพีดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของผูบ้รหิารโรงเรยีน 
 

        ทีม่า : Professional Review and Development. (2002). Continuing Professional          
Development  for  Educational  Leader. Online 
 
 จากภาพประกอบที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ปฏบิตักิารเชงิวชิาชพีด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
ของผูบ้รหิารโรงเรยีนม ี3 องคป์ระกอบหลกั ประกอบดว้ย ความรูค้วามเขา้ใจเชงิวชิาชพีทีผู่บ้รหิาร
ต้องสรา้งให้เกดิขึ้นในตวัครูและบุคลากร ความสามารถเชงิวชิาชีพอนัเป็นผลมาจากการฝึกอบรม  
การเรยีนรูเ้ทคโนโลยสีารสนเทสภายใต้การดูแลช่วยเหลอื การสนับสนุนส่งเสรมิของผู้บรหิาร และ
ค่านิยมและพนัธะผูกพนัเชงิวิชาชีพ ซึ่งผู้บรหิารต้องสร้างให้ครูและบุคลากรเกิดความตระหนัก  
ความเชื่อมัน่ในพลงัของเทคโนโลยสีารสนเทศ ว่าสามารถสรา้งโอกาสในการเรยีนรูแ้ละลดช่องว่าง
ระหว่างเมอืงและชนบทหรอืช่องว่างระหว่างบุคคลได ้คุณลกัษณะทัง้ 3 องคป์ระกอบจะน าไปสู่การ
สร้างผลิตภาพ อันหมายถึงผลลพัธ์ด้านความก้าวหน้าของผู้เรยีน ตลอดจนความก้าวหน้าทาง
วชิาชพีของครแูละบุคลากรในสถานศกึษาในทา้ยทีสุ่ด 
 
 กล่าวโดยสรุป คุณลกัษณะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ส าหรบัผู้บรหิารโรงเรยีนด้านผลติภาพ
และความช านาญเชงิวิชาชพีนัน้ ผู้บรหิารโรงเรยีนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยใีนการเพิ่มขดี
ความสามารถเชิงวิชาชีพของบุคลากรในโรงเรียน ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและฝึกปฏิบัติ      
ทางวชิาชพีอยา่งต่อเนื่อง อนัน าไปสู่การเพิม่ผลติภาพ 

ความรูค้วามเขา้ใจ
เชงิวชิาชพี 

(Professional  
knowledge  and  
Understanding) 

ปฏบิตักิารเชงิวชิาชพี 
(Professional  Actions) 

ความสามารถ 
เชงิวชิาชพี 

(Professional  
Abilities) 

ค่านิยมและพนัธะผกูพนั 
เชงิวชิาชพี 

(Professional  Values  and  
Commitments) 
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 3.4 การสนับสนุน ส่งเสริม การจดัการและการปฏิบติั (Support management and 
operation) 
 องคป์ระกอบทีใ่ชก้ าหนดคุณลกัษณะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีน ดา้นการ
สนบัสนุน ส่งเสรมิ การจดัการและการปฏบิตันิัน้ มุ่งเน้นความสามารถในการชกัน า โน้มน้าว และส่งเสรมิ
บรูณาการเทคโนโลยสีารสนเทศภายใต้การบรหิารจดัการของผูบ้รหิาร สู่ระบบบรหิารงานโรงเรยีนที่
เชื่อมโยงไปสู่การจดัการเรยีนรู ้ภายใต้ความร่วมมอืของทุกฝ่ายทีม่สี่วนเกี่ยวขอ้ง สามารถจดัการให้
เกดิความเขา้กนัไดห้รอืผสมกลมกลนืระหว่างเทคโนโลยสีารสนเทศและนโยบาย ตลอดจนการกระจาย
งบประมาณและทรพัยากรต่างๆในการด าเนินงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรยีนอย่างเป็น
ระบบ 
 ผูน้ าตอ้งสรา้งระบบสนบัสนุน ส่งเสรมิ ทีก่ระตุน้ใหเ้กดิความต้องการผลติชิน้งานทีเ่กดิจาก
การใชเ้ทคโนโลยเีพิม่มากขึน้ และคอยใส่ใจดแูลใหค้วามต้องการนัน้ด ารงอยู่ตลอด โดยในการสนับสนุน
ใหค้รพูยายามน าเทคโนโลยมีาใชใ้นหอ้งเรยีน ต้องพจิารณาถงึความพยายามชกัน าโน้มน้าวผูท้ีไ่ม่เตม็ใจ
หรอืลงัเลในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย (The Knowledge Loom. 2011: Online) ทัง้นี้องคป์ระกอบ
ทีใ่ชก้ าหนดคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีนดา้นการสนับสนุน ส่งเสรมิ 
การจดัการและการปฏบิตั ิตามมาตรฐานระดบัชาตทิางเทคโน โลยทีางการศึกษาส าหรบัผู้บรหิาร 
ประกอบดว้ย (International Society for Technology in  Education. 2002: Online) 
 4.4.1  การจดัการใหเ้กดิความเขา้กนัไดห้รอืผสมกลมกลนืระหว่างเทคโนโลยสีารสนเทศ
และนโยบาย 
 4.4.2  การกระจายงบประมาณและทรพัยากรต่างๆในการปฏบิตัติามแผนเทคโนโลยี
สารสนเทศของโรงเรยีนอยา่งเป็นระบบ 
 4.4.3  การบูรณาการแผนเทคโนโลยสีู่แผนยุทธศาสตรแ์ละแผนพัฒนาอื่นๆ ของโรงเรยีน  
โดยความตระหนกัถงึอ านาจและพลงัจากการใชป้ระโยชน์ของเทคโนโลยใีหม่ 
 4.4.4  พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และสนับสนุนการ
น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการโรงเรยีนมาใช้แทนระบบเดมิทนัททีี่มคีวาม
ตอ้งการ 
 ทัง้นี้ ฟลานาเกน็และจาคอบเซน็ (Flanagen; & Jacobsen. 2003: Online) ไดก้ล่าวถงึผูน้ า
ลกัษณะดงักล่าว ในประเดน็ของการจดัการทรพัยากร ตลอดจนการประสานงานกบัชุมชนใหเ้ขา้มามี
ส่วนรว่มในการส่งเสรมิการจดัการเทคโนโลย ีในฐานะผูน้ าชุมชน โดยไดก้ าหนดเป้าหมาย  ภาระงาน 
และตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ดงัตารางที ่6 
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ตาราง 6 เป้าหมาย ภาระงาน และตัวชี้ว ัดความส าเร็จ ตามบทบาทของผู้น าแห่งการจดัการ
ทรพัยากรและผูน้ าชุมชน 

 
เป้าหมาย ภาระงาน ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 

เพื่อจดัหาแหล่งทรพัยากรที่
จ าเป็นในการบรรลุผลส าเรจ็
ทางเทคโนโลยใีหแ้ก่ครแูละ
นกัเรยีน 

- พฒันาแผนเทคโนโลยซีึง่
ประกอบดว้ยแผนการจดัซือ้  
แผนบ ารงุรกัษา  และแผนการ
จดัหาอุปกรณ์ทดแทน 
- วางระบบสายเพื่อสรา้ง
เครอืขา่ยส าหรบัอาคาร  
ตลอดจนขยายเครอืข่ายสู่
หอ้งเรยีน 
- ลดการใชโ้ปรแกรมคดักรอง
และโปรแกรมรกัษาความ
ปลอดภยัทีอ่าจจ ากดั
ความสามารถในการเขา้ถงึ
สารสนเทศของนกัเรยีน  
ตลอดจนการดาวน์โหลด
โปรแกรมทีจ่ าเป็น 

- นกัเรยีนและครสูามารถเขา้ถงึ
แหล่งทรพัยากรทางเทคโนโลยี
ตามทีต่อ้งการได ้
- นกัเรยีนสามารถบนัทกึขอ้มลู  
ดาวน์โหลด  และแลกเปลีย่น
ไฟลข์อ้มลูไดท้นัท ี

เพื่อดงึชุมชนเขา้มาสนบัสนุน
การบูรณาการ ICT ให้
ผูป้กครองมสี่วนรว่มใน
กระบวนการตดัสนิใจ 

- ส ารวจหุน้ส่วนทางธุรกจิเพื่อ
ส่งเสรมิความพรอ้มทาง
เทคโนโลย ี
- จดัสารสนเทศทางเทคโนโลยี
หรอืขา่วสารทางการศกึษาแก่
ชุมชน 

ผูท้ีม่สี่วนไดส้่วนเสยีเขา้มามี
ส่วนในการตดิต่อสื่อสารใน
โรงเรยีนอย่างเพยีงพอ   

ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อพฒันาการ
ตดิต่อสื่อสารระหว่าง
โรงเรยีนกบัชุมชน 

- ใหบ้รกิารทางเทคโนโลยแีก่
ผูป้กครองทีไ่ม่มคีอมพวิเตอรท์ี่
บา้น 
- น าผูป้กครองเขา้มามสี่วนรว่ม
ในการพฒันาหรอืเป็น
คณะกรรมการเทคโนโลยขีอง
โรงเรยีน 

ผูป้กครองมคีวามเขา้ใจและให้
การสนับสนุนในการรเิริม่พฒันา
เทคโนโลย ี
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ตาราง 6  (ต่อ) 
 

เป้าหมาย ภาระงาน ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
ขยายการเรยีนรูข้องนกัเรยีน
จากโรงเรยีนไปสู่ชุมชน  และ
จากชุมชนไปสู่สงัคมที่
กวา้งขวางมากขึน้ 

- พฒันาเวบ็ไซตข์องโรงเรยีน
เพื่อน าเสนอขอ้มลูเกีย่วกบั
กจิกรรมของนกัเรยีน  เป้าหมาย
โรงเรยีน  ตลอดจนปฏทินิ
กจิกรรมและจดัใหม้เีครือ่งมอื
อ านวยความสะดวกในการให้
ขอ้มลูยอ้นกลบัหรอืการตัง้
ค าถาม 
- พฒันาโครงการความรว่มมอื
สื่อสารทางไกล  การตดิต่อ
สมัพนัธท์าง e-mail เพื่อเพิม่
โอกาสการเรยีนรู ้ โดยใชก้าร
เรยีนรูท้างไกล 
- สนบัสนุนใหเ้กดิรปูแบบการใช้
งานคอมพวิเตอรท์ีส่รา้งสรรค ์ 
ยดืหยุ่น  เพื่อเพิม่การเขา้ถงึของ
นกัเรยีนใหม้ากขึน้ 

- จ านวนของประเดน็ทีไ่ดร้บั
ความนิยมบนเวบ็ไซตข์อง
โรงเรยีน 
- การมสี่วนรว่มของนกัเรยีนใน
โครงการความรว่มมอืสื่อสาร
ทางไกล 

 
        ทีม่า: Flanagen; & Jacobsen. (2003, February). Technology leadership for the 
twenty-first  century  principal.  Online. 
 
 ผลการวจิยัของ AIR (American Institute for Research. 2004: 23) ทีร่ะบุว่า การสนับสนุน 
ส่งเสรมิ การจดัการและการปฏบิตั ิเป็นองคป์ระกอบส าคญัของผู้บรหิารโรงเรยีนถงึรอ้ยละ 22 ตาม
ความเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง หากการบูรณาการเทคโนโลยไีด้รบัการส่งเสรมิ มกีารจดัระบบบรหิาร
จดัการและสนบัสนุนดา้นทรพัยากรจากทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง จนสามารถน าสู่การปฏบิตัอิย่างเพยีงพอ 
(Availability) ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ยอ่มเป็นไปในทางบวก 
 
 กล่าวโดยสรปุ คุณลกัษณะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีนดา้นการสนับสนุน 
การจดัการและการปฏบิตันิัน้ ผู้บรหิารโรงเรยีนมคีวามสามารถในการชกัน า โน้มน้าว และส่งเสรมิ
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บรูณาการเทคโนโลยสีารสนเทศในการบรหิารงานโรงเรยีน และการจดัการเรยีนรูภ้ายใต้ความร่วมมอื
ของทุกฝา่ยทีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง 
 
 3.5 การวดัและประเมินผล (Assessment and evaluation) 
 หวัใจส าคญัของมโนทศัน์เกี่ยวกบัคุณลกัษณะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีน
ดา้นการวดัและประเมนิผลนัน้ ผูน้ าต้องสามารถพฒันาระบบการประเมนิการบรหิารจดัการและการ
ปฏบิตังิานรปูแบบใหม ่โดยอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศในการเกบ็รวบรวม วเิคราะหแ์ละแปรผลการ
วเิคราะห์ ตลอดจนการประเมนิคุณภาพของเทคโนโลยสีารสนเทศที่ใชใ้นโรงเรยีน เพื่อสรา้งความ
มัน่ใจว่าจะน าไปสู่การบรหิารและจดัการเรยีนการสอนใหบ้รรลุผลตามทีต่ ัง้ไว้ 
 องค์ประกอบคุณลกัษณะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ส าหรบัผู้บรหิารโรงเรยีนด้านการวดัและ
ประเมนิผล มุ่งเน้นความส าคญัของมโนทศัน์ 2 ประการ ประกอบดว้ย (American Institute for  
Research. 2004: 20) 

1. การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการวดัผลและประเมนิผลตามแบบประเพณีนิยมและ
การประเมนิความส าเรจ็ต่างๆ 

2. การประเมนิผลการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ในประเด็นของการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการวดัผลและประเมนิผลนัน้ กล่าวได้ว่า  
การวดัและประเมนิผลเป็นกจิกรรมเป้าหมายของผูน้ าในการใช้กระบวนการวดัและประเมนิผล เพื่อ
ประกอบการตดัสนิใจพฒันางานโดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครื่องมอืนัน่เอง ทัง้นี้มาตรฐาน
ระดบัชาตทิางเทคโนโลยกีารศกึษาส าหรบัผู้บรหิาร (NETS-A) ได้น าเสนอคุณลกัษณะด้านการวดั
และการประเมนิผลของผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส ์ส าหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีน ในส่วนของการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการวดัและประเมนิผลไวด้งันี้ (International Society for Technology in  Education. 
2002: Online) 
 ก.  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเกบ็รวบรวม วเิคราะหข์อ้มลู แปรผลการวเิคราะห ์และ
เชื่อมโยงสู่การสรา้งขอ้สรปุเพื่อน าไปใชใ้นการบรหิาร การพฒันาการสอนและการเรยีนรู้ 
 ข.  ใชเ้ทคโนโลยใีนการวดัและประเมนิผลเพื่อพฒันาวชิาชพีครเูป็นรายบุคคล 
 ค.  ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการวนิิจฉัยและประเมนิระบบการบรหิารจดัการภายใน
โรงเรยีน 
 ส าหรบัการประเมนิผลการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ มคีวามแตกต่างจากการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการประเมนิ แต่ก็เป็นองค์ประกอบที่ส าคญัอกีประการหนึ่งของคุณลกัษณะผู้น าเชงิ
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรบัผู้บรหิารโรงเรยีน เนื่องจากเป็นการย้อนกลบัไปประเมนิการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการประเมนิอกีครัง้หนึ่ง (Anderson; & Dexter. 2000: 26) โดยวรีะ สุภากจิ (2539: 
331-332) ไดก้ล่าวถงึการประเมนิสารสนเทศว่า ประกอบด้วย การประเมนิการจดัระบบสารสนเทศ  
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การน าเสนอผลงานสารสนเทศ การพฒันางานสารสนเทศ และการน าไปใชใ้นการจดัการ การบรหิาร
และการวางแผน 
 งานวจิยัของดอนเลว ี(Donlevy. 2004: 213-217) ที่ศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัการเตรยีมตวัรบั
อนาคตของผูน้ า ทีต่้องบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศภายในสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษา
ระดบัชาติทางเทคโนโลยกีารศึกษาส าหรบัผู้บรหิาร (NETS-A) ทัง้ 6 มาตรฐาน ซึ่งมาตรฐานที่ 5 
มุง่เน้นความสามารถของผูบ้รหิารในการใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายในการประเมนิผลการใชง้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู แปลผล น าเสนอต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี สิง่ทีด่อนเลวไีดเ้สนอแนะ
เป็นแนวทางในการเตรยีมตวัรบัอนาคต คอื การประสานความร่วมมอืกบัวทิยาลยัหรอืมหาวทิยาลยั
ที่มคีวามพรอ้มทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการจดัโปรแกรมเสรมิทกัษะด้านเทคโนโลยขีองผู้น า 
โดยตอ้งมกีารประเมนิทกัษะการรเิริม่ดา้นเทคโนโลยขีองผูน้ า ซึง่ไม่ไดมุ้่งไปทีค่วามเป็นผูเ้ชีย่วชาญ
ทางเทคโนโลยขีองผูบ้รหิาร แต่มุง่สรา้งองคค์วามรูใ้หเ้กดิขึน้ก่อนเป็นเบือ้งตน้ 
 คอซโลสก ี(Kozloski. 2006: online) แสดงทศันะว่า ภาวะผูน้ าเชงิเทคโนโลยดีา้นการวดั
และการประเมนิผล ผูน้ าต้องสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการเกบ็ รวบรวมขอ้มลู และแปลผลการวเิคราะห์ 
ใช้เทคโนโลยใีนการวดัผลและประเมนิผลการเรยีนรู้ของนักเรยีนใช้เทคโนโลยใีนการวนิิจฉัยและ
ประเมนิระบบการบรหิารจดัการภายในสถานศึกษา และประเมนิคุณภาพของเทคโนโลยี ที่ใช้ใน
สถานศกึษา 
 
 กล่าวโดยสรปุ คุณลกัษณะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีนดา้นการวดัและ
ประเมนิผลนัน้ ผูบ้รหิารโรงเรยีนสามารถพฒันาระบบการประเมนิการบรหิารจดัการและการปฏบิตังิาน  
โดยอาศยัเทคโนโลยสีารสนเทศในการเกบ็รวบรวม วเิคราะห ์แปลผลการวเิคราะห ์ และเชื่อมโยงสู่
การสรา้งขอ้สรปุ ตลอดจนการประเมนิคุณภาพของเทคโนโลยสีารสนเทศทีใ่ชใ้นโรงเรยีน 
 
 3.6 ประเดน็ทางสงัคม กฎหมาย และจริยธรรม (Social, legal and ethics issues) 
 องคป์ระกอบคุณลกัษณะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัผู้บรหิารโรงเรยีนดา้นประเดน็ทาง
สงัคม กฎหมาย และจรยิธรรมนัน้ ผูน้ าต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจในความสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกบับรบิท
ต่างๆ กบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น การสรา้งความเสมอภาคในการเขา้ถงึ การส่งเสรมิและ
บงัคบัใชม้าตรการเกีย่วกบัความปลอดภยั การสนับสนุนและจดัใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน
ทีป่ลอดภยัในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนมสี่วนร่วมในการพฒันานโยบายทีช่ดัเจนเกี่ยวกบั
การบงัคบัใชก้ฎหมายลขิสทิธิ ์การคุม้ครองสนิทรพัยท์างปญัญา และความรบัผดิชอบต่อสงัคมในการ
ใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 ประเดน็ด้านสงัคม กฎหมาย และจรยิธรรม นับเป็นอกีคุณลกัษณะหนึ่งที่ทวคีวามส าคญั
เพิม่มากขึน้ส าหรบัผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสใ์นโรงเรยีน เนื่องจากยุคขอ้มลูข่าวสารและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลย ีต้องอาศยันวตักรรมในการคุม้ครองขอ้มลูและขอ้ตกลงรปูแบบใหม่ในการตดิต่อสื่อสาร 
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เพื่อสรา้งหลกัประกนัว่าจะสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเหมาะสม  ปลอดภยั และ
มปีระสทิธผิล (The Knowledge Loom. 1999: Online) สิง่ทีผู่น้ าต้องใส่ใจจงึประกอบดว้ย การกระตุ้น
ใหผู้้ปฏบิตังิานและตวัผู้น าเอง ศกึษาหาความรูเ้กี่ยวกบัการเขา้ถงึขอ้มลูทีเ่หมาะสม ค านึงถงึความ
เป็นส่วนตวัและความปลอดภยัของขอ้มูลสารสนเทศ การคุ้มครองขอ้มูลสารสนเทศ และทรพัยส์นิ
ทางปญัญา (American Institute for Research. 2004: 24) 
 ทัง้นี้ ฟลานาเกน็และจาคอบเซน็ (Flanagen; & Jacobsen. 2003: Online) ไดก้ล่าวถงึผูน้ า
ลกัษณะดงักล่าว ในประเดน็ของการสรา้งระบบความร่วมมอื ความปลอดภยัในเครอืข่ายขอ้มูลของ
โรงเรยีน และไดก้ าหนดเป้าหมาย ภาระงาน และตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ดงัตาราง 7 
 
ตาราง 7 เป้าหมาย ภาระงาน และตวัชี้วดัความส าเรจ็ ตามบทบาทของผู้น าแห่งการสร้างระบบ

ความรว่มมอื ความปลอดภยัในเครอืขา่ยขอ้มลูของโรงเรยีน 
 

เป้าหมาย ภาระงาน ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
เพื่อพฒันาเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรท์ีช่่วยสนบัสนุน
การสบืคน้และสรา้งความ
รว่มมอื 
 

- ส่งเสรมิการใชอ้นิเตอรเ์น็ต
อยา่งระมดัระวงั  และดแูลการใช้
งานคอมพวิเตอรข์องนกัเรยีน 
- สรา้งระบบทีท่ าใหอุ้ปกรณ์
ต่างๆสามารถใหบ้รกิารตามปกต ิ

อุปกรณ์ต่างๆอยูใ่นสภาพทีด่ใีน
การใชง้าน 

เพื่อพฒันาเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรท์ีช่่วยสนบัสนุน
การสบืคน้และสรา้งความ
รว่มมอื 

- ส่งเสรมิการใชอ้นิเตอรเ์น็ต
อยา่งระมดัระวงั  และดแูลการใช้
งานคอมพวิเตอรข์องนกัเรยีน 
- สรา้งระบบทีท่ าใหอุ้ปกรณ์
ต่างๆสามารถใหบ้รกิารตามปกต ิ

อุปกรณ์ต่างๆอยูใ่นสภาพทีด่ใีน
การใชง้าน 

เพื่อพฒันาเครอืขา่ย
คอมพวิเตอรท์ีช่่วยสนบัสนุน
การสบืคน้และสรา้งความ
รว่มมอื 

- ส่งเสรมิการใชอ้นิเตอรเ์น็ต
อยา่งระมดัระวงั  และดแูลการใช้
งานคอมพวิเตอรข์องนกัเรยีน 
- สรา้งระบบทีท่ าใหอุ้ปกรณ์
ต่างๆสามารถใหบ้รกิารตามปกต ิ

อุปกรณ์ต่างๆอยูใ่นสภาพทีด่ใีน
การใชง้าน 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
 

เป้าหมาย ภาระงาน ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ 
เพื่อใหค้รแูละนกัเรยีน
สามารถใชง้านอุปกรณ์ต่างๆ
ไดท้นัททีีต่อ้งการ 

- ตดิตัง้ระบบการบนัทกึ
ไฟลข์อ้มลู  และระบบการ
แลกเปลีย่นไฟลข์อ้มลูพเิศษทีท่ า
ใหน้กัเรยีนสามารถรว่มใชง้านได้
ทนัท ี
- จดัใหค้รมูสี่วนในการสรา้ง
ขอ้ตกลงในการจดัซือ้
คอมพวิเตอรแ์ละระบบเครอืขา่ย  
ตลอดจนสญัญาในการ
บ ารงุรกัษา 

ครมูกีารใชเ้ทคโนโลยกีารบนัทกึ
ขอ้มลู  เกบ็รกัษา  วางแผนการ
จดัการเรยีนการสอน  และการ
ตดิต่อสื่อสาร 

 
        ทีม่า: Flanagen; & Jacobsen. (2003, February). Technology leadership for the 
twenty-first  century  principal.  Online. 
 
