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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยน ตามการรับรู ้ของครู
(2) ความสัมพันธ์ระหว่างการรู ้เทคโนโลยีการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู และประสิ ทธิผลครู (3) อิทธิพล
ของภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หาร และบรรยากาศโรงเรี ยน การรู ้เทคโนโลยีและการบูรณาการเทคโนโลยีใน
การสอนของครู ที่มีต่อประสิ ทธิผลครู ในโรงเรี ยนดีศรี ตาํ บลระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานตัวอย่างเป็ นครู ในโรงเรี ยนดีศรี ตาํ บลปี การศึกษา 2558 ได้มาโดยการสุ่ มแบบหลายขั้นตอนจํานวน 436 คน
เครื่ องมือวิจยั เป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั พัฒนาขึ้นมีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ .959 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่
สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์สมั ประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบและการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง
พบว่า (1) ภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนดีศรี ตาํ บล ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามการรับรู ้ของครู มีหกองค์ประกอบสอดคล้องกับมาตรฐานระดับชาติทาง
เทคโนโลยีการศึกษาสําหรับผูบ้ ริ หารของ International Society of Technology in Education (2) การรู ้เทคโนโลยี
การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู และประสิ ทธิผลครู มีความสัมพันธ์กนั (Chi– Square = 28.293, df=31, p =
.606, GFI = .989, AGFI = .973, RMSEA = .000, RMR = .007, R2= .85) และ (3) ภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนดีศรี ตาํ บล ระดับมัธยมศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อประสิ ทธิผลครู และบรรยากาศโรงเรี ยนมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อประสิ ทธิผลครู โดยผ่านการรู ้เทคโนโลยีและการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู ตัวแบบที่ได้มี
ความตรงตามทฤษฎีโดยตัวแบบนี้อธิบายประสิ ทธิผลครู ได้ร้อยละ 83
คําสํ าคัญ: ภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยี, บรรยากาศโรงเรี ยน, ประสิ ทธิผลครู

Abstract
The objectives of this research were to investigate (1) Principal’s technological leadership in Sub District
Quality Secondary Schools under Office of the Basic Education Commission; (2) Relationship between the teacher’s
technological literacy and instructional technology integration and teacher effectiveness; (3) Effects of principal’s
technological leadership and school climate, with teacher’s technological literacy and instructional technology
integration as mediating roles, on teacher effectiveness. Data were obtained from 436 samples who were randomed
by using multistage random sampling. The instrument was a questionnaire constructed by the researcher. The
reliability = .959 .The data were analyzed in terms of descriptive statistics, correlation coefficient, factor analyses,
and Structural Equation Model. The research results were as follows: (1) there were six constructs of principal’s
technological leadership according to teacher’ perception which is in line with the International Society of
Technology in Education for administrators. (2) Teacher’s Technological Literacy and Instructional Technology
Integration are correlated (Chi – Square = 28.293, df=31, p = .606, GFI = .989, AGFI = .973, RMSEA = .000, RMR
= .007, R2= .85) and (3) principal’s leadership had direct effects on Teacher Effectiveness and School Climate had
indirect effects on Teachers Effectiveness through Teacher’s Technological Literacy. All variables of the model
collectively explained 83 percent of variables on Teacher Effectiveness.
Keywords: technological leadership, school climate, teacher effectiveness

บทนํา
หน่วยงานภาครัฐได้รับนโยบายให้ดาํ เนินงาน
ในรู ปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และผลักดันสู่ การ
เป็ นรัฐบาลดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจแห่งอนาคตเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (digital economy) ส่ งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและการจ้างงาน
ที่เพิ่มมากขึ้น (วิชชุลาวัณย์ พิทกั ษ์ผล, 2558)
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีการจัดงบประมาณ ICT
(Information and Communication Technology) ด้าน
การศึกษาสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ, 2557) แต่จาก
การศึกษาตัวชี้วดั ICT ด้านการศึกษาในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ พบว่า
ครู ผสู ้ อนมีความสามารถในการใช้ ICT ค่อนข้างสู ง แต่มี
การนําเอา ICT มาใช้ในการเรี ยนการสอนยังไม่มาก
เท่าที่ควร ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐาน ICT ของ