 คอซโลสก ี(Kozloski. 2006: online) แสดงทศันะว่า ภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสด์า้นประเดน็
ทางสงัคม กฎหมาย และจรยิธรรมมขีอบข่ายครอบคลุมถงึการสรา้งความมัน่ใจว่ามกีารเขา้ถงึเทคโนโลยี
ใหก้บันกัเรยีน ใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยดีว้ยความรบัผดิชอบ ความปลอดภยัในการใชเ้ทคโนโลยี ความ
ปลอดภยัในสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม ออกกฎหมายลขิสทิธิแ์ละทรพัยส์นิทางปญัญา 
 ผู้บรหิารโรงเรยีนต้องศึกษาและท าความเข้าใจในบรบิทของไทย ประกอบไปด้วยสาระ
เกี่ยวกบักฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศของกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร (2554:  
ออนไลน์)  ดงันี้ 
 
 กฎหมายเก่ียวกบัธรุกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Transactions Law) จดัท า
ขึน้เพื่อรบัรองสถานะทางกฎหมายของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสใ์หเ้สมอดว้ยกระดาษ อนัเป็นการรองรบั
นิตสิมัพนัธต่์างๆ ซึง่แต่เดมิอาจจะจดัท าขึน้ในรปูแบบของหนงัสอืใหเ้ท่าเทยีมกบันิตสิมัพนัธ ์รปูแบบ
ใหม่ที่จดัท าขึ้นให้อยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมตลอดทัง้การลงลายมอืชื่อในข้อมูล
อเิลก็ทรอนิกส ์และการรบัฟงัพยานหลกัฐานทีอ่ยูใ่นรปูแบบของขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกส ์
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 กฎหมายเก่ียวกบัลายมือช่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Signatures Law) จดัท าขึน้
เพื่อรบัรองการใช้ลายมอืชื่ออเิล็กทรอนิกส์ด้วยกระบวนการใดๆ ทางเทคโนโลยใีห้เสมอด้วยการลง
ลายมอืชื่อธรรมดา อนัส่งผลต่อความเชื่อมัน่มากขึน้ในการท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส ์และก าหนดให้
มกีารก ากบัดแูลการใหบ้รกิาร เกี่ยวกบัลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกสต์ลอดจนการให ้บรกิารอื่น ทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
 กฎหมายเก่ียวกบัการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทัว่ถึง และเท่าเทียมกนั 
(National Information Infrastructure Law) จดัท าขึน้เพื่อก่อใหเ้กดิการส่งเสรมิ สนับสนุน และ
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานสารสนเทศ อนัไดแ้ก่ โครงข่ายโทรคมนาคม เทคโนโลยสีารสนเทศ สารสนเทศ
ทรพัยากรมนุษย ์และโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศส าคญัอื่นๆ อนัเป็นปจัจยัพื้นฐาน ส าคญัในการ
พฒันาสงัคม และชุมชนโดยอาศยักลไกของรฐั ซึง่รองรบัเจตนารมณ์ส าคญัประการหนึ่งของแนวนโยบาย
พืน้ฐานแห่งรฐัตามรฐัธรรมนูญ มาตรา 78 ในการกระจายสารสนเทศใหท้ัว่ถงึ และเท่าเทยีมกนั และ
นับเป็นกลไกส าคญัในการช่วยลดความเหลื่อมล ้าของสงัคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อสนับสนุนให้
ทอ้งถิน่มศีกัยภาพในการปกครองตนเองพฒันาเศรษฐกจิภายในชุมชน และน าไปสู่สงัคมแห่งปญัญา 
และการเรยีนรู ้
 กฎหมายเก่ียวกบัการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Law) จดัท าขึน้
เพื่อก่อใหเ้กดิการรบัรองสทิธแิละใหค้วามคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล ซึง่อาจถูกประมวลผล เปิดเผย
หรอืเผยแพร่ถงึบุคคลจ านวนมากไดใ้นระยะเวลาอนัรวดเรว็โดยอาศยัพฒันาการทางเทคโนโลยจีนอาจ
ก่อให้เกดิการน าขอ้มูลนัน้ไปใช้ในทางมชิอบอนัเป็นการละเมดิต่อเจา้ของขอ้มูล ทัง้นี้โดยค านึงถึง
การรกัษาดุลยภาพระหว่างสทิธขิ ัน้พื้นฐานในความเป็นส่วนตวั เสรภีาพในการติดต่อสื่อสาร และ
ความมัน่คงของรฐั 
 กฎหมายเก่ียวกบัการกระท าความผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ (Computer Crime 
Law) จดัท าขึน้เพื่อก าหนดมาตรการทางอาญาในการลงโทษผูก้ระท าผดิต่อระบบการท างานของ
คอมพิวเตอร์ ระบบข้อมูล และระบบเครอืข่าย ทัง้นี้เพื่อเป็นหลักประกันสิทธิเสรภีาพ และการ
คุม้ครองการอยูร่ว่มกนัของสงัคม 
 กฎหมายเก่ียวกบัการโอนเงินทางอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic Funds Transfer Law)  
จดัท าขึน้เพื่อก าหนดกลไกส าคญัทางกฎหมายในการรองรบัระบบการโอนเงนิทางอเิลก็ทรอนิกส์ ทัง้ที่
เป็นการโอนเงนิระหว่างสถาบนัการเงนิ และระบบการช าระเงนิรปูแบบใหมใ่นรปูของเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ 
 หลกัการของกฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศขา้งต้น เป็นพืน้ฐานทีส่ าคญัประการหนึ่งทีจ่ะ
ช่วยให้เกดิการพฒันาทีส่อดคลอ้งกบักุลยทธส์ าหรบัการพฒันาภายใต้กรอบนโยบาย IT2020 อาท ิ 
กฎหมายธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกส์และกฎหมายลายมอืชื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ท าใหเ้พิม่ประสทิธภิาพ
ในการบรหิารจดัการมากยิง่ขึน้ทัง้ในแง่ความสะดวก ถูกต้อง รวดเรว็ และประหยดัค่าใช้จ่าย โดยมี
กฎหมายเกีย่วขอ้งกบัการโอนเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นเครื่องมอืส าคญัในการสรา้งความเชื่อมัน่ใน
การท าธุรกรรมทางการเงนิและการท าธุรกรรมทางอเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้ ในขณะทีก่ฎหมายเกี่ยวกบั



48 
 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะก าหนดกรอบของการด าเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูลส่วน
บุคคล เพื่อเป็นการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้บรโิภคในยุคที่การส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคล
สามารถท าได้ง่ายและสะดวกขึ้น และหากมีการกระท าใดๆ ที่ส่งผลกระทบต่อคอมพิวเตอร ์ 
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ทัง้ต่อปจัเจกชน หรือองค์การต่างๆ ก็มีกฎหมาย
อาชญากรรมทางคอมพวิเตอรท์ีก่ าหนดฐานความผดิและสามารถลงโทษผูก่้ออาชญากรรมในรปูแบบ
ใหม่ได้ ซึ่งจะเป็นกฎหมายรากฐานที่ส าคญัที่จะท าให้สงัคมสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือและ
ปลอดภยัต่อผูท้ีใ่ชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยสีารสนเทศ เนื่องจากผูใ้ช้ค านึงถงึประเดน็ทางจรยิธรรม  
ผลกระทบต่อความมัน่คงของสงัคม และไม่ล่วงละเมดิขอ้ก าหนดของกฎหมาย หรอืความมวีนิัยใน
การใชเ้ทคโนโลยคีอมพวิเตอร ์(ครรชติ มาลยัวงศ์, 2541: 29) นอกจากนี้ การทีม่กีฎหมายหนึ่งทีจ่ะ
เป็นเครื่องทัง้ของภาครฐัและประชาชนในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศร่วมกนั อนัจะ
น าไปสู่สงัคมแห่งภมูปิญัญาและการเรยีนรูใ้นทา้ยทีสุ่ด 
 
 กล่าวโดยสรปุ คุณลกัษณะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัผูบ้รหิารโรงเรยีนดา้นประเดน็ทาง
สงัคม  กฎหมาย และจรยิธรรมนัน้ ผูน้ าต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจกฎหมายเทคโนโลยสีารสนเทศและ
บรบิทต่างๆ ทีเ่กี่ยวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น การสรา้งความเสมอภาคในการเขา้ถงึการ          
ส่งเสรมิและบงัคบัใชม้าตรการเกีย่วกบัความปลอดภยั การสนับสนุนและจดัใหเ้กดิสภาพแวดล้อมใน
การปฏบิตังิานทีป่ลอดภยัในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 
4. ข้อมลูท่ีเก่ียวกบัตวัแปรต้น 
 ในการท าวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รหิารระดบั 
กลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง ซึง่ผูว้จิยัใชป้ระชากรในการวจิยั คอื ผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีน
ในฝนัจงัหวดัอ่างทอง เป็นผูต้อบแบบสอบถามโดยไดจ้ าแนกเป็น ต าแหน่งและประสบการณ์ 
  ต าแหน่งการบริหาร โดยผูว้จิยัไดก้ าหนดความหมายของต าแหน่งการบรหิาร  หมายถงึ 
ต าแหน่งในการบรหิารงานในโรงเรยีนที่ผู้ตอบแบบสอบถามปฏบิตัหิน้าที่อยู่ โดยผู้วจิยัได้ก าหนด
ต าแหน่งในการบรหิารไว ้8 ประเภท คอื หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย หวัหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
หวัหน้ากลุ่มสาระวทิยาศาสตร ์หวัหน้ากลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม หวัหน้ากลุ่ ม
สาระสุขศกึษาและพลศกึษา หวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ หวัหน้ากลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี
และหวัหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เพื่อน าไปประกอบในการวจิยัครัง้นี้ ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยั
ไดศ้กึษาวรรณกรรมและงานวจิยัทีน่ าต าแหน่งการบรหิารมาน าเสนอพอสงัเขป ดงันี้ 
  ปราณี อนุรกัษ์อาชากุล (2549: บทคดัย่อ) ไดท้ าการวจิยัศกึษาสภาพและปญัหาการ
บรหิารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเปรยีบเทยีบสภาพและปญัหาการ
บรหิารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารของสถานศกึษาในโครงการ “หนึ่งอ าเภอ  
หน่ึงโรงเรยีนในฝนั” กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามต าแหน่งงาน ระดบัช่วงชัน้ที่จดัการศกึษา  
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และขนาดโรงเรยีน พบว่า สภาพและปญัหาการบรหิารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ผลการเปรยีบเทยีบสภาพการบรหิารจดัการ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โดยจ าแนกตามต าแหน่ง ระดบัช่วงช่วงชัน้ที่จดัการศกึษา 
ไม่แตกต่างกนั แต่จ าแนกตามขนาดของโรงเรยีนแตกต่างกนั และผลการเปรยีบเทยีบปญัหาการ
บรหิารจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร โดยจ าแนกตามต าแหน่ง  ระดบัช่วงช่วง
ชัน้ทีจ่ดัการศกึษา และขนาดของโรงเรยีน ไมแ่ตกต่างกนั 
 ถาวร ศรเีกตุ (2551: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาเรื่องการบรหิารงานวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีน
เอกชน สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเพชรบุร ีเขต 1 ใน 4 งาน คอื งานบรหิารหลกัสูตร งาน
การสอนและการจดัการเรยีนการสอน งานนิเทศการสอน และงานวดัและประเมนิผลการเรยีน ตาม
ความคดิเหน็ของครูผูส้อนโรงเรยีนเอกชน จ าแนกตามระดบัช่วงชัน้ ประสบการณ์ในการสอน และ
กลุ่มสาระการเรยีนรู ้ผลการวจิยั พบว่า ความคดิเหน็ของครูผูส้อนโรงเรยีนเอกชนที่มต่ีอการบรหิาร 
งานวชิาการของผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชน โดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก และผลการเปรยีบเทยีบ
การบรหิารงานวชิาการของผู้บรหิารตามความคดิเหน็ของครูผู้สอนโรงเรยีนเอกชน ตามระดบัช่วง
ชัน้และกลุ่มสาระการเรยีนรู ้โดยรวมและรายดา้น ไมแ่ตกต่างกนั 
 สุบนิ แสงระคู (2552: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาเรื่องคุณลกัษณะผูบ้รหิารสถานศกึษามอือาชพี
ตามทศันะของผูบ้รหิารและครผููส้อน ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
ร้อยเอ็ดเขต 2 จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ ขนาดของสถานศึกษา และประเภทของสถานศึกษา 
ผลการวจิยั พบว่า ทศันะของผูบ้รหิารและครผููส้อน ทีม่ต่ีอคุณลกัษณะผูบ้รหิารสถานศกึษามอือาชพี
อยู่ในระดบัมาก และผลการเปรยีบเทยีบคุณลกัษณะผู้บรหิารสถานศกึษามอือาชพี ตามทศันะของ
ผู้บรหิารและครูผู้สอน ตามต าแหน่งหน้าที่ ขนาดของสถานศึกษา และประเภทของสถานศึกษา 
โดยรวมและรายดา้นไมแ่ตกต่างกนั 
  ประสบการณ์ โดยผูว้จิยัได้ก าหนดความหมายของประสบการณ์ หมายถงึ จ านวนปี
ทีผู่บ้รหิารระดบักลางปฏบิตัหิน้าทีใ่นการบรหิารโรงเรยีนทีผู่ต้อบแบบสอบถามปฏบิตัหิน้าทีอ่ยู่โดย
ผูว้จิยัไดก้ าหนดจ านวนปีของประสบการณ์ไว ้3 ระดบั คอื ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี ประสบการณ์ 
5-10 ปี  และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เพื่อน ามาใช้ประกอบในการวจิยัครัง้นี้ ในการวจิยัครัง้นี้
ผูว้จิยัไดศ้กึษาวรรณกรรมและงานวจิยัทีน่ าประสบการณ์มาน าเสนอพอสงัเขป ดงันี้ 
  สุพรรณี มาตรโพธิ ์(2549: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาภาวะผู้น าของผูบ้รหิารสตรใีน
มหาวทิยาลยัของรฐัในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นรายด้าน 5 ด้าน คอื ด้านมุ่งเกณฑ์ ด้านมุ่งงาน 
ด้านมุ่งสมัพนัธ์ และด้านมุ่งประสาน และเปรยีบเทยีบภาวะผู้น าของผู้บรหิารสตรใีนมหาวทิยาลยั
ของรฐั เป็นราย 5 ด้านจ าแนกตามตวัแปรวุฒกิารศกึษา อายุ ประสบการณ์ในการบรหิารงาน และ
ลกัษณะงานที่ปฏิบตัิพบว่า ผู้บรหิารสตรใีนมหาวทิยาลยัของรฐั มภีาวะผู้น าด้านมุ่งเกณฑ์อยู่ใน
ระดบัมากที่สุด ส่วนด้านมุ่งงาน ด้านมุ่งสมัพนัธ์ และด้านมุ่งประสานอยู่ในระดบัมาก และพบว่า 
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ผู้บรหิารสตรใีนมหาวทิยาลยัของรฐัที่มปีระสบการณ์ในการบรหิารงานต่างกนั มภีาวะผู้น าด้านมุ่ง
เกณฑ ์แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ส่วนดา้นอื่นๆ ไมพ่บความแตกต่าง 
  สุรชยั ทองทว ี(2550: 155) จากงานวจิยัเรื่องการรบัรู้ในการรบัการกระจายอ านาจ   
การบรหิารและการจดัการศกึษาของผู้บรหิารสถานศกึษาในการเปรยีบเทยีบตามประสบการณ์ใน
การบรหิารพบว่า ผู้บรหิารสถานศกึษาที่มปีระสบการณ์ในการบรหิารไม่เกนิ 5 ปี มกีารรบัรูใ้นการ
กระจายอ านาจการบรหิารและการจดัการศึกษาโดยรวมและรายด้าน 4 ด้าน น้อยกว่าผู้บรหิาร
สถานศกึษาทีม่ปีระสบการณ์ในการบรหิารอยู่ระหว่าง 5-10 ปี และเกนิกว่า 10 ปีขึน้ไป อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .05 
  ไมตร ีคงนุกูล (2552: บทคดัย่อ) ไดท้ าการศกึษาภาวะผูน้ าแห่งการเปลีย่นแปลงของ
ผูบ้รหิารโรงเรยีนนานาชาตคินิเคดกรุงเทพตามความคดิเหน็ของบุคลากรที่ปฏบิตัหิน้าทีด่้านการเรยีน
การสอนใน 6 ด้าน คอื การเป็นผูม้วีสิยัทศัน์ การมคีวามเชื่อว่าสถานศกึษาเป็นสถานทีส่ าหรบัการ
เรยีนรู ้การใหคุ้ณค่า และความส าคญัต่อทรพัยากรมนุษย ์การเป็นนักสื่อสารและนักฟงั การมพีฤตกิรรม
เชงิรกุ และการเป็นผูท้ีก่ลา้เสีย่ง เพื่อเปรยีบเทยีบภาวะผูน้ าแห่งการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารโรงเรยีน 
ตามความคดิเห็นของบุคลากรจ าแนกตามประสบการณ์การบรหิาร และภูมลิ าเนา และเพื่อศึกษา
ขอ้เสนอแนะในการพฒันาภาวะผูน้ าแห่งการเปลีย่นแปลงของผู้บรหิารโรงเรยีน ปีการศกึษา 2552 
ผลการวจิยัพบว่าผูบ้รหิารโรงเรยีนมภีาวะผู้น าแห่งการเปลีย่นแปลงอยู่ในระดบัมาก เมื่อเปรยีบเทยีบ
ภาวะผู้น าแห่งการเปลี่ยนแปลงของผู้บรหิารโรงเรยีนตามความคดิเห็นของบุคลากรจ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างาน พบว่ามคีวามแตกต่างอยา่งมนียัส าคญั ทางสถติทิีร่ะดบั .05 แต่เมื่อจ าแนก
ตามภมูลิ าเนาพบว่าไมแ่ตกต่างกนั 
  
 กล่าวโดยสรุป งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัต าแหน่งและประสบการณ์ทีน่ าเสนอไปขา้งต้นนัน้มี
ความสมัพนัธ์กบัความคดิเหน็ที่มต่ีอคุณลกัษณะ ภาวะผู้น า การบรหิารงาน และการจดัการศกึษา
ของผูบ้รหิารโรงเรยีน ซึง่ส่งผลต่อการบรหิารงานใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
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5. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ในการวจิยัครัง้นี้  นอกจากผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวคดิ หลกัการ ทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัขอบข่าย
ของเรื่องที่ศึกษาแล้ว ผู้วจิยัยงัได้ศกึษาผลการวจิยัที่เกี่ยวข้องกบัคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิล็ก 
ทรอนิกส์ของผู้บรหิารระดบักลางที่นักวิชาการได้ท าการศึกษาไว้แล้วทัง้านวิจยัในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึง่จะไดน้ าเสนอตามล าดบัดงันี้ 
 5.1 งานวิจยัในประเทศ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต ิ(2545: 30-32) ไดศ้กึษาวจิยัเกี่ยวกบัยุทธศาสตร์
การบรหิารจดัการ และไดน้ าเสนอลกัษณะการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศไวโ้ดยผูบ้รหิารต้องยอมรบั
ว่า เทคโนโลยมีคีวามส าคญัอย่างยิง่ ผู้บรหิารยุคใหม่ต้องมคีวามเป็นผูน้ า ( leadership) ทีด่ ีจะต้อง
ก าหนดวสิยัทศัน์ไว้ในธรรมนูญโรงเรยีน ก าหนดแผนการใชเ้ทคโนโลยทีีช่ดัเจนเพื่อน าไปสู่การปฏบิตัิ 
โดยน าเขา้สู่ทีป่ระชุมคณะกรรมการสถานศกึษาเพื่อใหค้วามเหน็ชอบ  ทัง้นี้  ผูบ้รหิารต้องเป็นผูน้ า
เพื่อชุมชนเห็นคล้อยตามด้วย ในการสนับสนุนโรงเรยีน ทัง้ด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟแวร ์
(Software) และพเีพลิแวร ์(People  ware) 
 ในการจดัหาฮารด์แวร ์(Hardware) ซอฟแวร ์(Software) นัน้ สามารถจดัหาได้หลายวธิ ี 
แลว้แต่กลวธิแีละความสามารถของแต่ละโรงเรยีน กลวธิกีารไดม้า ไดแ้ก่ จากงบประมาณต้นสงักดั  
การระดมทรพัยากรจากทุกส่วน การขอรบับรจิาค การเช่าซื้อ การจดักิจกรรมการกุศล เป็นต้น  
ประเดน็ส าคญั คอื ฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วรท์ีไ่ด้มาตอ้งใชใ้หคุ้ม้ค่าและเกดิประโยชน์สงูสุด 
 ส าหรบัการบรหิารเทคโนโลยใีนโรงเรยีน ประกอบดว้ยแนวทางส าคญั 3 ประการ คอื 
 1)  การพฒันาบุคลากรใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะทางเทคโนโลยสีารสนเทศ โดยผู้บรหิารและ
คณะครตูอ้งพฒันาตนเอง สรา้งเจตคตทิีด่ต่ีอความรูด้า้นเทคโนโลย ีโดยเฉพาะผูบ้รหิารในฐานะผูน้ า  
ต้องสรา้งความมัน่ใจใหก้บัคร ูและแนวทางแก้ไขเพื่อปรบัเปลีย่นเจตคต ิเช่น บางโรงเรยีนผู้บรหิาร
จะไม่รบัพิจารณางานที่เขยีนหรอืพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ดดีธรรมดา จะรบัเฉพาะงานที่พิมพ์ด้วย
คอมพวิเตอร ์เพื่อบงัคบัใหค้รแูละนกัเรยีนใชค้อมพวิเตอรเ์ป็น 
 2)  การใช้เทคโนโลยเีพื่อการสอน ในการน าเทคโนโลยมีาใช้จะต้องค านึงว่า จะน ามาใช้
เพื่ออะไร ต้องค านึงถงึนักเรยีนเป็นอนัดบัแรก ผูบ้รหิารต้องก าหนดหลกัสูตร การใชห้ลกัสูตรออนไลน์ 
หลกัสูตรที่ใช้กบัคอมพวิเตอรห์รอืใช้กบัอินเตอรเ์น็ต จะต้องใช้ระบบการบรหิารจดัการที่ด ีรวมทัง้
แหล่งเรยีนรูต่้างๆ ต้องมกีารปรบัปรุง ผูบ้รหิารต้องจดัเตรยีม Server ของแต่ละหมวดวชิา เพื่อให้
สามารถเชื่อมต่อกบัอนิเตอรเ์น็ตของโรงเรยีน เมื่อต้องการทราบเรื่องอะไรกส็ามารถคลกิดูไดน้ักเรยีน
จะมคีวามภาคภูมใิจที่ครูไม่ทอดทิง้ แมจ้ะอยู่ที่บ้านก็สามารถเชื่อมโยงกนัไดต้ลอดเวลา นับว่าเป็น
แหล่งเรยีนรูท้ีม่คีวามสะดวกรวดเรว็ เป็นระบบหอ้งสมุดอเิลก็ทรอนิกส ์(Digital library) รวมทัง้การ
ท าแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) จากหอ้งสมุดอเิลก็ทรอนิกส ์การวดัผลประเมนิผล ดงัเช่นตวัอย่าง
ของโรงเรยีนสายน ้าผึง้ นักเรยีนสามารถเขา้สอบพรอ้มๆ กนัครัง้ละหลายรอ้ยคน และทราบผลการ
สอบในเวลาอนัรวดเรว็ 
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 3)  การบรหิารเทคโนโลยเีพื่อการบรหิาร ผู้บรหิารต้องก าหนดวสิยัทศัน์ ความเชื่อมโยง
ของงานแต่ละงานในโรงเรยีน เช่น งานวิชาการ งานบรหิารบุคคล กจิการนักเรยีน งานธุรการ งาน
สมัพนัธช์ุมชน และงานอื่นๆ โดยน าระบบการจดัการสารสนเทศ (Management information system: 
MIS) เขา้มาใชท้ าใหเ้กดิความคล่องตวั เมื่อชุมชน ผูป้กครองหรอืหน่วยงานอื่นเขา้มาตดิต่อประสานงาน 
จะท าใหก้ระบวนการต่างๆ เสรจ็สิ้นลงอย่างรวดเรว็ ถอืเป็นการประกนัคุณภาพทางการศกึษา โดย
ใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลย ีนอกจากนัน้โรงเรยีนอาจจดัสรา้ง Website เพื่อประชาสมัพนัธ์เกยีรตภิูมิ
โรงเรยีนในอกีทางหนึ่งไดอ้กีดว้ย 
 วรรณา หุ่นพานิชย ์(2549: 104-105) ไดศ้กึษาวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดักรุงเทพ 
มหานครที่มต่ีอระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษาในการบรหิารงาน การเรยีนการสอน และ
การสนบัสนุนการเรยีนการสอน พบว่า วสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารทีม่ต่ีอระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ
การศกึษาในการบรหิารงาน การเรยีนการสอน และการสนบัสนุนการเรยีนการสอน  อยู่ในระดบัมาก 
ตามล าดบั 
 นิคม นาคอ้าย (2549: บทคดัย่อ) ได้ศกึษาองค์ประกอบคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ 
ทรอนิกสแ์ละปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อประสทิธผิลภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสส์ าหรบัผู้บรหิารสถานศกึษา
ขัน้พื้นฐาน โดยมอีงคป์ระกอบคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส ์6 องคป์ระกอบ ดงันี้ 1) ความ
เป็นผูน้ าและวสิยัทศัน์ 2)การเรยีนรูแ้ละการสอน 3) ความสามารถเชงิผลติภาพและความช านาญเชงิ
วชิาชพี 4) การสนับสนุน ส่งเสรมิ การจดัการและการปฏบิตั ิ5) การวดัและประเมนิผล 6) ประเดน็
ทางสงัคม กฎหมาย และจรยิธรรม ผลการวจิยัพบว่า องคป์ระกอบคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ 
ทรอนิกสท์ัง้ 6 คุณลกัษณะมคี่าเป็นบวกและมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยใหค้วามส าคญักบั
คุณลกัษณะความสามารถเชงิผลิตภาพและความช านาญเชงิวชิาชพีเป็นล าดบัแรก รองลงมาคือ
คุณลกัษณะการเรยีนรูแ้ละการสอน ส่วนคุณลกัษณะที่มคีวามส าคญัล าดบัสุดท้ายคอื คุณลกัษณะ
ประเดน็ทางสงัคม กฎหมาย และจรยิธรรม 
 ชวลติ เกดิทพิย์, ผ่องศร ีวาณิชยศุ์ภวงศ์, ชุมศกัดิ ์อนิทรร์กัษ์, วสนัต์ อตศิพัย์. (2552: 
online). ไดศ้กึษาวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิส ารวจภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รหิารโรงเรยีน
สงักดัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานในภาคใต้ ผลการวจิยัพบว่า องคป์ระกอบภาวะ
ผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กฎระเบยีบและจรยิธรรม 2) การรู้
เทคโนโลยกีารศกึษา 3) การจดัการดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานเทคโนโลย ี4)ค่านิยมและจติส านึกต่อองคก์ร
และสงัคม 5) ความรูค้วามสามารถพเิศษทางเทคโนโลย ี6) บุคลกิภาพ 7) การบูรณาการเทคโนโลยี
เขา้กบัการจดัการศกึษา 8) ภมูหิลงัทางสงัคม 9) การประเมนิและการนิเทศ อยูใ่นระดบัมาก 

 บรรจบ บุญจนัทร ์(2554: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาระดบัภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยมอีงคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบ คอื 1) การเรยีนการสอน 2) การบรหิารงาน 
3) การวดัผลและการประเมนิผล 4) จรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยี ผลการวจิยัพบว่า 1) ระดบัภาวะ
ผูน้ าเชงิเทคโนโลย ีและระดบัปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อภาวะผู้น าเชงิเทคโนโลยมีคี่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และเมื่อพจิารณารายละเอียดในแต่ละปจัจยั พบว่า ส่วนใหญ่มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก   
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มเีพยีงปจัจยัสมรรถนะทางเทคโนโลยทีีอ่ยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบจ าแนกตาม
เพศ และอาย ุพบว่า ทุกปจัจยัไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิจ าแนกตามประสบการณ์เป็น
ผูบ้รหิาร พบว่า ปจัจยัดา้นการบูรณาการเทคโนโลยรีะหว่างกลุ่มประสบการณ์เป็นผูบ้รหิาร 1–9 ปี 
และ กลุ่มประสบการณ์เป็นผู้บรหิาร 19–40 ปี แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ทุกกลุ่มขนาดสถานศกึษาแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติทุกปจัจยั 2) โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้น าเชงิเทคโนโลยขีองผู้บรหิารสถานศึกษาขัน้

พืน้ฐานทีพ่ฒันาขึน้มคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์ รปูแบบสุดทา้ยมคี่าสถติดิงันี้ 2X =59.14, 
df=69, P-value=0.79558, RMSEA=0.000, CN=819.4895, GFI = 0.9850, AGFI=0.9704  3) 
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลทางตรง อทิธพิลทางออ้ม และอทิธพิลรวมต่อภาวะผูน้ าเชงิเทคโนโลย ีโดยเรยีงล าดบั
ค่าสมัประสทิธิอ์ทิธพิลจากมากไปหาน้อย ดงันี้ 1) อทิธพิลทางตรง ม ี4 ปจัจยั คอื ปจัจยัการพฒันา
วชิาชพีด้านเทคโนโลย ีปจัจยัวสิยัทศัน์ทางเทคโนโลย ีปจัจยัการบูรณาการเทคโนโลย ีและปจัจยั
สมรรถนะทางเทคโนโลย ี2) อทิธพิลทางออ้มม ี2 ปจัจยั คอื ปจัจยัสมรรถนะทางเทคโนโลยทีีส่่งผ่าน
ปจัจยัการพฒันาวชิาชพีด้านเทคโนโลยแีละปจัจยัการบูรณาการเทคโนโลย ีและปจัจยัการพฒันา
วชิาชพีดา้นเทคโนโลยทีีส่่งผ่านปจัจยัการบูรณาการเทคโนโลย ีและ 3) อทิธพิลรวมม ี4 ปจัจยั คอื 
ปจัจยัวสิยัทศัน์ทางเทคโนโลย ีปจัจยัการพฒันาวชิาชพีดา้นเทคโนโลย ีปจัจยัการบูรณาการเทคโนโลย ี
และปจัจยัสมรรถนะทางเทคโนโลย ี

 
 5.2 งานวิจยัต่างประเทศ 
 แอนเดอรส์นั และเดก็ซ์เตอร ์(Anderson; & Dexter. 2000: 3) ท าวจิยัในเรื่อง School  
technology leadership: Incidence and impact พบว่า การผสานวสิยัทศัน์เป็นจุดเน้นส าคญัของ
ผูบ้รหิารในการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศในสถานศกึษา ผลจากการวจิยัของแอนเดอรส์นั  
และเด็กซ์เตอร์ ยนืยนัว่า การบรรลุผลส าเรจ็ในการน าเทคโนโลยสีู่การปฏบิตัิขึน้อยู่กบัการผสาน
เป้าหมายทีม่คีวามหลากหลายและแตกต่างกนัภายในองคก์าร 
 ย ี(Yee. 2000: Online) ซึง่ท าวจิยัเรื่อง Image of School Principals’ Information and  
Communication Technology Leadership ลกัษณะงานวจิยัเป็นงานวจิยัเชงิคุณภาพ อาศยัการ
สมัภาษณ์ผู้บรหิารโรงเรยีนที่มปีระสบการณ์ในการบรหิารเทคโนโลยสีารสนเทศในสถานศึกษา    
ขัน้พื้นฐาน ตลอดจนนักเรยีนและผู้ปกครองที่มสี่วนเกี่ยวข้อง ของประเทศแคนนาดา นิวซแีลนด ์ 
และสหรฐัอเมรกิา ผู้วจิยัใช้ผลจากการสมัภาษณ์มาจดัหมวดหมู่คุณลกัษณะผูน้ าได้หลายหมวดหมู ่   
โดยคุณลกัษณะในหมวดหมู่ที่เกี่ยวกบัการเรยีนรูแ้ละการสอนนัน้ ยไีดจ้ าแนกออกเป็น 3 คุณลกัษณะ
หลกั คอื คุณลกัษณะแห่งการมุ่งการเรยีนรูสู้่การสรา้งวสิยัทศัน์ คุณลกัษณะแห่งการเรยีนรูใ้นสิง่ที่  
ทา้ทาย และคุณลกัษณะแห่งการถ่ายทอดความรูอ้ยา่งอดทน 
 แนนซ ์(Nance. 2003: Online) ท าการวจิยัเรื่องผูบ้รหิารโรงเรยีนของรฐักบัการสรา้งนโยบาย
ทางเทคโนโลย ี(Public School Administrators and Technology Policy Making) ผลการทดสอบ
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สมมตฐิานการวจิยัขอ้ทีห่นึ่ง พบว่า ความปรารถนา (Desired) ของผูบ้รหิารในการน าวสิยัทศัน์สู่การ
ปฏบิตั ิมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัระดบัการปฏบิตัจิรงิในการสรา้งนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศใน
โรงเรยีน อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 สถาบนัวจิยัแห่งอเมรกิา (American Institute for Research. 2004: 23) ท าการศกึษาเกี่ยวกบั
ภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ทางการศกึษาระยะเริม่ต้น ผลการวจิยัพบว่า การสนับสนุนการจดัการ
และการปฏบิตั ิเป็นองค์ประกอบส าคญัของผู้บรหิารสถานศกึษาถงึรอ้ยละ 22 ตามความเหน็ของ
กลุ่มตวัอย่าง โดยหากการบรูณาการเทคโนโลยไีดร้บัการส่งเสรมิ มกีารจดัระบบบรหิารจดัการและ
สนับสนุนดา้นทรพัยากรจากทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง จนสามารถน าสู่การปฏบิตัอิย่างเพยีงพอ (Availability) 
ผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ยอ่มเป็นไปในทางบวก   
 สมาคมเครอืข่ายโรงเรยีน (CoSN. 2004: 1-3) ท าการวจิยัเกี่ยวกบัภาวะผูน้ าและบทบาท
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัชุมชนทีส่่งผลต่อการงบประมาณทางเทคโนโลยทีางการศกึษาของโรงเรยีน ขอ้คน้พบ
หลกัจาการวจิยับ่งชีว้่า ภาวะผูน้ าเชงิวสิยัทศัน์ (Visionary leadership) และการสนับสนุนทีแ่ขง็แกร่ง
ของชุมชน ส่งผลต่อความยัง่ยนืของโครงการเทคโนโลยใีนโรงเรยีนและยงัช่วยเสรมิดา้นงบประมาณ
ทีใ่ชใ้นการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศดว้ย นอกจากนัน้ ยงัพบว่า ผูต้อบแบบส ารวจจ านวน
รอ้ยละ 85 เหน็ว่า ภาวะผู้น าและวสิยัทศัน์ เป็นกุญแจส าคญัสู่ความส าเรจ็ในการบรหิารจดัการ ซึ่ง
ตรงกนัขา้มกบัประเดน็ของทกัษะและการจดัการสารสนเทศ ซึ่งผลการวจิยัระบุว่า น าไปสู่ความส าเรจ็
ในการบรหิารจดัการเพยีงรอ้ยละ 14 
 ดอนเลว ี(Donlevy. 2004: 213-217) ศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัการเตรยีมตวัรบัอนาคตของผูน้ า  
ทีต่อ้งบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศภายในสถานศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาระดบัชาตทิาง
เทคโนโลยกีารศกึษาส าหรบัผูบ้รหิาร (NETS-A) ทัง้ 6 มาตรฐาน ซึง่มาตรฐานที ่5 มุ่งเน้นความสามารถ
ของผูบ้รหิารในการใชว้ธิกีารทีห่ลากหลายในการประเมนิผลการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู แปลผล น าเสนอต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี สิง่ทีด่อนเลวไีดเ้สนอแนะเป็นแนวทางใน
การเตรยีมตวัรบัอนาคต คอื การประสานความร่วมมอืกบัวทิยาลยัหรอืมหาวทิยาลยัทีม่คีวามพรอ้ม
ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ ในการจดัโปรแกรมเสรมิทกัษะด้านเทคโนโลยขีองผู้น า โดยต้องมกีาร
ประเมนิทกัษะการรเิริม่ดา้นเทคโนโลยขีองผูน้ า ซึง่ไมไ่ดมุ้ง่ไปทีค่วามเป็นผูเ้ชีย่วชาญทางเทคโนโลยี
ของผูบ้รหิาร แต่มุง่สรา้งองคค์วามรูใ้หเ้กดิขึน้ก่อนเป็นเบือ้งตน้ 
 คอซโลสก ี(Kozloski. 2006: online) ศกึษาองคป์ระกอบภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ของ
ครใูหญ่ในมลรฐัต่างๆ จ านวน 45 มลรฐัของประเทศสหรฐัอเมรกิา พบว่า รฐัต่างๆ ดงักล่าวได้ก าหนด
มาตรฐานทางเทคโนโลยทีี่ก่อให้เกดิความเคลื่อนไหวในปจัจุบนั กล่าวคอื มคีวามพยายามที่จะให้
ผูบ้รหิารโรงเรยีนทุกคนมภีาวะผูน้ าเชงิเทคโนโลยตีามมาตรฐานทีก่ าหนดดว้ยความรบัผดิชอบ ในขณะ
ทีภ่าคธุรกจิมคีวามต้องการบณัฑติที่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยเีขา้ร่วมท างาน ความ
คาดหวงัและความตอ้งการเหล่านี้จะบรรลุผลไดก้ต่็อเมื่อผูบ้รหิารเหน็ความส าคญัและจะต้องส่งเสรมิ
ใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยอีย่างมปีระสทิธภิาพในสถานศกึษาและชุมชน ซึง่ถอืว่าเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญั
อย่างยิง่ต่อการศึกษาและเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงเทคโนโลยี
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ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ คอื 1) ภาวะผูน้ าและวสิยัทศัน์ 2) การเรยีนรูแ้ละการสอน 3) ผลติภาพ
และการปฏบิตัทิางวชิาชพี 4) การสนบัสนุน การจดัการ และการด าเนินการ 5) การวดัและการประเมนิผล 
6) ประเดน็ทางสงัคม กฎหมาย และประเดน็ทางจรยิธรรม 
 
 กล่าวโดยสรุป งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบัคุณลกัษณะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ส าหรบัผู้บรหิาร
โรงเรยีนทัง้ในประเทศและต่างประเทศทีน่ าเสนอไปขา้งต้น มุ่งเน้นคุณลกัษณะส่วนตวัของผูบ้รหิาร 
ประกอบกบับทบาท พฤตกิรรมต่างๆ ในการบรหิารจดัการสถานศกึษาภายใต้การเปลีย่นแปลงทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศ ใหม้ปีระสทิธภิาพ เกดิประสทิธผิลในการบรหิาร 



บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
 การวจิยัเรื่องคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกสข์องผู้บรหิารระดบักลางโรงเรยีนใน
ฝนัจงัหวดัอ่างทอง เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) โดยวธิกีารใช้แบบสอบถามในการ
เกบ็ขอ้มลูกลุ่มตวัอย่างของผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง ผูว้จิยัด าเนินการวจิยั
ตามล าดบั ดงันี้ 
 1. การก าหนดประชากรในการวจิยั 
 2. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 3. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 4. วธิกีารด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 5. การจดักระท าขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 6. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 
1. กำรก ำหนดประชำกรในกำรวิจยั 
 ประชำกร 
 การวจิยัครัง้นี้ศกึษาจากประชากร คอื ผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง  
ซึง่ประกอบดว้ยหวัหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ คอื กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์กลุ่ม
สาระวทิยาศาสตร ์กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม กลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศกึษา  
กลุ่มสาระศลิปะ กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ีและกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจ านวน 21 
โรงเรยีน จ านวนรวมทัง้สิน้ 168 คน  
 