สถานศึกษามีความพร้อม แสดงว่าครู ไม่สามารถบูรณา
การเทคโนโลยีในการสอนได้ (สํานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ, 2557)ถ้าครู ผสู ้ อนมีความรู ้ในการ
นํา ICT ไปประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอนแล้ว จะเป็ น
ปัจจัยทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนสู งขึ้นได้
ปัจจุบนั เป็ นที่ยอมรับว่าเทคโนโลยีมีผลทําให้การเรี ยน
การสอนเปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในห้องเรี ยน
เป็ นความรับผิดชอบของโรงเรี ยนที่ทาํ ให้มนั่ ใจใน
คุณภาพนักเรี ยนการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนจากเดิมที่
เป็ นการบอกเล่าความรู ้มาเป็ นการใช้เทคโนโลยีใน
ห้องเรี ยน ยังเป็ นความท้าทายผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในการ
เป็ นผูน้ าํ การเปลี่ยนแปลงอย่างมาก (Haughey, 2006)
ภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีเป็ นผูน้ าํ ที่เน้นการทํางาน เพื่อ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ในการปฏิรูปการศึกษา
(Chin, 2010) ภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยี ได้กลายเป็ นกล
ยุทธ์ที่สาํ คัญสําหรับการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและ

ความสําเร็ จของนักเรี ยน มาตรฐานเทคโนโลยีการศึกษา
แห่งชาติสาํ หรับผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน (The National
Educational Technology Standards for Administrators -NETS-A) พัฒนาขึ้นโดย The International Society of
Technology in Education (ISTE) และไม่เพียงแต่ใช้
เทคโนโลยีเท่านั้น ยังต้องพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมโรงเรี ยน (Anderson and Dexter, 2005)แสดง
ว่าภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลการใช้เทคโนโลยีของ
ครู ในการเรี ยนการสอน
มาตรฐานทางเทคโนโลยีการศึกษาระดับชาติ
สําหรับผูบ้ ริ หาร (NETS-A) ถูกพัฒนาโดยสมาคม
เทคโนโลยีการศึกษาแห่งชาติ (The International
Society for Technology in Education--ISTE) กําหนดไว้
หกมาตรฐานที่ระบุถึงความรู ้และทักษะสําคัญที่ผบู ้ ริ หาร
โรงเรี ยนต้องรู ้และบริ หารเทคโนโลยีให้มีประสิ ทธิภาพ
โดยการบูรณาการเทคโนโลยี มาตรฐานเหล่านี้ ผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนจะเป็ นผูใ้ ช้อาํ นาจจากข้อมูลสารสนเทศและ
เครื่ องมือเทคโนโลยีร่วมกับความเป็ นมืออาชีพในยุค
ข้อมูลข่าวสาร (ISTE, 2002) นอกจาก NETS-A แล้ว
Fullan (2002), Senge (1990) และ Yukl (2006) ให้
ความเห็นทํานองเดียวกันว่าภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีเป็ น
ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารที่สาํ คัญต่อการปฏิรูปการศึกษา
และพัฒนาครู
สิ่ งที่บ่งบอกการใช้เทคโนโลยีในโรงเรี ยนคือ
พฤติกรรมภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและ
บรรยากาศองค์การที่เหมาะสมในการทํางานจาก
การศึกษาของ Watts (2009) พบว่าภาวะผูน้ าํ ทาง
เทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กบั บรรยากาศโรงเรี ยนส่ งผล
ต่อการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู เมื่อครู มี
การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนที่ดียอ่ มส่ งผลต่อ
ประสิ ทธิผลการสอนของครู ฉะนั้นผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
เป็ นผูม้ ีบทบาทสู งสุ ดในการขับเคลื่อนให้มีการนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรมี

วิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการเทคโนโลยี
ด้านการศึกษาในสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ควร
สร้างบรรยากาศโรงเรี ยนให้เอื้อต่อการนําเทคโนโลยีมา
บูรณาการใช้ในการเรี ยนการสอนของครู และควร
เสริ มสร้างศักยภาพความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องเทคโนโลยีของครู
ให้ครู มีความสามารถการนํา ICT ไปใช้ในการเรี ยนการ
สอนย่อมเป็ นปัจจัยส่ งผลให้ประสิ ทธิผลการสอนของครู
ดีข้ ึน (Anderson and Dexter, 2005; Chang and Wu,
2008)
จากงานวิจยั ของ Chang (2012) และ Watts
(2009) พบว่ามีขอ้ มูลเชิงสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีของ
ครู เป็ นผลจากภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยน แต่ Lafont (2011 ) ได้ศึกษาเรื่ อง ความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
และการใช้เทคโนโลยีของครู พบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างการนําเทคโนโลยีไปใช้ของครู กบั ภาวะผูน้ าํ ทาง
เทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนไม่มีนยั สําคัญ ข้อมูล
จากผลการวิจยั ดังกล่าวยังขัดแย้งกัน ไม่อาจสรุ ปได้วา่
ภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีส่งผลต่อประสิ ทธิผลครู ผสู ้ อน
มัธยมศึกษาหรื อไม่ และการตรวจสอบข้อมูลเชิง
ประจักษ์วา่ ประสิ ทธิผลครู มาจากภาวะผูน้ าํ ทาง
เทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ในบริ บทของ
สังคมไทยยังน้อยมาก การวิจยั ต่อยอดการวิจยั ของ
Chang (2012) และ Watts (2009) จึงเป็ นเรื่ องท้าทายที่จะ
ให้คาํ ตอบที่เป็ นองค์ความรู ้ สําหรับบริ บทการบริ หาร
การศึกษาในประเทศไทยโครงการโรงเรี ยนดีประจํา
ตําบลตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2553 มุ่งหวังให้เกิด
โรงเรี ยนดีมีคุณภาพในพื้นที่ชนบทอย่างน้อยตําบลละ1
แห่งให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารด้อยโอกาสได้มี
โอกาสเข้าถึงการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานใน
ด้านความสามารถพบว่านักเรี ยนมีความสามารถใช้ ICT
ได้ร้อยละ 83.72 (สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2555)

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนเป็ นตัวชี้วดั
ประสิ ทธิผลครู ที่สาํ คัญ การวิจยั ในครั้งนี้ศึกษากับครู
โรงเรี ยนดีศรี ตาํ บล ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ประสบปัญหาใน
การดําเนินงานเรื่ องงบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับ
บริ บทสภาพจริ งของโรงเรี ยนสื่ อ ICT ที่ใช้ในการสื บค้น
ข้อมูลยังไม่เพียงพออินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ทาํ ให้ไม่
สามารถจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ขาดความ
พร้อมในการส่ งเสริ มเทคโนโลยีเพื่อการเรี ยนการสอน
การวิจยั เรื่ องนี้จึงคาดว่าสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
การบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
กับโรงเรี ยนดีศรี ตาํ บลด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. ศึกษาภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หาร
ในโรงเรี ยนดีศรี ตาํ บลระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามการรับรู ้ของครู
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรู ้เทคโนโลยี
การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู และ
ประสิ ทธิผลครู
3. ศึกษาอิทธิพลของภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยี
ของผูบ้ ริ หาร และบรรยากาศโรงเรี ยน การรู ้เทคโนโลยี
และการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู ที่มีต่อ
ประสิ ทธิผลการสอนของครู ในโรงเรี ยนดีศรี ตาํ บลระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

สมมติฐานการวิจัย
1. ภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารใน
โรงเรี ยนดีศรี ตาํ บล ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับ
มาตรฐานเทคโนโลยีทางการศึกษาแห่งชาติสาํ หรับ
ผูบ้ ริ หาร (The National Educational Technology
standards for Administrators--NETS-A) ที่พฒั นาโดย