2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ตอน คอื 
  ตอนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย ต าแหน่ง
และประสบการณ์ 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ ซึ่งผู้วจิยัสรา้ง
ขึน้โดยอาศยัทฤษฎอีงคป์ระกอบคุณลกัษณะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส ์(นิคม นาคอ้าย. 2549:  58-79) ที่
ไดจ้ าแนกคุณลกัษณะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสอ์อกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ ความเป็นผูน้ าและวสิยัทศัน์ การ
เรยีนรูแ้ละการสอน ความสามารถเชงิผลติภาพและความช านาญเชงิวชิาชพี การสนับสนุน ส่งเสรมิ 
การจดัการและการปฏบิตั ิการวดัและประเมนิผล และประเดน็ทางสงัคม  กฎหมาย และจรยิธรรม 
ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) คอื ระดบัมากทีสุ่ด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
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3. กำรสร้ำงเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสรา้งเครือ่งมอืเพื่อใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอนดงันี้ 
  1. ศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎ ีบทความ และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัคุณลกัษณะ
ผู้น าผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ ใน 6 ด้าน ได้แก่ ความเป็นผู้น าและวสิยัทศัน์ การเรยีนรูแ้ละการสอน  
ความสามารถเชงิผลติภาพและความช านาญเชงิวชิาชพี การสนับสนุน ส่งเสรมิ การจดัการและการ
ปฏบิตั ิการวดัและประเมนิผล และประเดน็ทางสงัคม กฎหมาย และจรยิธรรม 
  2. น าแนวคดิ ทฤษฎ ีและขอ้มูลต่างๆ ก าหนดเป็นนิยามศพัท์เฉพาะ และสรา้งแบบ 
สอบถามเกี่ยวกบัคุณลกัษณะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ของผู้บรหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดั
อ่างทอง     
  3. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
ครอบคลุมตามขอบเขต และนิยามศพัท์ที่ศึกษา พร้อมทัง้ตรวจส านวนภาษาที่ใช้ในการท าแบบ 
สอบถาม 
  4. น าแบบสอบถามทีป่รบัปรงุตามค าแนะน าของอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธแ์ลว้ส่งให้
ผู้ทรงคุณวุฒจิ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืด้านความตรงเชงิเนื้อหา (Content 
Validity) ของแบบสอบถาม โดยตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบัจุดมุ่งหมายทีต่้องการ
วดั (Item Objective Congruence: IOC) ความครอบคลุมของขอ้ค าถามและความชดัเจนของภาษา  
ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญประกอบดว้ย 
   4.1  ดร.นิตย ์โรจน์รตันวาณชิย ์ผูอ้ านวยการส านกังานศกึษาธกิาร ภาค 5 
   4.2  ดร.วไิลลกัษณ์ ลงักา อาจารย์ประจ าภาควชิาวดัและประเมนิผล คณะ   
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
   4.3  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ไพบูลย ์อ่อนมัง่ อาจารยป์ระจ าสาขาวจิยัและพฒันา
หลกัสตูร บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
   4.4  ดร.อภธิรี ์ทรงบณัฑติย ์อาจารยป์ระจ าภาควชิาการบรหิารการศกึษา คณะ
ศกึษาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
   4.5  ดร.นิคม นาคอ้าย รองคณบด ีคณะครุศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิูล
สงคราม 
  5.  วเิคราะหห์าค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกบันิยามศพัทเ์ฉพาะ (Index 
of Item-Objective Congruence หรอื IOC) จากนัน้คดัเลอืกไว้เฉพาะขอ้ค าถามที่มคี่าดชันีความ
สอดคลอ้งตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป ผลจากการวเิคราะหแ์บบสอบถามคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์
ของผู้บรหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง พบว่า มคี่าสมัประสทิธิค์วามสอดคล้องอยู่
ระหว่าง 0.6–1.0 
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  6. น าแบบสอบถามทีป่รบัปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลองใช้ (Try-out) กบัผูบ้รหิารระดบักลาง
โรงเรยีนดศีรตี าบลจงัหวดัอ่างทอง จ านวน 30 คน แลว้น าไปหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใช้สูตรสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient. 1990: 
204) ผลจากการวเิคราะหแ์บบสอบถามคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รหิารระดบักลาง
โรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง พบว่า ไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั .96 
  7.  น าแบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ์แลว้ไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป 
 
4. วิธีกำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงันี้ 
  1. ขอหนังสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ถึงผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาอ่างทองและผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มธัยมศึกษา เขต 5 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวจิยัจากผู้บรหิารระดบั 
กลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง จ านวน 168 คน 
  2. ผู้วจิยัเดนิทางด้วยตนเองไปยงัโรงเรยีนในฝนัที่เป็นประชากรในการวจิยั และขอ
ความอนุเคราะหใ์หต้อบแบบสอบถาม 
  3.  ผูว้จิยัเดนิทางไปรบัแบบสอบถามกลบัคนืดว้ยตนเอง  ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนื
มาจ านวน 168 ฉบบั  จากแบบสอบถามที่ส่งไป 168 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของแบบสอบถาม
ทัง้หมดทีส่่งไป 
  
5. กำรจดักระท ำข้อมลู และกำรวิเครำะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัด าเนินการจดักระท าขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
 กำรจดักระท ำข้อมลู ผูว้จิยัด าเนินการจดัท าขอ้มลูตามขัน้ตอนดงันี้ 
  ขัน้ตอนที ่1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม น าแบบสอบถามทีส่มบูรณ์มา
ลงรหสั (Coding) ใหค้ะแนนโดยเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 

   5  เมือ่ผูต้อบเขยีนเครือ่งหมาย  ลงในช่องระดบัคุณลกัษณะมากทีสุ่ด 

   4  เมือ่ผูต้อบเขยีนเครือ่งหมาย  ลงในช่องระดบัคุณลกัษณะมาก 

   3  เมือ่ผูต้อบเขยีนเครือ่งหมาย  ลงในช่องระดบัคุณลกัษณะปานกลาง 

   2  เมือ่ผูต้อบเขยีนเครือ่งหมาย  ลงในช่องระดบัคุณลกัษณะน้อย 

   1  เมือ่ผูต้อบเขยีนเครือ่งหมาย  ลงในช่องระดบัคุณลกัษณะน้อยทีสุ่ด 
  ขัน้ตอนที่ 2 บนัทกึข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูลคอมพวิเตอร์เพื่อวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิ
 กำรวิเครำะหข้์อมลู ผูว้จิยัท าการวเิคราะหข์อ้มลูตามวตัถุประสงคข์องการศกึษา ดงันี้ 
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   ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัสถานะภาพของผูต้อบแบบสอบถาม คอื ต าแหน่ง
และประสบการณ์ จ านวน 2 ขอ้ วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติพิืน้ฐาน คอื ค่าความถี ่ค่ารอ้ยละ  
   ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รหิาร
ระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทองทัง้ 6 ดา้น วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติกิารวเิคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเป็นรายดา้นและรายขอ้ 
 การแปลผลคะแนนเฉลีย่ระดบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ตามเกณฑก์ารแบ่ง
ระดบัของเบสท ์(Best. 1981) ดงันี้ 
   4.50–5.00  หมายถงึ  มรีะดบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์มากทีสุ่ด 
   3.50–4.49  หมายถงึ  มรีะดบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์มาก 
   2.50–3.49  หมายถงึ  มรีะดบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ปานกลาง 
   1.50–2.49  หมายถงึ  มรีะดบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์น้อย 
   1.00–1.49  หมายถงึ  มรีะดบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์น้อยทีสุ่ด 
 
6. สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะหข้์อมลู 
 1. สถติทิีใ่ชใ้นการหาคุณภาพเครือ่งมอื 
  1.1  หาความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยใช้สูตร
ของโรวเินลลีแ่ละเฮมเบลิตนั (Rovinelli and Hambleton; อา้งถงึใน พวงรตัน์ ทวรีตัน์ 2540: 117) 
  1.2  หาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยสมัประสทิธิแ์อลฟา( -Coefficient) ของ 
ครอนบคั (Cronbach. 1990: 204)  
 2. สถติพิืน้ฐาน 
  2.1 ค่าความถี ่(Frequency) 
  2.2 ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
  2.3 ค่าเฉลีย่ ( ) 
  2.4 ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน ( ) 
 3. สถติเิปรยีบเทยีบ 
  3.1 การวิเคราะห์คุณลกัษณะภาวะผู้น าเชิงอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บรหิารระดบักลาง
โรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง จ าแนกตามต าแหน่งที่ต่างกนั โดยใชส้ถติวิเิคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดยีว (One–Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่าง จะท าการเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่  โดย
วธิกีารของเชฟเฟ่ (Sheffe’ Methods)  
  3.2 การวเิคราะห์คุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ของผู้บรหิารระดบักลาง
โรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง จ าแนกตามประสบการณ์ทีต่่างกนั โดยใชส้ถติวิเิคราะหค์วามแปรปรวน
แบบทางเดยีว (One–Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่าง จะท าการเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ โดย
วธิกีารของเชฟเฟ่ (Sheffe’ Methods) 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รหิารระดบักลาง
โรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง ผู้วจิยัได้ส่งแบบสอบถามไปยงัผู้บรหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนั 
จ านวน 21 โรงเรยีน รวมทัง้สิน้ 168 คน ซึง่ไดร้บัแบบสอบถามตามจ านวนและสมบูรณ์ครบถ้วน คดิ
เป็นรอ้ยละ 100 ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามทีไ่ดส้มบูรณ์ครบถ้วนมาวเิคราะหข์อ้มูล โดยใช้โปรแกรม
คอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปู SPSS ตามล าดบัดงันี้ 

1. สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
2. การวเิคราะหข์อ้มลู 
3. ผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
 ในการน าเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดก้ าหนดสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู
เพื่อความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมาย ดงันี้ 
 N  แทน จ านวนประชากร 
    แทน ค่าเฉลีย่ 
    แทน ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 Df  แทน ระดบัชัน้แห่งความเป็นอสิระ (Degrees of Freedom) 
 F  แทน ค่าสถติใิชใ้นการพจิารณาการแจกแจงเอฟ (F-Distribution) 
 SS  แทน ผลรวมของส่วนเบีย่งเบนยกก าลงัสอง (Sum of Squares) 
 MS  แทน ค่าเฉลีย่ของผลบวกยกก าลงัสองของค่าเบีย่งเบน (Mean Squares) 
 P  แทน ค่าความน่าจะเป็นทีม่โีอกาสมนีัยส าคญัทางสถติ ิ
 *  แทน ค่าความแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 **  แทน ค่าความแตกต่างอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัไดแ้บ่งการวเิคราะหข์อ้มลูออกเป็น 2 ตอน ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงันี้ 
 ตอนที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัสถานภาพของผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดั
อ่างทอง 
 ตอนที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ 
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ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
 ตอนที ่1 การวเิคราะหข์อ้มลูทัว่ไปของผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง  
ผลปรากฏดงัตาราง 8 
 
ตาราง 8 จ านวนและค่ารอ้ยละของผู้บรหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง จ าแนกตาม

ต าแหน่งและประสบการณ์ 
 

ขอ้มลูทัว่ไป จ านวน รอ้ยละ 
ต าแหน่ง 
    หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
    หวัหน้ากลุ่มสาระคณติศาสตร ์
    หวัหน้ากลุ่มสาระวทิยาศาสตร ์
    หวัหน้ากลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 
    หวัหน้ากลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศกึษา 
    หวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ 
    หวัหน้ากลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี
    หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

 
21 
21 
21 
 

21 
21 
21 
21 
21 

 
12.5 
12.5 
12.5 

 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 
12.5 

รวม 168 100 
ประสบการณ์ 
    น้อยกว่า 5 ปี 
    5 – 10 ปี 
    มากกว่า 10 ปี 

 
40 
31 
97 

 
23.8 
18.5 
57.7 

รวม 168 100 
 
 จากตาราง 8 แสดงใหเ้หน็ว่า ผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัส่วนใหญ่มปีระสบการณ์
มากกว่า 10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 57.7 รองลงมามปีระสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 23.8 และ
ประสบการณ์ 5-10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 18.5 
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 ตอนที ่2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกี่ยวกบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอิเลก็ทรอนิกส ์ผลปรากฏ
ดงัตาราง 9-17 
 
ตาราง 9 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏบิตัขิองคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิ

อเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทองโดยรวม 
 

คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์     ระดบัคุณลกัษณะ 
1. ความเป็นผูน้ าและวสิยัทศัน์ 
2. การเรยีนรูแ้ละการสอน 
3. ความสามารถเชงิผลติภาพและความช านาญ 
   เชงิวชิาชพี 
4. การสนบัสนุน ส่งเสรมิ การจดัการและการปฏบิตั ิ
5. การวดัและประเมนิผล 
6. ประเดน็ทางสงัคม กฎหมาย และจรยิธรรม 

4.03 
3.90 

 
3.98 
3.85 
3.51 
3.67 

.76 

.91 
 

.82 

.86 
1.04 
1.04 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 รวม 3.82 .91 มาก 
 
 จากตาราง 9 แสดงใหเ้หน็ว่า ผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทองมคีุณลกัษณะ
ภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.82, =.91) เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า 
อนัดบัแรก คอื ดา้นความเป็นผูน้ าและวสิยัทศัน์ ( =4.03, =.76) รองลงมา คอื ดา้นความสามารถ
เชงิผลติภาพและความช านาญเชงิวชิาชพี ( =3.98, =.82) และอนัดบัสุดท้าย คอื ด้านการวดั
และประเมนิผล ( =3.51, =1.04) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 
 

ตาราง 10 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏบิตัขิองคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิ
อเิลก็ทรอนิกส์ ด้านความเป็นผู้น าและวสิยัทศัน์ ของผู้บรหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดั
อ่างทอง โดยรวมและรายขอ้ 

 
ขอ้ ขอ้ความ     ระดบัคุณลกัษณะ 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 
 
6 
 
7 

ความเป็นผูน้ าและวิสยัทศัน์ 
กระตุน้และชกัน าใหทุ้กฝา่ยมสี่วนรว่มพฒันา
วสิยัทศัน์ดา้น ICT ของโรงเรยีน 
ถ่ายทอดวสิยัทศัน์ทาง ICT ของโรงเรยีนโดย
ประกาศต่อสาธารณะอยา่งชดัเจน 
ตดิตามการปฏบิตัติามแผน ICT ของโรงเรยีน
อยา่งเป็นระบบ ต่อเนื่อง 
ประเมนิการบรรลุวสิยัทศัน์ทางICTของโรงเรยีน 
ส่งเสรมิใหเ้กดิบรรยากาศ สิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อ
การสรา้งนวตักรรมทาง ICT 
ใชง้บประมาณสู่การบรรลุวสิยัทศัน์ดา้น ICT ของ
โรงเรยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ 
เชื่อมัน่ในความส าคญัและพลงัของ ICT ทีม่ต่ีอ
ความส าเรจ็ของงาน 

 
 

4.09 
 

3.94 
 

3.98 
3.89 

 
4.07 

 
4.05 

 
4.17 

 
 

.85 
 

.93 
 

.90 

.94 
 

.87 
 

.83 
 

.84 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 รวม 4.03 .76 มาก 
 
 จากตาราง 10 แสดงใหเ้หน็ว่า ผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทองมคีุณลกัษณะ
ภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ ดา้นความเป็นผูน้ าและวสิยัทศัน์โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( =4.03, =.76) 
เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า อนัดบัแรก คอื เชื่อมัน่ในความส าคญัและพลงัของ ICT ทีม่ต่ีอความส าเรจ็
ของงาน ( =4.17, =.84) รองลงมา คอื กระตุน้และชกัน าใหทุ้กฝ่ายมสี่วนร่วมพฒันาวสิยัทศัน์ดา้น 
ICT ของโรงเรยีน ( =4.09, =.85) และอนัดบัสุดท้าย คอื ประเมนิการบรรลุวสิยัทศัน์ทางICT
ของโรงเรยีน ( =3.89, =.94) 
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ตาราง 11 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏบิตัขิองคุณลกัษณะภาวะผูน้ า เชงิ
อเิลก็ทรอนิกส ์ดา้นการเรยีนรูแ้ละการสอน ของผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง  
โดยรวมและรายขอ้ 

 
ขอ้ ขอ้ความ     ระดบัคุณลกัษณะ 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 

การเรียนรู้และการสอน 
ท าตนใหเ้ป็นแบบอยา่งของผูอ้ื่น ในการเรยีนรู้
และสรา้งทกัษะดา้น ICT ใหเ้กดิขึน้ในตนเอง 
สนบัสนุนส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบมสี่วน
รว่มในการเรยีนการสอน ICT 
จดัเตรยีมแหล่งการเรยีนรูท้าง ICT ทีส่อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูเ้รยีน 
ส่งเสรมิการใช ้ICT เพื่อพฒันาเทคนิควธิสีอน 
อบรมสมัมนาสรา้งความมัน่ใจแก่บุคลากรว่า ICT 
สามารถพฒันาการสอนและการเรยีนรูท้ีม่ ี
คุณภาพ 

 
 

3.91 
 

3.89 
 

3.85 
3.90 

 
 

3.92 

 
 

1.03 
 

1.02 
 

.98 

.96 
 
 

.94 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
 

มาก 
 รวม 3.90 .91 มาก 
 
 จากตาราง 11 แสดงใหเ้หน็ว่า ผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทองมคีุณลกัษณะ
ภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ ด้านการเรยีนรูแ้ละการสอนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.90, =.91) 
เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า อนัดบัแรก คอื อบรมสมัมนาสรา้งความมัน่ใจแก่บุคลากรว่า ICT สามารถ
พฒันาการสอนและการเรยีนรูท้ี่มคีุณภาพ ( =3.92, =.94) รองลงมา คอื ท าตนใหเ้ป็นแบบอย่าง
ของผูอ้ื่น ในการเรยีนรูแ้ละสรา้งทกัษะดา้น ICT ใหเ้กดิขึน้ในตนเอง ( =3.91, =1.03) และอนัดบั
สุดทา้ย คอื จดัเตรยีมแหล่งการเรยีนรูท้าง ICT ทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการของผูเ้รยีน ( =3.85, 
 =.98) 
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ตาราง 12 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏบิตัขิองคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิ
อเิลก็ทรอนิกส ์ดา้นความสามารถเชงิผลติภาพและความช านาญในวชิาชพี ของผูบ้รหิารระดบักลาง
โรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง โดยรวมและรายขอ้ 

 
ขอ้ ขอ้ความ     ระดบัคุณลกัษณะ 
 
 
1 
 
2 
 

 

ความสามารถเชิงผลิตภาพและความช านาญ
เชิงวิชาชีพ 
กระตุน้ใหบุ้คลากรใช ้ICT ในการพฒันางานเป็น
กจิวตัรปกต ิ
ส่งเสรมิการใช ้ICT ในการตดิต่อสื่อสารระหว่าง
ทมีงาน ผูป้กครอง นกัเรยีน และชุมชน ผ่านทาง 
e-mail หรอืเวบ็บอรด์ของโรงเรยีน 

 
 
 

4.07 
 
 

3.85 

 
 
 

.89 
 
 

.96 

 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
3 
 
4 
 
5 

สรา้งการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนเพื่อน า ICT มาใชใ้น
การพฒันางานทีป่ฏบิตั ิ
พฒันาแหล่งเรยีนรูท้าง ICT เพื่อพฒันาความ 
กา้วหน้าทางอาชพีของบุคลากร 
มุง่มัน่พฒันาใหเ้ป็นโรงเรยีนตน้แบบทีน่ า ICT 
มาใชใ้นการพฒันาวชิาชพีคร ู

 
3.97 

 
4.02 

 
3.98 

 
.92 

 
.91 

 
.93 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 รวม 3.98 .82 มาก 
 
 จากตาราง 12 แสดงใหเ้หน็ว่า ผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทองมคีุณลกัษณะ
ภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส ์ดา้นความสามารถเชงิผลติภาพและความช านาญเชงิวชิาชพีโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ( =3.98, =.82) เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า อนัดบัแรก คอื กระตุ้นให้บุคลากรใช้ 
ICT ในการพฒันางานเป็นกจิวตัรปกติ ( =4.07, =.89) รองลงมา คอื พฒันาแหล่งเรยีนรูท้าง ICT 
เพื่อพฒันาความก้าวหน้าทางอาชพีของบุคลากร ( =4.02, =.91) และอนัดบัสุดทา้ย คอื ส่งเสรมิ
การใช ้ ICT ในการตดิต่อสื่อสารระหว่างทมีงาน ผูป้กครอง นักเรยีน และชุมชน ผ่านทาง e-mail 
หรอืเวบ็บอรด์ของโรงเรยีน ( =3.85, =.96) 
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ตาราง 13 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏบิตัขิองคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิ
อเิลก็ทรอนิกส์ ด้านการสนับสนุน ส่งเสรมิ การจดัการและการปฏบิตั ิของผู้บรหิารระดบักลาง
โรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง โดยรวมและรายขอ้ 

 
ขอ้ ขอ้ความ     ระดบัคุณลกัษณะ 
 

 
1 
 
2 
 
 
3 

 

การสนับสนุน  ส่งเสริม  การจดัการและ    
การปฏิบติั 
สามารถหลอมรวมนโยบายการบรหิาร ICT ให้
สอดคลอ้งกบัการปฏบิตัจิรงิ 
กระจายงบประมาณและทรพัยากรต่าง ๆ ในการ
ปฏบิตัติามแผน ICT ไปยงัทุกฝา่ยงาน ใน
โรงเรยีน 
ประสานงานการสนบัสนุนแหล่งทรพัยากรดา้น 
ICT จากภายนอกมาสู่โรงเรยีน 

 
 
 

3.88 
 
 

3.89 
 

3.77 

 
 
 

.92 
 
 

.95 
 

.98 

 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
4 
 
5 

มคีวามสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์ ICT เพื่อการบรหิารงานโรงเรยีน 
พฒันาระบบ ICT อยา่งต่อเนื่องเป็นปจัจบุนั 

 
3.81 
3.89 

 
.93 
.94 

 
มาก 
มาก 

 รวม 3.85 .86 มาก 
 
 จากตาราง 13 แสดงใหเ้หน็ว่า ผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทองมคีุณลกัษณะ
ภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส ์ดา้นการสนับสนุน ส่งเสรมิการจดัการ และการปฏบิตั ิ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( = 3.85, =.86) เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า อนัดบัแรก คอื พฒันาระบบ ICT อย่าง
ต่อเนื่องเป็นปจัจุบนั ( = 3.89, =.94) รองลงมา คอื กระจายงบประมาณและทรพัยากรต่างๆในการ
ปฏบิตัติามแผน ICT ไปยงัทุกฝ่ายงานในโรงเรยีน ( = 3.89, =.95) และอนัดบัสุดท้าย คอื 
ประสานงานการสนบัสนุนแหล่งทรพัยากรดา้นICTจากภายนอกมาสู่โรงเรยีน ( = 3.77, =.98) 
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ตาราง 14 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏบิตัขิองคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิ 
อเิลก็ทรอนิกส ์ดา้นการวดัและประเมนิผล ของผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง 
โดยรวมและรายขอ้ 

 
ขอ้ ขอ้ความ     ระดบัคุณลกัษณะ 
 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 

การวดัและประเมินผล 
ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการเกบ็รวบรวม  
วเิคราะหข์อ้มลูแปลผลการวเิคราะห์ เพื่อน าไปใช้
ในการบรหิาร การพฒันาการสอนและการเรยีนรู ้
ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการประเมนิระบบ
การบรหิารจดัการภายในโรงเรยีน 
ประเมนิความรู ้ทกัษะและผลการปฏบิตังิานของ
บุคลากรในการใชง้าน ICT 
ประเมนิคุณภาพของระบบ ICT ทีใ่ชง้านใน
โรงเรยีน 

 
 
 

3.54 
 

3.54 
 

3.49 
 

3.46 

 
 
 

1.09 
 

1.13 
 

1.15 
 

1.10 

 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
 รวม 3.51 1.04 มาก 
 
 จากตาราง 14 แสดงใหเ้หน็ว่า ผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทองมคีุณลกัษณะ
ภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส ์ดา้นการวดัและประเมนิผลโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.51, =1.04) 
เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า อนัดบัแรก คอื ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการเก็บรวบรวม วเิคราะห์
ข้อมูล แปลผลการวิเคราะห์ เพื่อน าไปใช้ในการบรหิาร การพฒันาการสอนและการเรยีนรู้ 
( =3.54, =1.09) รองลงมา คอื ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการประเมนิระบบการบรหิารจดัการภายใน
โรงเรยีน ( =3.54,  =1.13) และอนัดบัสุดท้าย คอื ประเมนิคุณภาพของระบบ ICT ที่ใช้งานใน
โรงเรยีน ( =3.46, =1.10) 
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ย ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏบิตัขิองคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิ 
อเิลก็ทรอนิกส ์ดา้นประเดน็ทางสงัคม กฎหมาย และจรยิธรรม ของผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีน
ในฝนัจงัหวดัอ่างทอง โดยรวมและรายขอ้ 

 
ขอ้ ขอ้ความ     ระดบัคุณลกัษณะ 
 
1 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
5 

ประเดน็ทางสงัคม  กฎหมาย  และจริยธรรม 
สรา้งความเสมอภาคทางสงัคม โดยเปิดโอกาสให้
ชุมชนเขา้ถงึและใชง้านอุปกรณ์ ICT ของ
โรงเรยีนได ้
สนบัสนุนใหค้ร ูนกัเรยีน มคีวามรบัผดิชอบต่อ
สงัคม มจีรยิธรรมในการใช ้ICT 
ส่งเสรมิและบงัคบัใชม้าตรการเกีย่วกบัความ
ปลอดภยัและการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล บน
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของโรงเรยีน 
สนบัสนุนใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน
ทีป่ลอดภยั เอือ้ต่อสุขภาพในการใช ้ICT 
มนีโยบายทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการปฏบิตัติาม
กฎหมายลขิสทิธิ ์การคุม้ครองสนิทรพัยท์าง
ปญัญา ในการน า ICT มาใชใ้นโรงเรยีน 

 
 
 

3.58 
 

3.71 
 
 

3.64 
 

3.71 
 
 

3.73 

 
 
 

1.13 
 

1.14 
 
 

1.11 
 

1.12 
 
 

1.08 

 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 รวม 3.67 1.04 มาก 
 
 จากตาราง 15 แสดงใหเ้หน็ว่า ผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทองมคีุณลกัษณะ
ภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส ์ดา้นประเดน็ทางสงัคม กฎหมาย และจรยิธรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
( =3.67, =1.04) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อันดบัแรก คือ มนีโยบายที่ชดัเจนเกี่ยวกับการ
ปฏบิตัติามกฎหมายลขิสทิธิ ์ การคุม้ครองสนิทรพัยท์างปญัญา ในการน า ICT มาใชใ้นโรงเรยีน 
( =3.73,  =1.08) รองลงมา คอื สนบัสนุนใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิานทีป่ลอดภยัเอื้อต่อ
สุขภาพในการใช้ ICT ( =3.71, =1.12) และอนัดบัสุดท้าย คอื สร้างความเสมอภาคทางสงัคม 
โดยเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้ถงึและใชง้านอุปกรณ์ICTของโรงเรยีนได ้( =3.58, =1.13) 
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ตาราง 16 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏบิตัขิองคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดั
อ่างทอง โดยรวมและรายดา้น จ าแนกตามต าแหน่ง 

 

คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิ
อเิลก็ทรอนิกส ์

หวัหน้ากลุ่มสาระ 
ไทย คณติ วทิย ์ สงัคม สุขศกึษา ศลิปะ การงาน ต่างประเทศ 

                                
1. ความเป็นผูน้ าและ 
   วสิยัทศัน์ 
2. การเรยีนรูแ้ละการสอน 
3. ความสามารถเชงิ 
   ผลติภาพและความ 
   ช านาญเชงิวชิาชพี 
4. การสนบัสนุน ส่งเสรมิ 
   การจดัการและการ 
   ปฏบิตั ิ
5. การวดัและประเมนิผล 
6. ประเดน็ทางสงัคม 
   กฎหมาย และจรยิธรรม 

 
3.63 
2.88 

 
 

3.34 
 
 

3.30 
2.65 

 
2.86 

 
.66 
.85 

 
 

.77 
 
 

.71 

.93 
 

.81 

 
4.42 
4.52 

 
 

4.43 
 
 

4.37 
4.14 

 
4.37 

 
.52 
.40 

 
 

.55 
 
 

.73 

.76 
 

.68 

 
4.13 
4.10 

 
 

3.90 
 
 

3.84 
3.75 

 
3.81 

 
.59 
.68 

 
 

.88 
 
 

.91 

.92 
 

.92 

 
4.20 
4.04 

 
 

4.21 
 
 

4.18 
4.15 

 
4.14 

 
.60 
.62 

 
 

.69 
 
 

.71 

.70 
 

.87 

 
3.34 
3.29 

 
 

3.64 
 
 

3.47 
2.81 

 
3.10 

 
.98 
.65 

 
 

.73 
 
 

.72 

.87 
 

.80 

 
3.76 
3.11 

 
 

3.52 
 
 

3.30 
2.70 

 
2.63 

 
.79 
.88 

 
 

.88 
 
 

.82 
1.04 

 
.99 

 
4.46 
4.65 

 
 

4.47 
 
 

4.31 
3.85 

 
4.33 

 
.41 
.34 

 
 

.51 
 
 

.46 

.54 
 

.57 

 
4.27 
4.58 

 
 

4.31 
 
 

4.02 
4.00 

 
4.14 

 
.71 
.42 

 
 

.74 
 
 

.95 

.95 
 

.87 
รวม 3.11 .75 4.38 .58 3.92 .77 4.16 .66 3.27 .76 3.17 .85 4.34 .41 4.22 .73 

ระดบัคุณลกัษณะ ปานกลาง มาก มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง มาก มาก 
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 จากตาราง 16 แสดงใหเ้หน็ว่า ผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทองทีม่ตี าแหน่ง
ต่างกนั เมื่อเรยีงล าดบั อนัดบัแรก คอื หวัหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร ์( =4.38, =.58) รองลงมา 
คอื หวัหน้ากลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี( =4.34, =.41) และอนัดบัสุดทา้ย คอื หวัหน้า
กลุ่มสาระภาษาไทย ( =3.11, =.75) 
 
ตาราง 17 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ของผู้บรหิาร

ระดบักลางโรงเรยีนในฝนัอ่างทอง จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวมและรายดา้น 
 
คุณลกัษณะภาวะผูน้ า
เชงิอเิลก็ทรอนิกส ์

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

 
1.ดา้นความเป็นผูน้ า  
   และวสิยัทศัน์ 

 
ระหว่างกลุ่ม 

    ภายในกลุ่ม 
    รวม 

 
1176.52 
3594.00 
470.52 

 
7 

160 
167 

 
168.07 
22.46 

- 

 
7.48 

- 
- 

 
.00 
- 
- 

 
2. ดา้นการเรยีนรูแ้ละ 
    การสอน 

 
ระหว่างกลุ่ม 

    ภายในกลุ่ม 
    รวม 

 
1843.62 
1618.29 
3461.91 

 
7 

160 
167 

 
263.37 
10.11 

- 

 
26.04 

- 
- 

 
.00 
- 
- 

 
3. ความสามารถเชงิ 
   ผลติภาพและความ 
   ช านาญเชงิวชิาชพี 

 
ระหว่างกลุ่ม 

    ภายในกลุ่ม 
    รวม 

 
703.80 
2121.05 
2824.85 

 
7 

160 
167 

 
100.54 
13.26 

- 

 
7.58 

- 
- 

 
.00 
- 
- 

 
4. การสนบัสนุน    
   ส่งเสรมิการจดัการ 
   และการปฏบิตั ิ

 
ระหว่างกลุ่ม 

    ภายในกลุ่ม 
    รวม 

 
728.76 
2331.71 
3060.48 

 
7 

160 
167 

 
104.11 
14.57 

- 

 
7.14 

- 
- 

 
.00 
- 
- 

 
5. การวดัและ 
   ประเมนิผล 

 
ระหว่างกลุ่ม 

    ภายในกลุ่ม 
    รวม 

 
1041.80 
1863.05 
2904.85 

 
7 

160 
167 

 
148.83 
11.64 

- 

 
12.78 

- 
- 

 
.00 
- 
- 
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ตาราง 17 (ต่อ) 
 
 
6. ประเดน็ทางสงัคม   
   กฎหมาย และ 
   จรยิธรรม 

 
ระหว่างกลุ่ม 

    ภายในกลุ่ม 
    รวม 

 
1831.23 
2709.62 
4540.85 

 
7 

160 
167 

 
261.61 
16.94 

- 

 
15.45 

- 
- 

 
.00 
- 
- 

 
รวม 

 
ระหว่างกลุ่ม 

    ภายในกลุ่ม 
    รวม 

 
40148.38 
73897.52 
114045.90 

 
7 

160 
167 

 
5735.48 
461.86 

- 

 
12.42 

- 
- 

 
.00 

 

 
** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
 จากตาราง 17 แสดงใหเ้หน็ว่า คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รหิารระดบั 
กลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 เมื่อพบความแตกต่าง จะท าการเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ โดยวธิกีารของเชฟเฟ่ (Sheffe’  
Methods) ไดผ้ลการเปรยีบเทยีบแสดงดงัตาราง 18-23 
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ตาราง 18 เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสด์า้นความเป็นผูน้ า
และวสิยัทศัน์ จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวม 

 

ต าแหน่ง 

หวัหน้ากลุ่มสาระ 
 

ไทย คณติ วทิย ์ สงัคม 
สุข

ศกึษา 
ศลิปะ การงาน 

ภาษาต่าง
ประเทศ 

  3.11 4.38 3.92 4.16 3.27 3.17 4.34 4.22 
ไทย 
คณติ 
วทิย ์
สงัคม 
สุขศกึษา 
ศลิปะ 
การงาน 
ภาษาต่างประเทศ 

3.11 
4.38 
3.92 
4.16 
3.27 
3.17 
4.34 
4.22 

- -5.48 
- 

-3.43 
2.05 

- 

-3.95 
1.52 
-.52 

- 

2.10 
7.57** 
5.52 
6.05* 

- 

-.81 
4.67 
2.62 
3.1 

-2.90 
- 

-5.76* 
-.29 
-2.33 
-1.81 

-7.86** 
-4.95 

- 

-4.43 
1.05 
-1.00 
-.48 

-6.52** 
-3.62 
-1.33 

- 
 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   

 

 จากตาราง 18 แสดงใหเ้หน็ว่า คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสด์า้นความเป็นผูน้ า
และวสิยัทศัน์ จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า แตกต่างกนั 5 คู่ คอื 1) หวัหน้ากลุ่มสาระการงานอาชพี
และเทคโนโลยมีากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 2) หวัหน้ากลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรมมากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศกึษา แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ที่ระดบั .05 3) หวัหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์มากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศกึษา      
4) หวัหน้ากลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยมีากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา   
5) หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศกึษา แตกต่าง
กนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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ตาราง 19 เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสด์า้นการเรยีนรูแ้ละ
การสอน จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวม 

 

ต าแหน่ง 

หวัหน้ากลุ่มสาระ 
 

ไทย คณติ วทิย ์ สงัคม 
สุข

ศกึษา 
ศลิปะ การงาน 

ภาษาต่าง
ประเทศ 

  3.11 4.38 3.92 4.16 3.27 3.17 4.34 4.22 
ไทย 
คณติ 
วทิย ์
สงัคม 
สุขศกึษา 
ศลิปะ 
การงาน 
ภาษาต่างประเทศ 

3.11 
4.38 
3.92 
4.16 
3.27 
3.17 
4.34 
4.22 

- -8.24** 
- 

-6.10** 
2.14 

- 

-5.38** 
2.86 
.71 
- 

-2.05 
6.19** 
4.05* 
3.76 

- 

-1.19 
7.05** 
4.90** 
4.62** 
.86 
- 

-8.86** 
-.62 
-2.76 
-3.05 

-6.81** 
-7.67** 

- 

-8.52** 
-.29 
-2.43 
-2.71 

-6.48** 
-7.33** 

.33 
- 

 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
 จากตาราง 19 แสดงใหเ้หน็ว่า คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสด์า้นการเรยีนรูแ้ละ
การสอน จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า แตกต่างกนั 14 คู่ คอื 1) หวัหน้ากลุ่มสาระวทิยาศาสตรม์ากกว่า
หวัหน้ากลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศกึษาแตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 2) หวัหน้า
กลุ่มสาระคณติศาสตรม์ากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 3) หวัหน้ากลุ่มสาระวทิยาศาสตรม์ากกว่า 
หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 4) หวัหน้ากลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมมากกว่าหวัหน้า
กลุ่มสาระภาษาไทย 5) หวัหน้ากลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยมีากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาไทย 6) หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 7) หวัหน้ากลุ่ม
สาระคณิตศาสตรม์ากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศกึษา 8) หวัหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
มากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ 9) หวัหน้ากลุ่มสาระวทิยาศาสตร์มากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ 
10) หวัหน้ากลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมมากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ 11) หวัหน้า
กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยมีากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศกึษา 12) หวัหน้า
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศกึษา 13) หวัหน้ากลุ่มสาระ
การงานอาชพีและเทคโนโลยมีากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ 14) หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
มากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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ตาราง 20 เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสด์า้นความสามารถ
เชงิผลติภาพและความช านาญเชงิวชิาชพี จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวม 

 

ต าแหน่ง 

หวัหน้ากลุ่มสาระ 
 

ไทย คณติ วทิย ์ สงัคม 
สุข

ศกึษา 
ศลิปะ การงาน 

ภาษาต่าง
ประเทศ 

  3.11 4.38 3.92 4.16 3.27 3.17 4.34 4.22 
ไทย 
คณติ 
วทิย ์
สงัคม 
สุขศกึษา 
ศลิปะ 
การงาน 
ภาษาต่างประเทศ 

3.11 
4.38 
3.92 
4.16 
3.27 
3.17 
4.34 
4.22 

- -5.43** 
- 

-2.76 
2.67 

- 

-4.33* 
1.10 
-1.57 

- 

-1.48 
3.95 
1.29 
2.86 

- 

-.90 
4.52* 
1.86 
3.43 
.57 
- 

-5.62** 
-.19 
-2.86 
-1.29 
-4.14 
-4.71* 

- 

-4.86** 
.57 

-2.10 
-.52 
-3.38 
-3.95 
.76 
- 

 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
 จากตาราง 20 แสดงใหเ้หน็ว่า คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสด์า้นความสามารถ
เชงิผลติภาพและความช านาญเชงิวชิาชพี จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า แตกต่างกนั 6 คู่ คอื 1) หวัหน้า
กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมมากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 2) หวัหน้ากลุ่ม
สาระคณิตศาสตรม์ากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ 3) หวัหน้ากลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยี
มากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 4) หวัหน้ากลุ่ม
สาระคณิตศาสตรม์ากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 5) หวัหน้ากลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยี
มากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 6) หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาไทย แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   
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ตาราง 21 เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสนับสนุน 
ส่งเสรมิ การจดัการและการปฏบิตั ิจ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวม 

 

ต าแหน่ง 

หวัหน้ากลุ่มสาระ 
 

ไทย คณติ วทิย ์ สงัคม 
สุข

ศกึษา 
ศลิปะ การงาน 

ภาษาต่าง
ประเทศ 

  3.11 4.38 3.92 4.16 3.27 3.17 4.34 4.22 
ไทย 
คณติ 
วทิย ์
สงัคม 
สุขศกึษา 

3.11 
4.38 
3.92 
4.16 
3.27 

- -5.38** 
- 

-2.71 
2.67 

- 

-4.43 
.95 

-1.71 
- 

-.86 
4.52* 
1.86 
3.57 

- 

.00 
5.38** 
2.71 
4.43 
.86 

-5.10** 
.29 

-2.38 
-.67 
-4.24 

-3.62 
1.76 
-.90 
.81 

-2.76 
ศลิปะ 
การงาน 
ภาษาต่างประเทศ 

3.17 
4.34 
4.22 

     - -5.10** 
- 

-3.62 
1.48 

- 
 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
 จากตาราง 21 แสดงใหเ้หน็ว่า คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสด์า้นการสนับสนุน  
ส่งเสรมิ การจดัการและการปฏบิตั ิจ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า แตกต่างกนั 5 คู่ คอื 1) หวัหน้ากลุ่ม
สาระคณติศาสตรม์ากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศกึษา แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .05 2) หวัหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตรม์ากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 3) หวัหน้า
กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยมีากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 4) หวัหน้ากลุ่มสาระ
คณติศาสตรม์ากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ 5) หวัหน้ากลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยมีากกว่า
หวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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ตาราง 22  เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกสด์้านการวดัและ
ประเมนิผล จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวม 

 

ต าแหน่ง 

หวัหน้ากลุ่มสาระ 
 

ไทย คณติ วทิย ์ สงัคม 
สุข

ศกึษา 
ศลิปะ การงาน 

ภาษาต่าง
ประเทศ 

  3.11 4.38 3.92 4.16 3.27 3.17 4.34 4.22 
ไทย 
คณติ 
วทิย ์
สงัคม 
สุขศกึษา 
ศลิปะ 
การงาน 
ภาษาต่างประเทศ 

3.11 
4.38 
3.92 
4.16 
3.27 
3.17 
4.34 
4.22 

- -5.95** 
- 

-4.38* 
1.57 

- 

-6.00** 
-.05 
-1.62 

- 

-.62 
5.33** 
3.76 

5.38** 
- 

-.19 
5.76** 
4.19* 
5.81** 
.43 
- 

-4.76** 
1.19 
-.38 
1.24 

-4.14* 
-4.57** 

- 

-5.38** 
.57 

-1.00 
.62 

-4.76** 
-5.19** 
-.62 

- 
 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
 จากตาราง 22 แสดงให้เห็นว่า คุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิล็กทรอนิกส์ด้านการวดัและ
ประเมนิผล จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า แตกต่างกนั 14 คู่  คอื 1) หวัหน้ากลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ 
มากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 2) หวัหน้ากลุ่มสาระวทิยาศาสตร์มากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระ
ศิลปะ 3) หวัหน้ากลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยมีากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระสุขศกึษาและ   
พลศกึษา แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 4) หวัหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตรม์ากกว่า
หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 5) หวัหน้ากลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมมากกว่าหวัหน้า
กลุ่มสาระภาษาไทย 6) หวัหน้ากลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยีมากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาไทย 7) หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 8) หวัหน้ากลุ่ม
สาระคณิตศาสตรม์ากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศกึษา 9) หวัหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร ์
มากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ 10) หวัหน้ากลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมมากกว่า 
หวัหน้ากลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศกึษา 11) หวัหน้ากลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม 
มากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ 12) หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระ   
สุขศกึษาและพลศกึษา 13) หวัหน้ากลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลยมีากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระ
ศลิปะ 14) หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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ตาราง 23 เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ดา้นประเดน็ทาง
สงัคม กฎหมาย และจรยิธรรม จ าแนกตามต าแหน่ง โดยรวม 