The International Society of Technology in Education
(ISTE, 2002)
2. การรู ้เทคโนโลยี การบูรณาการเทคโนโลยีใน
การสอนของครู และประสิ ทธิ ผลครู มีความสัมพันธ์กนั
3. ตัวแบบอิทธิ พลของภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยี
ของผูบ้ ริ หาร บรรยากาศโรงเรี ยนที่มีต่อการรู ้เทคโนโลยี
การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู และ
ประสิ ทธิผลครู สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
ภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยี (technological
leadership) เป็ นมโนทัศน์ทางการบริ หารการศึกษาที่
อธิบายด้วย พฤติกรรมในการบริ หารงานของผูน้ าํ ที่ตอ้ ง
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและท้าทายจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยผูน้ าํ ต้องปรับบทบาท พฤติกรรมการนํา
และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมองค์กรให้สอดคล้องกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทําให้เกิดความร่ วมมือ
ร่ วมใจของผูร้ ่ วมงาน ทําให้การทํางานบรรลุเป้ าหมายที่
วางไว้ (International Society of Technology in
Education, 2002) ประกอบด้วยภาวะผูน้ าํ และวิสยั ทัศน์
การเรี ยนการสอน ผลิตภาพ และการปฏิบตั ิการเชิง
วิชาชีพ การสนับสนุน การจัดการ และการดําเนินงาน
การวัด และการประเมินผลและสังคม กฎหมาย และ
ปัญหาทางจริ ยธรรม องค์ประกอบทั้งหกนี้จดั เป็ น
มาตรฐาน ซึ่งเป็ นตัวแทนพฤติกรรมภาวะผูน้ าํ ตามทฤษฎี
ภาวะผูน้ าํ ทางการศึกษา ได้แก่ ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ การ
เปลี่ยนแปลง (Leithwood ,1994) ทฤษฎีภาวะผูน้ าํ ทาง
วิชาการ (Hallinger and Murphy,1988) และ ภาวะผูน้ าํ
ทางจริ ยธรรม (Greenfiled, 2004)
บรรยากาศโรงเรี ยน (school climate) เป็ นความ
เข้าใจหรื อการรับรู ้ของสมาชิกในโรงเรี ยนที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมการทํางานทั้งโดยตรง และโดยอ้อมซึ่ง
เป็ นแรงกดดันที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทํางานของ
บุคคลในโรงเรี ยน ทําให้โรงเรี ยนมีลกั ษณะเฉพาะตัว

หรื อเอกลักษณ์ของแต่ละองค์การ (Hoy, Smith and
Sweetland, 2002) ประกอบด้วย ภาวะผูน้ าํ แบบเพื่อน
ร่ วมงาน ความเป็ นมืออาชีพของครู การเน้นผลสัมฤทธิ์
และความไม่มนั่ คงของสถาบัน
การรู ้เทคโนโลยี (technology literacy) หมายถึง
ความสามารถที่จะใช้ในการจัดการ ประเมิน และเข้าใจ
เทคโนโลยี (UNESCO, 2013) ประกอบด้วย ความ
ตระหนักในนโยบาย ความรู ้พ้นื ฐาน เครื่ องมือพื้นฐาน
มาตรฐานห้องเรี ยนและการรู ้สารสนเทศดิจิทลั
การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู
(instructional technology integration) หมายถึง การใช้
เทคโนโลยีในการบูรณาการในการสอนของครู ที่วดั ได้
จากแบบสํารวจ Taking a Good Look at Instructional
Technology (TAGLIT) (Cory, 2000) ประกอบด้วย
ทักษะด้านเทคโนโลยีของครู การใช้เทคโนโลยีของครู