 

ต าแหน่ง 

ต าแหน่ง 
 

ไทย คณติ วทิย ์ สงัคม 
สุข

ศกึษา 
ศลิปะ การงาน 

ภาษาต่าง
ประเทศ 

  3.11 4.38 3.92 4.16 3.27 3.17 4.34 4.22 
ไทย 
คณติ 
วทิย ์
สงัคม 
สุขศกึษา 
ศลิปะ 
การงาน 
ภาษาต่างประเทศ 

3.11 
4.38 
3.92 
4.16 
3.27 
3.17 
4.34 
4.22 

- -7.57** 
- 

-4.81 
2.76 

- 

-6.43** 
1.14 
-1.62 

- 

-1.14 
6.43** 
3.67 
5.29* 

- 

1.14 
8.71** 
5.95** 
7.57** 
2.29 

- 

-7.38** 
.19 

-2.57 
-.95 

-6.24** 
-8.52** 

- 

-6.43** 
1.14 
-1.62 
.00 

-5.29* 
-7.57** 

.95 
- 

 
* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
 จากตาราง 23 แสดงใหเ้หน็ว่า คุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ด้านประเดน็ทาง
สงัคม กฎหมาย และจรยิธรรม จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า แตกต่างกนั 13 คู่ คอื 1) หวัหน้ากลุ่ม
สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมมากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศกึษา 2) หวัหน้า
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 3) หวัหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตรม์ากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย  
4) หวัหน้ากลุ่มสาระสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรมมากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 5) 
หวัหน้ากลุ่มการงานอาชพีและเทคโนโลยีมากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 6) หวัหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศมากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 7) หวัหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์มากกว่า 
หวัหน้ากลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศึกษา 8) หวัหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์มากกว่าหวัหน้ากลุ่ม
สาระศิลปะ 9) หวัหน้ากลุ่มสาระวทิยาศาสตรม์ากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ 10) หวัหน้ากลุ่ม
สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรมมากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ 11) หวัหน้ากลุ่มสาระการงาน
อาชพีและเทคโนโลยมีากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศกึษา 12) หวัหน้ากลุ่มสาระการงาน
อาชพีและเทคโนโลยมีากกว่าหวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ 13) หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ มากกว่า
หวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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ตาราง 24 ค่าเฉลีย่ ค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัการปฏบิตัขิองคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิ
อเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง โดยรวมและรายดา้น จ าแนก
ตามประสบการณ์ 

 

คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิ
อเิลก็ทรอนิกส ์

ประสบการณ์ 
น้อยกว่า 5 ปี 5–10 ปี มากกว่า 10 ปี 
            

1. ความเป็นผูน้ าและวสิยัทศัน์ 
2. การเรยีนรูแ้ละการสอน 
3. ความสามารถเชงิผลติภาพและ 
   ความช านาญเชงิวชิาชพี 
4. การสนบัสนุน ส่งเสรมิ การจดัการ  
   และการปฏบิตั ิ
5. การวดัและประเมนิผล 
6. ประเดน็ทางสงัคม กฎหมาย  
   และจรยิธรรม 

4.82 
4.68 

 
4.84 

 
4.73 
4.51 

 
4.59 

.23 

.44 
 

.24 
 

.37 

.50 
 

.60 

4.48 
4.30 

 
4.48 

 
4.43 
4.22 

 
4.35 

.34 

.61 
 

.44 
 

.44 

.60 
 

.59 

3.56 
3.44 

 
3.46 

 
3.30 
2.87 

 
3.08 

.64 

.86 
 

.65 
 

.65 

.83 
 

.88 
รวม 4.69 .38 4.38 .46 3.28 .67 

ระดบัคุณลกัษณะ มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง 
 
 จากตาราง 24 แสดงให้เห็นว่า ผู้บรหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทองที่มี
ประสบการณ์ต่างกนั มคีุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ต่างกนั เมื่อเรยีงล าดบั อนัดบัแรก 
คือ ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี ( =4.69, =.38) รองลงมา คือ ประสบการณ์ 5–10 ปี 
( =4.38,  =.46) และอนัดบัสุดทา้ย คอื ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ( =3.28, =.67) 
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ตาราง 25 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ของผู้บรหิาร
ระดบักลางโรงเรยีนในฝนัอ่างทอง จ าแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและรายดา้น 

 

คุณลกัษณะภาวะผูน้ า
เชงิอเิลก็ทรอนิกส ์

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F P 

 
1.ดา้นความเป็นผูน้ า  
   และวสิยัทศัน์ 

 
ระหว่างกลุ่ม 

     ภายในกลุ่ม 
     รวม 

 
2594.22 
2176.30 
4770.52 

 
2 

165 
167 

 
1297.11 
13.19 

- 

 
98.34 

- 
- 

 
.00 
- 
- 

 
2. ดา้นการเรยีนรูแ้ละ 
   การสอน 

 
ระหว่างกลุ่ม 

     ภายในกลุ่ม 
     รวม 

 
1232.33 
2229.57 
3461.90 

 
2 

165 
167 

 
616.17 
13.51 

- 

 
45.60 

- 
- 

 
.00 
- 
- 

 
3. ความสามารถเชงิ 
   ผลติภาพและความ 
   ช านาญเชงิวชิาชพี 

 
ระหว่างกลุ่ม 

     ภายในกลุ่ม 
     รวม 

 
1592.57 
1232.28 
2824.85 

 
2 

165 
167 

 
796.29 
7.47 

- 

 
106.62 

- 
- 

 
.00 
- 
- 

 
4. การสนบัสนุน   
   ส่งเสรมิ การจดัการ 
   และการปฏบิตั ิ

 
ระหว่างกลุ่ม 

     ภายในกลุ่ม 
     รวม 

 
1764.66 
1295.82 
3060.48 

 
2 

165 
167 

 
882.33 
7.85 

- 

 
112.35 

- 
- 

 
.00 
- 
- 

 
5. การวดัและ 
   ประเมนิผล 

 
ระหว่างกลุ่ม 

     ภายในกลุ่ม 
     รวม 

 
1522.21 
1382.64 
2904.85 

 
2 

165 
167 

 
761.10 
8.38 

- 

 
90.83 

- 
- 

 
.00 
- 
- 

 
6. ประเดน็ทางสงัคม   
   กฎหมาย  และ 
   จรยิธรรม 

 
ระหว่างกลุ่ม 

     ภายในกลุ่ม 
     รวม 

 
2049.54 
2491.31 
4540.85 

 
2 

165 
167 

 
1024.77 
15.10 

- 

 
67.87 

- 
- 

 
.00 
- 
- 

 
รวม 

 
ระหว่างกลุ่ม 

     ภายในกลุ่ม 
     รวม 

 
63521.04 
50524.87 
114045.91 

 
2 

165 
167 

 
31760.52 
306.21 

- 

 
103.72 

- 
- 

 
.00 
- 
- 

 

** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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 จากตาราง 25 แสดงใหเ้หน็ว่า คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสข์องผู้บรหิารระดบั 
กลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ ในภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และเมื่อพจิารณาในรายดา้นพบว่า แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั .01 โดยผูบ้รหิารระดบักลางทีม่ปีระสบการณ์ต่างกนั มคีุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ 
ทรอนิกสต่์างกนั 
 
 เมื่อพบความแตกต่าง จะท าการเปรยีบเทยีบเป็นรายคู่ โดยวธิกีารของเชฟเฟ่ (Sheffe’  
Methods) ไดผ้ลการเปรยีบเทยีบแสดงดงัตาราง 26-31 
 
ตาราง 26 เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสด์า้นความเป็นผูน้ า

และวสิยัทศัน์ จ าแนกตามประสบการณ์ โดยรวม 
 

ประสบการณ์ 
ประสบการณ์ 

 น้อยกว่า 5 ปี 5–10 ปี มากกว่า 10 ปี 
  4.69 4.38 3.28 

น้อยกว่า 5 ปี 
5–10 ปี 
มากกว่า 10 ปี 

4.69 
4.38 
3.28 

- 2.34* 
- 

8.83** 
6.49** 

- 
 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   

 
 จากตาราง 26 แสดงใหเ้หน็ว่า คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสด์า้นความเป็นผูน้ า
และวสิยัทศัน์ จ าแนกตามประสบการณ์ พบว่า แตกต่างกนั 3 คู่ คอื 1) ผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี
มากกว่าประสบการณ์ 5–10 ปี แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 2) ผูท้ีม่ปีระสบการณ์
น้อยกว่า 5 ปีมากกว่าประสบการณ์มากกว่า 10 ปี 3) ผูท้ีม่ปีระสบการณ์ 5–10 ปี มากกว่าประสบการณ์
มากกว่า 10 ปี แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   
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ตาราง 27  เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ด้านการเรยีนรู้
และการสอน จ าแนกตามประสบการณ์ โดยรวม 

 

ประสบการณ์ 
ประสบการณ์ 

 น้อยกว่า 5 ปี 5–10 ปี มากกว่า 10 ปี 
  4.69 4.38 3.28 

น้อยกว่า 5 ปี 
5–10 ปี 
มากกว่า 10 ปี 

4.69 
4.38 
3.28 

- 1.86 
- 

6.16** 
4.30** 

- 
 

** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   
 
 จากตาราง 27 แสดงใหเ้หน็ว่า คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสด์า้นการเรยีนรูแ้ละ
การสอน จ าแนกตามประสบการณ์ พบว่า แตกต่างกนั 2 คู่ คอื 1) ผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี 
มากกว่าประสบการณ์มากกว่า 10 ปี 2) ผู ้ที ่มปีระสบการณ์ 5-10 ปีมากกว่าประสบการณ์
มากกว่า 10 ปี แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
ตาราง 28 เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ด้านความสามารถ

เชงิผลติภาพและความช านาญเชงิวชิาชพี จ าแนกตามประสบการณ์ โดยรวม 
 

ประสบการณ์ 
ประสบการณ์ 

 น้อยกว่า 5 ปี 5–10 ปี มากกว่า 10 ปี 
  4.69 4.38 3.28 

น้อยกว่า 5 ปี 
5–10 ปี 
มากกว่า 10 ปี 

4.69 
4.38 
3.28 

- 1.78* 
- 

6.90** 
5.12** 

- 
 

* มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 
 จากตาราง 28 แสดงใหเ้หน็ว่า คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสด์า้นความสามารถ
เชงิผลติภาพและความช านาญเชงิวชิาชพี จ าแนกตามประสบการณ์ พบว่า แตกต่างกนั 3 คู่ คอื     
1) ผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า 5 ปีมากกว่าประสบการณ์ 5–10 ปี แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
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สถิติที่ระดบั .05 2) ผู้ที่มปีระสบการณ์ น้อยกว่า 5 ปีมากกว่าประสบการณ์มากกว่า 10 ปี  3) ผู้ที่มี
ประสบการณ์ 5–10 ปีมากกว่าประสบการณ์มากกว่า 10 ปี แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01   
 
ตาราง 29 เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอิเล็กทรอนิกส์ด้านการสนับสนุน 

ส่งเสรมิ การจดัการและการปฏบิตั ิจ าแนกตามประสบการณ์ โดยรวม 
 

ประสบการณ์ 
ประสบการณ์ 

 น้อยกว่า 5 ปี 5–10 ปี มากกว่า 10 ปี 
  4.69 4.38 3.28 

น้อยกว่า 5 ปี 
5–10 ปี 
มากกว่า 10 ปี 

4.69 
4.38 
3.28 

- 1.46 
- 

7.13** 
5.67** 

- 
 

** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
 จากตาราง 29 แสดงใหเ้หน็ว่า คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสด์า้นการสนับสนุน
ส่งเสรมิ การจดัการและการปฏบิตั ิจ าแนกตามประสบการณ์ พบว่า แตกต่างกนั 2 คู่ คอื 1) ผูท้ี่มี
ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปีมากกว่าประสบการณ์มากกว่า 10 ปี 2) ผู้ที่มปีระสบการณ์ 5-10 ปี 
มากกว่าประสบการณ์มากกว่า 10 ปี แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
ตาราง 30 เปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยรายคู่ของคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ด้านการวดัและ

ประเมนิผล จ าแนกตามประสบการณ์ โดยรวม 
 

ประสบการณ์ 
ประสบการณ์ 

 น้อยกว่า 5 ปี 5–10 ปี มากกว่า 10 ปี 
  4.69 4.38 3.28 

น้อยกว่า 5 ปี 
5–10 ปี 
มากกว่า 10 ปี 

4.69 
4.38 
3.28 

- 1.15 
- 

6.55** 
5.40** 

- 
 

** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   
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 จากตาราง 30 แสดงให้เหน็ว่า คุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ด้านการวดัและ
ประเมนิผล จ าแนกตามประสบการณ์ พบว่า แตกต่างกนั 2 คู่ คอื 1) ผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี 
มากกว่าประสบการณ์มากกว่า 10 ปี 2) ผู้ที่มปีระสบการณ์ 5-10 ปีมากกว่าประสบการณ์มากกว่า 
10 ปี แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 
ตาราง 31 เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ของคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ดา้นประเดน็ทาง

สงัคม กฎหมาย และจรยิธรรม จ าแนกตามประสบการณ์  โดยรวม 
 

ประสบการณ์ 
ประสบการณ์ 

 น้อยกว่า 5 ปี 5–10 ปี มากกว่า 10 ปี 
  4.69 4.38 3.28 

น้อยกว่า 5 ปี 
5–10 ปี 
มากกว่า 10 ปี 

4.69 
4.38 
3.28 

- 1.15 
- 

7.53** 
6.38** 

- 
 

** มนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   
 
 จากตาราง 31 แสดงใหเ้หน็ว่า คุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ด้านประเดน็ทาง
สงัคม กฎหมาย และจรยิธรรม จ าแนกตามประสบการณ์ พบว่า แตกต่างกนั  2 คู่ คอื 1) ผู้ที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปีมากกว่าประสบการณ์มากกว่า 10 ปี 2) ผูท้ีม่ปีระสบการณ์ 5-10 ปี 
มากกว่าประสบการณ์มากกว่า 10 ปี แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 



บทท่ี 5 
สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ของผู้บรหิารระดบั 
กลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง ผูว้จิยัไดส้่งแบบสอบถามไปยงัผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนั 
ซึง่ผูว้จิยัไดส้รปุผล อภปิรายผล พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยั  ดงัต่อไปนี้ 

1. วตัถุประสงคข์องการวจิยั 
2. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3. เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
5. การจดักระท าขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 
6. สรปุผลการวจิยั 
7. อภปิรายผล 
8. ขอ้เสนอแนะ 

 

1.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัศกึษาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ของผู้บรหิารระดบั 
กลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง ซึง่ไดก้ าหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัไวด้งันี้ 
 1. เพื่อศกึษาระดบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ของผู้บรหิารระดบักลางโรงเรยีน
ในฝนัจงัหวดัอ่างทอง 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รหิารระดบักลาง
โรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง จ าแนกตามต าแหน่งและประสบการณ์ 
 
2.  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ศกึษาจากประชากร คอื ผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง  
ซึง่ประกอบดว้ยหวัหน้ากลุ่มสาระ 8 กลุ่มสาระ คอื กลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระคณิตศาสตร ์กลุ่ม
สาระวทิยาศาสตร ์กลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม กลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศกึษา  
กลุ่มสาระศลิปะ กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ีและกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจ านวน 21 
โรงเรยีน จ านวนรวมทัง้สิน้ 168 คน 
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3.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถามคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์
ของผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดงันี้ 
  ตอนที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามประกอบดว้ย ต าแหน่ง
และประสบการณ์ 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผู้วจิยั
สรา้งขึน้โดยอาศยัทฤษฎอีงคป์ระกอบคุณลกัษณะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส ์(นิคม นาคอ้าย. 2549: 58-
79) ทีไ่ดจ้ าแนกคุณลกัษณะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสอ์อกเป็น 6 ดา้น คอื ความเป็นผู้น าและวสิยัทศัน์  
การเรยีนรูแ้ละการสอน ความสามารถเชงิผลติภาพและความช านาญเชงิวชิาชพี การสนับสนุน ส่งเสรมิ 
การจดัการและการปฏบิตั ิการวดัและประเมนิผล และประเดน็ทางสงัคม กฎหมาย และจรยิธรรม 
 
4.  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 ผูว้จิยัด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงันี้ 
  1. ขอหนังสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ถึงผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาอ่างทองและผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มธัยมศึกษา เขต 5 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวจิยัจากผู้บรหิารระดบั 
กลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง จ านวน 168 คน 
  2. ผูว้จิยัเดนิทางดว้ยตนเองไปยงัโรงเรยีนในฝนัทีเ่ป็นประชากรในการวจิยั และขอความ
อนุเคราะหใ์หต้อบแบบสอบถาม 
  3. ผูว้จิยัเดนิทางไปรบัแบบสอบถามกลบัคนืดว้ยตนเอง ไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมา
จ านวน 168 ฉบบั จากแบบสอบถามทีส่่งไป 168 ฉบบั คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของแบบสอบถามทัง้หมด
ทีส่่งไป 
 
5.  การจดักระท าข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
 ผูว้จิยัด าเนินการจดักระท าขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอนต่อไปนี้ 
 การจดักระท าข้อมลู ผูว้จิยัด าเนินการจดัท าขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงันี้ 
  ขัน้ตอนที ่1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม น าแบบสอบถามทีส่มบูรณ์มา
ลงรหสั (Coding) ใหค้ะแนนโดยเกณฑก์ารใหค้ะแนนทีก่ าหนดไว ้
  ขัน้ตอนที่ 2 บนัทกึข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูลคอมพวิเตอร์เพื่อวเิคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รปูคอมพวิเตอรท์างสถติ ิ
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 การวิเคราะหข้์อมลู ผูว้จิยัท าการวเิคราะหข์อ้มลูตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงันี้ 
  1. น าแบบสอบถามตอนที่ 1 ที่ตรวจใหค้ะแนนแล้วมาวเิคราะห์ขอ้มลูด้วยโปรแกรม
ส าเรจ็รปูคอมพวิเตอร ์โดยการค่ารอ้ยละ (Percentage) และค่าความถี ่(Frequency) 
  2.  น าแบบสอบถามตอนที ่2 ทีต่รวจใหค้ะแนนแลว้มาวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรม
ส าเรจ็รปูคอมพวิเตอร ์โดยหาค่าเฉลีย่ (Mu) และค่าความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Sigma) 
  
6.  สรปุผลการวิจยั 
 จากการศกึษาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนั
จงัหวดัอ่างทอง ผูว้จิยัสรปุผลการวเิคราะหข์อ้มลูไดด้งันี้ 

1. ผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง มคีุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ 
ทรอนิกสโ์ดยรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เมื่อเรยีงล าดบัจากมากไปหาน้อย คอื ดา้นความเป็น
ผูน้ าและวสิยัทศัน์ ดา้นความสามารถเชงิผลติภาพและความช านาญเชงิวชิาชพี ดา้นการเรยีนรูแ้ละ
การสอน ดา้นการสนับสนุน ส่งเสรมิ การจดัการและการปฏบิตั ิดา้นประเดน็ทางสงัคม กฎหมาย 
และจรยิธรรม และดา้นการวดัและประเมนิผล ตามล าดบั 

2. เปรยีบเทยีบระดบัคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ของผู้บรหิารระดบักลาง
โรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง จ าแนกตามต าแหน่งและประสบการณ์ ปรากฏผลดงัน้ี 
  2.1 คุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ของผู้บรหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนั
จงัหวดัอ่างทอง เมือ่จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ส่วนใหญ่มคีุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสอ์ยู่ในระดบัมาก คอื หวัหน้า
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หวัหน้ากลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ีหวัหน้ากลุ่มสาระภาษา  
ต่างประเทศ หวัหน้ากลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม และหวัหน้ากลุ่มสาระวทิยาศาสตร ์
ส่วนหวัหน้ากลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศกึษา หวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ และหวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
มคีุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสอ์ยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2.2  คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ของผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนั
จงัหวดัอ่างทอง เมื่อจ ำแนกตำมประสบกำรณ์ พบว่ำ โดยรวมและรำยดำ้น แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 ผูบ้รหิารระดบักลางทีม่ปีระสบกำรณ์น้อยกว่ำ 5 ปี มคีุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิ
อเิลก็ทรอนิกสม์ำกกว่ำผูท้ีม่ปีระสบกำรณ์  5–10 ปี และประสบกำรณ์มำกกว่ำ 10 ปี ตำมล ำดบั  
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7.  อภิปรายผล 
 ผลจากการศกึษาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีน
ในฝนัจงัหวดัอ่างทองมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาระดบัคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ของ
ผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทองและเพื่อเปรยีบเทยีบระดบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ า
เชงิอเิลก็ทรอนิกสข์องผู้บรหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง จ าแนกตามต าแหน่งและ
ประสบการณ์ อภปิรายตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงันี้ 