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

และการใช้เทคโนโลยีการสอนสร้างความรู ้ของครู
ประสิ ทธิผลครู (teacher effectiveness) หมายถึง
ความสามารถของครู ในการช่วยเหลือนักเรี ยนให้เรี ยนรู ้
ตามเนื้อหาหลักสู ตร รวมถึงผลิตภาพทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และการเรี ยนการ
สอน (Danielson, 2007) ประกอบด้วยการวางแผน และ
การเตรี ยมการสอน สิ่ งแวดล้อมในห้องเรี ยน การสอน
และความรับผิดชอบในวิชาชีพ

กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัว แปรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาครั้ งนี้ ประกอบด้ว ย
ภาวะผูน้ ํา ทางเทคโนโลยี บรรยากาศโรงเรี ยน การรู ้
เทคโนโลยีของครู การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน
ของครู และประสิ ทธิผลครู

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือครู ผสู ้ อน
ในโรงเรี ยนดีศรี ตาํ บล ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี การศึกษา 2558
จํานวน 5,383 คน จาก 245 โรงเรี ยนกลุ่มตัวอย่างได้จาก
การสุ่ มแบบหลายขั้นตอน (multi-stage random
sampling) จํานวน 436 คน จาก 123 โรงเรี ยน

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
จํานวน 85 ข้อ ประกอบด้วย (1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถาม (2) แบบสอบถามภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยี
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ นแบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั ปรับมา
จากแนวคิดมาตรฐานเทคโนโลยีทางการศึกษาแห่งชาติ
สําหรับผูบ้ ริ หารของ The International Society of
Technology in Education (ISTE, 2002)
(3) แบบสอบถามบรรยากาศโรงเรี ยนเป็ นแบบสอบถาม
ที่ผวู ้ ิจยั ปรับมาจากแบบสอบถามของ Hoy, Smith and
Sweetland (2002) (4) แบบสอบถามการรู ้เทคโนโลยีของ
ครู เป็ นแบบสอบถามที่พฒั นามาจากแบบสอบถามของ
UNESCO (2013) (5)แบบสอบถามการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนของครู เป็ นแบบสอบถามที่พฒั นา
ที่พฒั นามาจากแบบวัด Taking a good look at
instructional technology (TAGLIT) ของ Cory (2000)
(6) แบบสอบถามประสิ ทธิผลครู เป็ นแบบสอบถามที่
สร้างตามแนวคิดของ Danielson (2007) แบบสอบถาม
ทั้งฉบับมีค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ .80และค่าความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ .959

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการดําเนินการวิจยั
โดยเครื่ องมือเป็ นแบบสอบถามจํานวน 85 ข้อจาก
ครู ผสู ้ อนในโรงเรี ยนดีศรี ตาํ บล ระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
การศึกษา 2558 จํานวน 436 คน

การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลส่ วนบุคคลวิเคราะห์
โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ค่าความโด่ง วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเป็ นรายคู่โดยใช้
สัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สนั การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสํารวจ โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป SPSS
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์
สมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป AMOS
ดัชนีความเหมาะสม (Fit Indices) ใช้เกณฑ์ดงั นี้ 2 (p
value) > .05 ; 2/df<2 ; RMSEA > .06; GFI> .095;
AGFI> .095; RMR < 0.05 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542)

ผลการวิจัย
องค์ ประกอบของภาวะผู้นําทางเทคโนโลยีของ
ผู้บริหาร และบรรยากาศโรงเรียน การรู้ เทคโนโลยี และ
การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู ทมี่ ีต่อ
ประสิ ทธิผลการสอนของครู
จากวัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 1 คือศึกษาภาวะ
ผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในโรงเรี ยนดี
ศรี ตาํ บลระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามการรับรู ้ของครู
ดังนั้น ตัวแบบการวัดองค์ประกอบของภาวะผูน้ าํ ทาง
เทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน (TECH) วัดได้จากตัว
แปรสังเกตได้หกตัว คือ ภาวะผูน้ าํ และวิสยั ทัศน์ (LED)
การเรี ยนการสอน (LEA) ผลิตภาพ และความเป็ นมือ
อาชีพ (PRO) การสนับสนุน การจัดการ และการ