1. ผู้บริหารระดับกลางโรงเรียนในฝนัจังหวัดอ่างทอง มีคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิง
อเิลก็ทรอนิกสโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมาก เนื่องจากผู้บรหิารระดบักลางมกีำรผสมผสำนในกำรใช้งำน
เทคโนโลยสีำรสนเทศเพื่อกำรเรยีนรู ้และสนับสนุนให้เกดิบรรยำกำศและสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีนที่
เอื้อต่อกำรน ำวสิยัทศัน์สู่กำรปฏบิตัจิรงิ สรำ้งทกัษะ กระบวนกำรในกำรเขำ้ถงึเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
สรำ้งควำมมัน่ใจในกำรบรูณำกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศเขำ้ไปในหลกัสตูร เทคนิควธิกีำรสอน และใน
บรบิทของกำรเรยีนรู ้รวมทัง้ควำมเสมอภำคในกำรเขำ้ถงึทรพัยำกรทำงเทคโนโลย ีสร้ำงโอกำสใน
กำรเรยีนรู้ของนักเรยีนทุกกลุ่ม สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยใีนกำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถเชงิ
วชิำชพีของบุคลำกรในโรงเรยีน ส่งเสรมิ  สนับสนุน กำรพฒันำและฝึกปฏิบตัิทำงวิชำชีพอย่ำง
ต่อเนื่อง อนัน ำไปสู่กำรเพิม่ผลติภำพ ควำมสำมำรถในกำรชกัน ำ โน้มน้ำว และส่งเสรมิบูรณำกำร
เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรบรหิำรโรงเรยีนและกำรจดักำรเรยีนรู้ ภำยใต้ควำมร่วมมอืของทุกฝ่ำย
ที่มสี่วนเกี่ยวข้อง สำมำรถพฒันำระบบกำรประเมนิกำรบรหิำรจดักำรและกำรปฏบิตังิำน โดยอำศยั
เทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรเก็บรวบรวม วิเครำะห์ แปรผลกำรวิเครำะห์  และเชื่อมโยงสู่กำรสร้ำง
ขอ้สรุป ตลอดจนกำรประเมนิคุณภำพของเทคโนโลยสีำรสนเทศที่ใช้ในโรงเรยีน มคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจ
กฎหมำยเทคโนโลยสีำรสนเทศและบรบิทต่ำงๆทีเ่กีย่วกบัเทคโนโลยสีำรสนเทศ เช่น กำรสรำ้งควำม
เสมอภำคในกำรเขำ้ถงึ กำรส่งเสรมิและบงัคบัใชม้ำตรกำรเกี่ยวกบัควำมปลอดภยั กำรสนับสนุนและ
จดัใหเ้กดิสภำพแวดลอ้มในกำรปฏบิตังิำนทีป่ลอดภยัในกำรใชเ้ทคโนโลยสีำรสนเทศ สอดคลอ้งกบั
ภาพความส าเรจ็และกลยทุธห์ลกัของโครงการหน่ึงอ าเภอหน่ึงโรงเรยีนในฝนั (กระทรวงศกึษาธกิาร. 
2547: 25-26) ที่ได้น าเสนอไว้ว่า ผู้บรหิารเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงให้โรงเรยีนมกีารบรหิาร
จดัการทีด่ ีมคีวามรูค้วามสามารถในการพฒันาวชิาการ หลกัสูตร นวตักรรม และกระบวนการเรยีนรู้
ไปสู่การปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพและคุณภาพ เกดิประโยชน์สูงสุดแก่นักเรยีน โดยอาศยัการมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยด าเนินการตามกลยุทธห์ลกั คอื เพิม่สมรรถนะของโรงเรยีนใน
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละการบรหิารจดัการใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสุดแก่ผูเ้รยีน 

1.1  คุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ของผู้บรหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนั
ดา้นความเป็นผูน้ าและวสิยัทศัน์อยู่ในระดบัมาก เนื่องจากผูบ้รหิารระดบักลางมกีารกระตุ้นและชกัน า
ใหทุ้กฝ่ายมสี่วนร่วมพฒันาวสิยัทศัน์ ICT ของโรงเรยีน การถ่ายทอดวสิยัทศัน์ทาง ICT ของโรงเรยีน
โดยประกาศต่อสาธารณะอย่างชดัเจน การตดิตามการปฏบิตัติามแผน ICT ของโรงเรยีนอย่างเป็น
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ระบบต่อเนื่อง การประเมนิการบรรลุวสิยัทศัน์ทาง ICT ของโรงเรยีน การส่งเสรมิใหเ้กดิบรรยากาศ 
สิง่แวดลอ้มทีเ่อื้อต่อการสรา้งนวตักรรมทาง ICT การใชง้บประมาณสู่การบรรลุวสิยัทศัน์ดา้น ICT 
ของโรงเรยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ และความเชื่อมัน่ในความส าคญัและพลงัของ ICT ทีม่ต่ีอความส าเรจ็
ของงาน สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ กุสุมา ยีภู่่ (2553: 105-107) เรื่อง คุณลกัษณะผูบ้รหิารมอือาชพี
ทีพ่งึประสงคใ์นทรรศนะของครโูรงเรยีนชุมชนวดับางไผ่ สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษานนทบุร ี
เขต 2 พบว่า ครใูหค้วามส าคญัของความเป็นผูน้ าและวสิยัทศัน์ของผู้บรหิารมาก เนื่องจาก ครเูหน็
ว่าผู้บรหิารต้องมคีวามเป็นผู้น าเพื่อที่จะน าผู้ใต้บงัคบับญัชาให้ปฏบิตัิงานบรรลุเป้าหมาย สร้าง
บรรยากาศในการท างาน เป็นผู้สร้างวสิยัทศัน์และก าหนดวสิยัทศัน์ที่เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม
ของโรงเรยีน และมุง่ผลกัดนัทุกวถิทีางทีจ่ะใหว้สิยัทศัน์นัน้เป็นจรงิ     

1.2  คุณลกัษณะภาวะผู้น าเชิงอเิลก็ทรอนิกส์ของผู้บรหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนั
ดา้นการเรยีนรูแ้ละการสอนอยู่ในระดบัมาก เนื่องจากผูบ้รหิารระดบักลางมกีารท าตนใหเ้ป็นแบบอย่าง
ของผูอ้ื่น ในการเรยีนรูแ้ละการสรา้งทกัษะดา้น ICT ใหเ้กดิขึน้ในตนเอง มกีารสนับสนุนส่งเสรมิให้
เกดิการเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วมในการเรยีนการสอน ICT การจดัเตรยีมแหล่งการเรยีนรูท้าง ICT ที่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน การส่งเสรมิการใช ้ICT เพื่อพฒันาเทคนิควธิสีอน การอบรม
สมัมนาสรา้งความมัน่ใจแก่บุคลากรว่า ICT สามารถพฒันาการสอนและการเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพ สอดคลอ้ง
กบัผลการวจิยัของ วรรณาหุ่นพานิชย์ (2549: 106) ที่ศกึษาวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารโรงเรยีนสงักดั
กรุงเทพมหานครที่มต่ีอระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษา พบว่า ผู้บรหิารมวีสิยัทศัน์ต่อ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาในด้านการสนับสนุนการเรยีนการสอน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยเฉพาะในเรื่องการส่งเสรมิ สนับสนุน ใหน้ักเรยีนใชอ้นิเตอรเ์น็ตเพื่อการสบืคน้ขอ้มูล  
และสอดคลอ้งกบั ไอ อ ีเอส ด ี(IESD. อ้างถงึใน ปรานี อนุรกัษ์อาชากุล. 2549: 87) ทีส่รุปผลงานวจิยั
และรายงาน 176 ชิน้ ในปี ค.ศ.1996 ของประเทศสหรฐัอเมรกิา พบว่า 1) เทคโนโลยสีารสนเทศส่งผล
ต่อการเรยีนของนักเรยีนในวชิาส าคญัต่างๆทุกวชิาในแง่ด ีตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาไปจนถงึอุดมศกึษา 
2) เทคโนโลยสีารสนเทศมผีลต่อทศันคตขิองนักเรยีนในการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจตนเอง 3) เทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถช่วยให้นักเรยีนเป็นศูนยก์ลางของการเรยีนรูม้ากขึน้ ช่วยให้เกดิการเรยีนรูแ้บบ
รว่มมอืและช่วยส่งเสรมิใหเ้กดิปฏสิมัพนัธร์ะหว่างครกูบันกัเรยีน 4) เทคโนโลยสีารสนเทศในหอ้งเรยีน
ช่วยใหน้กัเรยีนทีม่สีถานภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมต่างกนัสามารถเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งเสมอภาค 5) นักเรยีน
ทีม่ปีญัหาการเรยีนหรอืเดก็พกิารสามารถเรยีนรูแ้ละเป็นตวัของตวัเองไดม้ากขึน้จากโปรแกรมประยุกต์
ทางการศกึษา 

1.3  คุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ของผู้บรหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนั
ด้านความสามารถเชงิผลติภาพและความช านาญเชงิวชิาชพีอยู่ในระดบัมาก เนื่องจากผู้บรหิาร
ระดบักลางมกีารกระตุ้นใหบุ้คลากรใช ้ICT ในการพฒันางานเป็นกจิวตัรปกต ิการส่งเสรมิการใช ้ICT 
ในการตดิต่อสื่อสารระหว่างทมีงาน ผูป้กครอง นักเรยีน และชุมชน ผ่านทาง e-mail หรอืเวบ็บอรด์ของ
โรงเรยีน การสรา้งการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนเพื่อน า ICT มาใช้ในการพฒันางานที่ปฏบิตั ิการพฒันา
แหล่งเรยีนรูท้าง ICT เพื่อพฒันาความก้าวหน้าทางอาชพีของบุคลากร และความมุ่งมัน่พฒันาใหเ้ป็น
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โรงเรยีนตน้แบบทีน่ า ICT มาใชใ้นการพฒันาวชิาชพีครู สอดคลอ้งกบัมาตรฐานระดบัชาตทิางเทคโนโลยี
การศกึษาส าหรบัผูบ้รหิาร (National Educational Technology Standard for Administrators: NETS-A) 
ซึง่พบว่า ไดม้กีารก าหนดใหผู้น้ าสถานศกึษาควรมกีารก าหนดให้มกีารใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็น
กจิวตัรปกต ิสรา้งทมีงานและกลุ่มการเรยีนรูใ้นองคก์รเพื่อน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการพฒันา
งานทีป่ฏบิตั ิเพื่อสรา้งผลติภาพของงานใหก้ารช่วยเหลอืทมีงานและกลุ่มการเรยีนรู ้โดยสรา้งโอกาส
การพฒันาความก้าวหน้าทางวชิาชพี  (International Society for Technology In Education. 2002) 

1.4  คุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ของผู้บรหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนั
ดา้นการสนบัสนุน ส่งเสรมิ การจดัการและการปฏบิตัิอยู่ในระดบัมาก เนื่องจากผูบ้รหิารระดบักลางมี
ความสามารถหลอมรวมนโยบายการบรหิาร ICT ใหส้อดคลอ้งกบัการปฏบิตัจิรงิ การกระจายงบประมาณ
และทรพัยากรต่างๆในการปฏบิตัติามแผน ICT ไปยงัทุกฝ่ายงานในโรงเรยีน การประสานการสนับสนุน
แหล่งทรพัยากรดา้น ICT จากภายนอกมาสู่โรงเรยีน ความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์
และอุปกรณ์ ICT เพื่อการบรหิารงานโรงเรยีน และการพฒันาระบบ ICT อย่างต่อเน่ืองเป็นปจัจุบนั 
สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ วรรณา หุ่นพานิชย ์ (2549: 106) ทีศ่กึษาวสิยัทศัน์ของผูบ้รหิารโรงเรยีน
สงักดักรงุเทพมหานครทีม่ต่ีอระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศกึษา พบว่า ผูบ้รหิารมคีวามคดิเหน็
อยู่ในระดบัมากในเรื่องการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศว่าเป็นสิง่จ าเป็นและโรงเรยีนควรไดร้บัการส่งเสรมิ 
สนับสนุนงบประมาณดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศเพิม่ขึน้ และการส่งเสรมิ สนับสนุน ชกัชวนใหผู้้ใต้ 
บงัคบับญัชาเหน็คุณค่าของการน าเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้ในการเรยีนการสอน และส่งเสรมิให้
บุคลากรในโรงเรยีนสามารถจดัการเรยีนการสอนโดยผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ต 

1.5 คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนั
ดา้นการวดัและประเมนิผลอยูใ่นระดบัมาก เนื่องจากผูบ้รหิารระดบักลางมกีารใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์
ในการเกบ็รวบรวม วเิคราะหข์อ้มลู แปลผลการวเิคราะห ์เพื่อน าไปใชใ้นการบรหิาร การพฒันาการสอน
และการเรยีนรู ้การใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการประเมนิระบบการบรหิารจดัการภายในโรงเรยีน 
แต่การประเมนิความรู ้ทกัษะ และผลการปฏบิตังิานของบุคลากรในการใชง้าน ICT และการประเมนิ
คุณภาพของระบบ ICT ทีใ่ชง้านในโรงเรยีนอยูใ่นระดบัปานกลาง ควรปรบัปรุงพฒันาใหม้ากขึน้เพราะ
การประเมนิผลการบรหิารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศจะช่วยใหผู้บ้รหิารทราบว่าการใชง้านบรรลุ
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไวห้รอืไม ่ซึง่หน่วยงานจะตอ้งท าการก าหนดดชันีหลกัขึน้เพื่อวดัผลการบรหิาร
และด าเนินการดา้นไอท ีและจะตอ้งด าเนินการประเมนิค่าดชันีเหล่านัน้เป็นระยะๆ อกีทัง้จะตอ้งจดัส่ง
ดชันีทีว่ดัไดร้วมทัง้ผลการวเิคราะหแ์ก่ผูบ้รหิารระดบัสูงทราบเป็นประจ า (ครรชติ มาลยัวงศ์. 2538: 4)  

1.6  คุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ของผู้บรหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนั
ดา้นประเดน็ทางสงัคม กฎหมาย และจรยิธรรมอยู่ในระดบัมาก เนื่องจากผู้บรหิารระดบักลางมกีาร
สรา้งความเสมอภาคทางสงัคม โดยเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้ถงึและใชง้านอุปกรณ์ ICT ของโรงเรยีน
ได ้การสนับสนุนให้คร ูนักเรยีน มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม มจีรยิธรรมในการใช ้ ICT การส่งเสรมิ
และบงัคบัใชม้าตรการเกีย่วกบัความปลอดภยัและการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลบนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต
ของโรงเรยีน การสนบัสนุนใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิานทีป่ลอดภยั เอื้อต่อสุขภาพในการ
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ใช ้ICT มนีโยบายทีช่ดัเจนเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายลขิสทิธิ ์การคุม้ครองสนิทรพัยท์างปญัญา
ในการน า ICT มาใช้ในโรงเรยีน สอดคลอ้งกบัค ากล่าวของ ฮลิเบริก์ (Hilberg. อ้างถงึใน สายฝน 
เป้าพะเนา. 2555: 559) ทีก่ล่าวว่า ผูบ้รหิารระดบักลางควรมวีนิัยในตนเองและเคารพกฎเกณฑใ์น
การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในสถานศกึษา มคีวามรบัผดิชอบต่อข้อมูลที่น ามาใช้ รวมทัง้ลขิสทิธิ ์
ต่างๆ ตระหนักและใช้เทคโนโลยสีารสนเทศไปในทิศทางที่ถูกต้อง  ไม่ขดัต่อศีลธรรมและหลัก
กฎหมาย 

2. เปรยีบเทยีบระดบัคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บรหิารระดบักลาง
โรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง จ าแนกตามต าแหน่งและประสบการณ์ ปรากฏผลดงัน้ี 
  2.1 คุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ของผู้บรหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนั
จงัหวดัอ่างทอง เมื่อจ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า โดยรวม แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01 โดยที่หวัหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี
หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ หวัหน้ากลุ่มสาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม และหวัหน้า
กลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ มคีุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดบัมาก ส่วนหวัหน้ากลุ่ม
สาระสุขศกึษาและพลศกึษา หวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ และหวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย มคีุณลกัษณะภาวะ
ผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสอ์ยู่ในระดบัปานกลาง ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะดว้ยธรรมชาตขิองวชิาทีจ่ะใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศแตกต่างกนั โดยหวัหน้ากลุ่มสาระทีม่คีุณลกัษณะภำวะผูน้ ำเชงิอเิลก็ทรอนิกส์
อยูใ่นระดบัมำก เพราะเป็นวชิาทีเ่น้นความรู้เชงิทฤษฎี สามารถน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชไ้ด้
มาก และหวัหน้ำกลุ่มสำระที่มคีุณลกัษณะภำวะผู้น ำเชงิอเิลก็ทรอนิกส์อยู่ในระดบัปำนกลำง เพรำะ
เป็นวชิำที่เน้นกำรปฏบิตัิเสรมิทกัษะ มกีำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศค่อนขำ้งน้อย ด้วยเหตุนี้ผู้ที่มี
หน้ำทีร่บัผดิชอบจงึตอ้งพฒันำตนเองอยำ่งต่อเนื่อง เพื่อทีจ่ะน ำมำใชใ้นกำรจดักำรเรยีนกำรสอน 
  2.2  คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ของผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนั
จงัหวดัอ่างทอง เมือ่จ ำแนกตำมประสบกำรณ์ พบว่ำ โดยรวมและรำยดำ้น แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิี่ระดบั .01 ผู้บรหิารระดบักลางที่มปีระสบกำรณ์น้อยกว่ำ 5 ปี มคีุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิ
อเิลก็ทรอนิกสม์ำกกว่ำประสบกำรณ์ 5–10 ปี และประสบกำรณ์มำกกว่ำ 10 ปี ตำมล ำดบั สอดคลอ้ง
กบั บรรจบ บุญจนัทร ์ (2554: บทคดัย่อ) ทีไ่ดศ้กึษำระดบัภำวะผูน้ ำเชงิอเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รหิำร
สถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำน  โดยมอีงคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบ คอื 1) กำรเรยีนกำรสอน 2) กำรบรหิำรงำน 
3) กำรวดัผลและกำรประเมนิผล 4) จรยิธรรมในกำรใชเ้ทคโนโลย ีพบว่ำ ประสบกำรณ์เป็นผูบ้รหิำร 
1–9 ปี และกลุ่มประสบกำรณ์เป็นผูบ้รหิำร 19–40 ปี แตกต่ำงกนัอย่ำงมนีัยส ำคญัทำงสถติทิีร่ะดบั .01 
ทีเ่ป็นเช่นนี้อำจเนื่องมำจำกผูท้ีม่ปีระสบกำรณ์มำกกว่ำ 10 ปี ยงัอยู่ในยุคทีค่วำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
ยงัไม่แพร่หลำยมำกนัก ในขณะทีผู่ท้ ีม่ปีระสบกำรณ์น้อยกว่ำ 5 ปี เป็นผูบ้รหิำรระดบักลำงยุคใหม่ที่
ไดร้บักำรเตรยีมควำมพรอ้มในกำรใชเ้ทคโนโลยสี ำหรบักำรบรหิำรงำน  
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8.  ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้

1.  จากผลการวจิยั พบว่า คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส ์ดา้นความเป็นผูน้ า
และวสิยัทศัน์ ควรมกีารพฒันาผูบ้รหิารระดบักลางเกี่ยวกบัการถ่ายทอดวสิยัทศัน์ทาง ICT ของโรงเรยีน
โดยประกาศต่อสาธารณะอย่างชดัเจน การตดิตามการปฏบิตัติามแผน ICT ของโรงเรยีนอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง และการประเมนิการบรรลุวสิยัทศัน์ทาง ICT ของโรงเรยีน 

2.  ด้านการเรยีนรู้และการสอน ควรมกีารพฒันาผู้บรหิารระดบักลางเกี่ยวกบัการ
สนบัสนุน ส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วมในการเรยีนการสอน ICT และการจดัแหล่งเรยีนรู้
ทาง ICT ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รยีน 

3.  ดา้นความสามารถเชงิผลติภาพและความช านาญเชงิวชิาชพี ควรมกีารพฒันาผูบ้รหิาร
ระดบักลางเกี่ยวกบัการส่งเสรมิการใช ้ICT ในการตดิต่อสื่อสารระหว่างทมีงาน ผูป้กครอง นักเรยีน 
และชุมชน ผ่านทาง e-mail หรอืเวบ็บอรด์ของโรงเรยีน และการสรา้งการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนเพื่อน า 
ICT มาใชใ้นการพฒันางานทีป่ฏบิตั ิ

4.  ดา้นการสนับสนุน ส่งเสรมิ การจดัการและการปฏบิตั ิควรมกีารพฒันาผูบ้รหิาร
ระดบักลางเกี่ยวกบัการประสานงานการสนบัสนุนแหล่งทรพัยากรดา้น ICT จากภายนอกมาสู่โรงเรยีน 
และความสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ ICT เพื่อการบรหิารงานโรงเรยีน 

5. ดา้นการวดัและประเมนิผล ควรมกีารพฒันาผูบ้รหิารระดบักลางเกี่ยวกบัการประเมนิ
ความรู ้ทกัษะ และผลการปฏบิตังิานของบุคลากรในการใชง้าน ICT และการประเมนิคุณภาพของระบบ 
ICT ทีใ่ชง้านในโรงเรยีน 

6.  ดา้นประเดน็ทางสงัคม กฎหมาย และจรยิธรรม ควรมกีารพฒันาผูบ้รหิารระดบักลาง
เกีย่วกบัการสรา้งความเสมอภาคทางสงัคม โดยเปิดโอกาสใหชุ้มชนเขา้ถงึและใชง้านอุปกรณ์ ICT ของ
โรงเรยีนได้ และการส่งเสรมิและบงัคบัใช้มาตรการเกี่ยวกบัความปลอดภยัและการคุ้มครองขอ้มูล
ส่วนบุคคล บนเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของโรงเรยีน 

7.  จากผลการวจิยั พบว่า หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย หวัหน้ากลุ่มสาระสุขศกึษาและ
พลศกึษา และหวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ มคีุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสอ์ยู่ในระดบัปานกลาง 
ควรวจิยัและพฒันาคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอิเลก็ทรอนิกส์ให้กบัหวัหน้ากลุ่มสาระและครูกลุ่มสาระ
ภาษาไทย กลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศกึษา และกลุ่มสาระศลิปะ 

8.  จากผลการวิจยั พบว่า ผู้บรหิารระดบักลางที่มปีระสบการณ์มากกว่า 10 ปี มี
คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสอ์ยู่ในระดบัปานกลาง ควรวจิยัและพฒันาคุณลกัษณะภาวะ
ผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสใ์หก้บัผูบ้รหิารระดบักลางทีม่ปีระสบการณ์มากกว่า 10 ปี 

9.  โรงเรยีนหรอืกลุ่มโรงเรยีนควรจดัการอบรมสมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรูคุ้ณลกัษณะ
ภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสร์ะหว่างกลุ่มสาระ 

 



92 
 

 ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัครัง้ต่อไป 
1. ควรมกีารวิจยัเกี่ยวกบัการประเมนิความรู้ ทกัษะและผลการปฏิบตัิงานของ

บุคลากรในการใชง้าน ICT 
2. ควรมกีารวจิยัเกีย่วกบัการประเมนิคุณภาพของระบบ ICT ทีใ่ชง้านในโรงเรยีน 
3. ควรมกีารวจิยัเชงิปฏบิตักิารเกี่ยวกบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ของ

หวัหน้ากลุ่มสาระและครูกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาไทย กลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศกึษา และกลุ่ม
สาระศลิปะ 

4. ควรมกีารวจิยัเชงิปฏบิตักิารเกี่ยวกบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสข์อง
หวัหน้ากลุ่มสาระและครทูีม่ปีระสบการณ์มากกว่า 10 ปี 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 
เร่ือง คณุลกัษณะภาวะผูน้ าเชิงอิเลก็ทรอนิกส ์

ของผูบ้ริหารระดบักลางโรงเรียนในฝันจงัหวดัอ่างทอง 
 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามนี้เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูในการท าสารนิพนธ ์คณะศกึษาศาสตร ์สาขาการบรหิาร
การศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ของนายภาคภูม ิงอกงามในการวจิยัคุณลกัษณะภาวะผูน้ า
เชงิอเิลก็ทรอนิกสข์องผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง เพื่อน าผลการศกึษามาเป็น
แนวทางในการวางแผนก าหนดนโยบาย ปรบัปรุงและพฒันาภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส ์ใหส้อดคลอ้ง
กบัเจตนารมณ์และความมุ่งหมายในการจดัการศกึษาตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ การ
ปฏริปูการศกึษา รวมถงึใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตใินดา้นของบุคลากร
ทางการศกึษา 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามคอื ผูบ้รหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง 
 2. แบบสอบถามนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อเก็บขอ้มูลในเรื่องคุณลกัษณะภาวะผู้น าเชงิอเิลก็  
ทรอนิกสข์องผู้บรหิารระดบักลางโรงเรยีนในฝนัจงัหวดัอ่างทอง จ าแนกออกเป็น 6 ด้าน คอื ความ
เป็นผูน้ าและวสิยัทศัน์ การเรยีนรูแ้ละการสอน ความสามารถเชงิผลติภาพและความช านาญเชงิวชิาชพี 
การสนับสนุน ส่งเสรมิ การจดัการและการปฏบิตั ิการวดัและประเมนิผล และประเดน็ทางสงัคม 
กฎหมาย และจรยิธรรม 
 3. แบบสอบถามนี้ใช้เพื่อการวจิยัเท่านัน้ จะไม่มผีลกระทบต่อการปฏบิตัหิน้าที่และด้าน
ส่วนตวัของผูต้อบแต่ประการใด และจะเกบ็ขอ้มลูเป็นความลบัอกีทัง้ไมร่ะบุนาม 
 4. ผลของการวจิยัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์
ของผู้บรหิารระดบักลางของโรงเรยีนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
พฒันาบุคลากรของโรงเรยีนใหม้คีุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ ตรงตามความต้องการและ
สอดคลอ้งกบับรบิทและสงัคมปจัจบุนั 
 5. แบบสอบถามนี้จดัแบ่งเป็น 2 ตอน คอื 
   ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย 
ต าแหน่งและประสบการณ์ 
   ตอนที ่2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่ผูว้จิยั
สรา้งขึน้โดยอาศยัทฤษฎอีงคป์ระกอบคุณลกัษณะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส ์(นิคม นาคอ้าย, 2549: 58-
79) ทีไ่ดจ้ าแนกคุณลกัษณะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสอ์อกเป็น 6 ดา้น คอื ความเป็นผู้น าและวสิยัทศัน์  
การเรยีนรูแ้ละการสอน ความสามารถเชงิผลติภาพและความช านาญเชงิวชิาชพี การสนับสนุน ส่งเสรมิ 
การจดัการและการปฏบิตั ิการวดัและประเมนิผล และประเดน็ทางสงัคม กฎหมาย และจรยิธรรม 
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ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) คอืระดบัคุณลกัษณะ
มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
 6. เพื่อความสมบูรณ์ของงานวจิยัในครัง้นี้ จงึขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถามให้
ครบถว้นทุกขอ้ตามจ านวน พรอ้มทัง้ขอความกรณุาในการส่งแบบสอบถามกลบัคนืตามเวลาทีร่ะบุไว้
ขา้งทา้ยน้ี จะเป็นพระคุณอยา่งสงู 
              
   ขอแสดงความนบัถอือยา่งสงู 
    
             นายภาคภมู ิ  งอกงาม  
                                    ผูว้จิยั 
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ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครือ่งหมายลง ลงใน (    ) หน้าขอ้ความทีต่รงกบัสถานภาพจรงิของท่าน 
 1. ต าแหน่ง 
  (     )   หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย 
  (     )   หวัหน้ากลุ่มสาระคณติศาสตร ์
  (     )   หวัหน้ากลุ่มสาระวทิยาศาสตร ์
  (     )   หวัหน้ากลุ่มสาระสงัคมศกึษา  ศาสนา  และวฒันธรรม 
  (     )   หวัหน้ากลุ่มสาระสุขศกึษาและพลศกึษา 
  (     )   หวัหน้ากลุ่มสาระศลิปะ 
  (     )   หวัหน้ากลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี
  (     )   หวัหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
  
 2. ประสบการณ์ 
  (     )   น้อยกว่า 5 ปี   
  (     )   5–10 ปี   
  (     )   มากกว่า 10 ปี 
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ตอนท่ี 2  แบบสอบถามคณุลกัษณะภาวะผู้น าเชิงอิเลก็ทรอนิกสข์องผูบ้ริหารระดบักลาง
โรงเรียนในฝันจงัหวดัอ่างทอง 
 
ค าชีแ้จง ขอใหท้่านโปรดพจิารณาว่าท่านมคีุณลกัษณะของผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสด์งัต่อไปนี้ในระดบัใด 

เขยีนเครื่องหมาย ลงในช่องระดบัทีต่รงกบัความคดิเหน็ทีเ่ป็นจรงิของท่าน ระดบัเกณฑใ์นการ
พจิารณามดีงันี้ 
 5  หมายถงึ  ท่านมคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสม์ากทีสุ่ด 
 4  หมายถงึ  ท่านมคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสม์าก 
 3  หมายถงึ  ท่านมคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสป์านกลาง 
 2  หมายถงึ  ท่านมคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสน้์อย 
 1  หมายถงึ  ท่านมคีวามคดิเหน็ต่อคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสน้์อยทีสุ่ด 
 
ตวัอย่าง 

ขอ้ คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ 

ระดบัคุณลกัษณะ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

0 
กระตอืรอืรน้ในการชกัน าใหค้รแูละบุคลากรใน
โรงเรยีนใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครือ่งมอืใน
การปฏบิตังิาน           
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ค าอธิบาย ท่านมคีวามเหน็ว่าคุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกสข์องท่านในดา้นความกระตอื   
รอืรน้ในการชกัน าใหค้รแูละบุคลากรในโรงเรยีนใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเป็นเครือ่งมอืในการปฏบิตังิาน
ในระดบัมากทีสุ่ด 
 

ขอ้ คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ 

ระดบัคุณลกัษณะ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 

 
ด้านความเป็นผู้น าและวิสยัทศัน์           

1 กระตุน้และชกัน าใหทุ้กฝา่ยมสี่วนรว่มพฒันา
วสิยัทศัน์ดา้น ICT ของโรงเรยีน      

2 ถ่ายทอดวสิยัทศัน์ทาง ICT ของโรงเรยีนโดย
ประกาศต่อสาธารณะอยา่งชดัเจน      

3 ตดิตามการปฏบิตัติามแผน ICT ของโรงเรยีนอย่าง
เป็นระบบ ต่อเนื่อง      

4 ประเมนิการบรรลุวสิยัทศัน์ทาง ICT ของโรงเรยีน      
5 ส่งเสรมิใหเ้กดิบรรยากาศ สิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการ

สรา้งนวตักรรมทาง ICT      
6 ใชง้บประมาณสู่การบรรลุวสิยัทศัน์ดา้น ICT ของ

โรงเรยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ      
7 เชื่อมัน่ในความส าคญัและพลงัของ ICT ทีม่ต่ีอ

ความส าเรจ็ของงาน      
 ด้านการเรียนรู้และการสอน      
8 ท าตนใหเ้ป็นแบบอยา่งของผูอ้ื่น ในการเรยีนรูแ้ละ

สรา้งทกัษะดา้น ICT ใหเ้กดิขึน้ในตนเอง      
9 สนบัสนุนส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่ม

ในการเรยีนการสอน ICT      
10 จดัเตรยีมแหล่งการเรยีนรูท้าง ICT ทีส่อดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของผูเ้รยีน      
11 ส่งเสรมิการใช ้ICT เพื่อพฒันาเทคนิควธิสีอน      
12 อบรมสมัมนาสรา้งความมัน่ใจแก่บุคลากรว่า ICT 

สามารถพฒันาการสอนและการเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพ      
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ขอ้ คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ 

ระดบัคุณลกัษณะ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 
 ด้านความสามารถเชิงผลิตภาพและความ

ช านาญในวิชาชีพ      
13 กระตุน้ใหบุ้คลากรใช ้ICT ในการพฒันางานเป็น

กจิวตัรปกต ิ      
14 ส่งเสรมิการใช ้ICT ในการตดิต่อสื่อสารระหว่าง

ทมีงาน ผูป้กครอง นกัเรยีน และชุมชน ผ่านทาง  
e-mail หรอืเวบ็บอรด์ของโรงเรยีน      

15 สรา้งการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนเพื่อน า ICT มาใชใ้นการ
พฒันางานทีป่ฏบิตั ิ           

16 พฒันาแหล่งเรยีนรูท้าง ICT เพื่อพฒันา
ความกา้วหน้าทางอาชพีของบุคลากร      

17 มุง่มัน่พฒันาใหเ้ป็นโรงเรยีนตน้แบบทีน่ า ICT มาใช้
ในการพฒันาวชิาชพีครู      

 ด้านการสนับสนุนส่งเสริมการจดัการและ 
การปฏิบติั      

18 สามารถหลอมรวมนโยบายการบรหิาร ICT ให้
สอดคลอ้งกบัการปฏบิตัจิรงิ      

19 กระจายงบประมาณและทรพัยากรต่างๆ ในการ
ปฏบิตัติามแผน ICT ไปยงัทุกฝา่ยงานในโรงเรยีน      

20 ประสานงานการสนบัสนุนแหล่งทรพัยากรดา้น ICT 
จากภายนอกมาสู่โรงเรยีน      

21 มคีวามสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละ
อุปกรณ์ ICT เพื่อการบรหิารงานโรงเรยีน      

22 พฒันาระบบ ICT อยา่งต่อเนื่องเป็นปจัจบุนั      
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ขอ้ คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ 

ระดบัคุณลกัษณะ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

5 4 3 2 1 
 ด้านการวดัผลและประเมินผล      

23 ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการเกบ็รวบรวม  
วเิคราะหข์อ้มลู แปลผลการวเิคราะห ์เพื่อน าไปใช้
ในการบรหิาร การพฒันาการสอนและการเรยีนรู ้      

24 ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการประเมนิระบบการ
บรหิารจดัการภายในโรงเรยีน      

25 ประเมนิความรู ้ทกัษะและผลการปฏบิตังิานของ
บุคลากรในการใชง้าน ICT      

26 ประเมนิคุณภาพของระบบ ICT ทีใ่ชง้านในโรงเรยีน      
 ด้านสงัคม  กฎหมาย  และจริยธรรม      

27 สรา้งความเสมอภาคทางสงัคม โดยเปิดโอกาสให้
ชุมชนเขา้ถงึและใชง้านอุปกรณ์ ICT ของโรงเรยีน
ได ้      

28 สนบัสนุนใหค้ร ูนกัเรยีน มคีวามรบัผดิชอบต่อ
สงัคม มจีรยิธรรมในการใช ้ICT      

29 ส่งเสรมิและบงัคบัใชม้าตรการเกีย่วกบัความ
ปลอดภยัและการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล บน
เครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตของโรงเรยีน      

30 สนบัสนุนใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิานที่
ปลอดภยั เอือ้ต่อสุขภาพในการใช ้ICT      

31 มนีโยบายทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย
ลขิสทิธิ ์ การคุม้ครองสนิทรพัยท์างปญัญา ในการ
น า ICT มาใชใ้นโรงเรยีน      
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ภาคผนวก ข 
รายนามผูเ้ช่ียวชาญท่ีตรวจสอบเครื่องมือ 
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รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 
 

1. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ไพบลูย ์อ่อนมัง่  อาจารยป์ระจ าสาขาวจิยัและพฒันา 
หลกัสตูร บณัฑติวทิยาลยั  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2. ดร.นิตย ์โรจน์รตันวาณชิย ์   ผูอ้ านวยการส านกังานศกึษาธกิาร ภาค 5 
3. ดร.วไิลลกัษณ์ ลงักา     อาจารยป์ระจ าภาควชิาวดัและประเมนิผล   

คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 

4. ดร.อภธิรี ์ทรงบณัฑติ     อาจารยป์ระจ าภาควชิาการบรหิาร 
การศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

5. ดร.นิคม นาคอ้าย      รองคณบด ี คณะครศุาสตร ์  
          มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอเชิญผูเ้ช่ียวชาญและขอความร่วมมือเพ่ือการวิจยั 
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ภาคผนวก ง 
ค่าดชันีความสอดคล้องและค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
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ค่าดชันีความสอดคล้องและค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
 

ขอ้ คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ 
ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 

ความเชื่อมัน่
หากตดัขอ้นี้

ทิง้ 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 
 
6 
 
7 
 
 
 
8 
 
9 
 

10 
 

11 
12 

 

ความเป็นผู้น าและวิสยัทศัน์ 
กระตุน้และชกัน าใหทุ้กฝา่ยมสี่วนรว่มพฒันาวสิยัทศัน์ดา้น 
ICT ของโรงเรยีน 
ถ่ายทอดวสิยัทศัน์ทาง ICT ของโรงเรยีนโดยประกาศต่อ
สาธารณะอยา่งชดัเจน 
ตดิตามการปฏบิตัติามแผน ICT ของสถานศกึษาอยา่งเป็น
ระบบ ต่อเนื่อง 
ประเมนิการบรรลุวสิยัทศัน์ทาง ICT ของโรงเรยีน 
ส่งเสรมิใหเ้กดิบรรยากาศ สิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ต่อการสรา้ง
นวตักรรมทาง ICT 
ใชง้บประมาณสู่การบรรลุวสิยัทศัน์ดา้น ICT ของโรงเรยีน
อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
เชื่อมัน่ในความส าคญัและพลงัของ ICT ทีม่ต่ีอความส าเรจ็
ของงาน 
 
การเรียนรู้และการสอน 
ท าตนใหเ้ป็นแบบอยา่งของผูอ้ื่น ในการเรยีนรูแ้ละสรา้ง
ทกัษะดา้น ICT ใหเ้กดิขึน้ในตนเอง 
สนบัสนุนส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบมสี่วนรว่มใน    
การเรยีนการสอน ICT 
จดัเตรยีมแหล่งการเรยีนรูท้าง ICT ทีส่อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน 
ส่งเสรมิการใช ้ICT เพื่อพฒันาเทคนิควธิสีอน 
อบรมสมัมนาสรา้งความมัน่ใจแก่บุคลากรว่า ICT สามารถ
พฒันาการสอนและการเรยีนรูท้ีม่คีุณภาพ 
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ขอ้ คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ 
ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 

ความเชื่อมัน่
หากตดัขอ้นี้

ทิง้ 
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ความสามารถเชิงผลิตภาพและความช านาญเชิง
วิชาชีพ 
กระตุน้ใหบุ้คลากรใช ้ICT ในการพฒันางานเป็นกจิวตัร
ปกต ิ
ส่งเสรมิการใช ้ICT ในการตดิต่อสื่อสารระหว่างทมีงาน 
ผูป้กครอง นกัเรยีน และชุมชน ผ่านทาง e-mail หรอืเวบ็
บอรด์ของโรงเรยีน 
สรา้งการเรยีนรูใ้นโรงเรยีนเพื่อน า ICT มาใชใ้นการพฒันา
งานทีป่ฏบิตั ิ
พฒันาแหล่งเรยีนรูท้าง ICT เพื่อพฒันาความกา้วหน้าทาง
อาชพีของบุคลากร 
มุง่มัน่พฒันาใหเ้ป็นโรงเรยีนตน้แบบทีน่ า ICT มาใชใ้นการ
พฒันาวชิาชพีครู 
 
การสนับสนุน ส่งเสริม การจดัการและการปฏิบติั 
สามารถหลอมรวมนโยบายการบรหิาร ICT ใหส้อดคลอ้ง
กบัการปฏบิตัจิรงิ 
กระจายงบประมาณและทรพัยากรต่าง ๆ ในการปฏบิตัิ
ตามแผน ICT ไปยงัทุกฝา่ยงาน ในโรงเรยีน 
ประสานงานการสนบัสนุนแหล่งทรพัยากรดา้น ICT จาก
ภายนอกมาสู่โรงเรยีน 
มคีวามสามารถในการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรแ์ละ
อุปกรณ์ ICT เพื่อการบรหิารงานโรงเรยีน 
พฒันาระบบ ICT อยา่งต่อเนื่องเป็นปจัจบุนั 
 
การวดัและประเมินผล 
ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการเกบ็รวบรวม  วเิคราะห์
ขอ้มลู แปลผลการวเิคราะห ์เพื่อน าไปใชใ้นการบรหิาร 
การพฒันาการสอนและการเรยีนรู ้
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ขอ้ คุณลกัษณะภาวะผูน้ าเชงิอเิลก็ทรอนิกส์ 
ค่าดชันี
ความ

สอดคลอ้ง 

ความเชื่อมัน่
หากตดัขอ้นี้

ทิง้ 
24 
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28 
 

29 
 
 

30 
 

31 

ใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นการประเมนิระบบการบรหิาร
จดัการภายในโรงเรยีน 
ประเมนิความรู ้ทกัษะและผลการปฏบิตังิานของบุคลากร
ในการใชง้าน ICT 
ประเมนิคุณภาพของระบบ ICT ทีใ่ชง้านในโรงเรยีน 
 
ประเดน็ทางสงัคม กฎหมาย และจริยธรรม 
สรา้งความเสมอภาคทางสงัคม โดยเปิดโอกาสใหชุ้มชน
เขา้ถงึและใชง้านอุปกรณ์ ICT ของโรงเรยีนได ้
สนบัสนุนใหค้ร ูนกัเรยีน มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม  มี
จรยิธรรมในการใช ้ICT 
ส่งเสรมิและบงัคบัใชม้าตรการเกีย่วกบัความปลอดภยัและ
การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล บนเครอืข่ายอนิเตอรเ์น็ต
ของโรงเรยีน 
สนบัสนุนใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิานที่
ปลอดภยั  เอือ้ต่อสุขภาพในการใช ้ICT 
มนีโยบายทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย
ลขิสทิธิ ์  การคุม้ครองสนิทรพัยท์างปญัญา ในการน า ICT 
มาใชใ้นโรงเรยีน 
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