ดําเนินงาน (SUP) การวัด และการประเมินผล (ASI) และ
สังคม กฎหมาย และปั ญหาทางจริ ยธรรม (SOC)
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรภาวะผูน้ าํ ทาง
เทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน พบว่าประกอบด้วยหก
องค์ประกอบสอดคล้องกับมาตรฐานเทคโนโลยีทาง
การศึกษาแห่งชาติสาํ หรับผูบ้ ริ หาร (The National
Educational Technology standards for Administrators )
ที่พฒั นาโดย The International Society of Technology in
Education, (ISTE, 2002)มีค่านํ้าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .398 และ .828 องค์ประกอบที่สกัดได้รวมกัน
สามารถอธิบายได้ร้อยละ 73.124 ของการผันแปรของตัว
แปรที่ใช้ในการวิเคราะห์ท้ งั หมดและผูว้ ิจยั ได้ทาํ การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้าง และระบุองค์ประกอบหลักตัว
แปรภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนใน
บริ บทของประเทศไทย และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ในครั้งนี้พบว่า ค่า KMOของตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั มีค่า

0.964 แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสมต่อการวิเคราะห์
องค์ประกอบดีมาก และมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ด้วยวิธีการวิเคราะห์
ตัวแบบสมการโครงสร้างพบว่าได้องค์ประกอบตัวแปร
สังเกตได้จดั เป็ นสององค์ประกอบโดยผูว้ ิจยั กําหนดชื่อ
ตัวแปรสังเกตได้ท้ งั สองว่าภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีดา้ น
การบริ การ ประกอบด้วยองค์ประกอบผลิตภาพ และ
ความเป็ นมืออาชีพ การสนับสนุน การจัดการและการ
ดําเนินงาน และสังคม กฎหมาย และปัญหาทางจริ ยธรรม
และตัวแปรภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีดา้ นการเรี ยนการ
สอน ประกอบด้วยองค์ประกอบภาวะผูน้ าํ และวิสยั ทัศน์
การเรี ยนการสอน และการวัด และการประเมินผล การ
วิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรภาวะผูน้ าํ ทาง
เทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน สามารถจําแนกได้เป็ น
สองมิติ ซึ่งแต่ละมิติเป็ นตัวแปรแฝง ทั้งนี้ในแต่ละมิติ
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้มิติละสามตัวแปร ดังภาพ
ที่ 2

ภาพ 2 แสดงการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยี

ผลศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้นําทางเทคโนโลยี
ของผู้บริหาร และบรรยากาศโรงเรียน การรู้ เทคโนโลยี
และการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู ทมี่ ีต่อ
ประสิ ทธิผลการสอนของครู
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 2 การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรู ้เทคโนโลยี การบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนของครู และประสิ ทธิผลครู ดังนั้น
ตัวแบบการวัดองค์ประกอบของการรู ้เทคโนโลยี

การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู และ
ประสิ ทธิผลครู ผูว้ ิจยั ตั้งสมมติฐานไว้ดงั นี้ การรู ้
เทคโนโลยี การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู
และประสิ ทธิผลครู มีความสัมพันธ์กนั
ผูว้ ิจยั ได้ปรับตัวแปรสมการโครงสร้างเพื่อ
วิเคราะห์ตวั แบบการสื่ อกลางของประสิ ทธิผลครู ในการ
ตรวจสอบสมมติฐานข้อ 2 แสดงในภาพที่ 3 ดังนี้

ภาพ 3 ตัวแบบสมการโครงสร้างการรู ้เทคโนโลยี การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู ส่งผลทางตรงต่อ
ประสิ ทธิผลครู
จากภาพที่ 3 แสดงให้เห็นว่าตัวแบบการทํานาย
ของตัวแปรสองตัว คือการรู ้เทคโนโลยีและ การบูรณา
การเทคโนโลยีในการสอนของครู ส่งผลทางตรงต่อ

ประสิ ทธิผลครู โดยมีค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .34
และ .62 ตามลําดับ และตัวแปรทั้งสองร่ วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของประสิ ทธิ ผลครู ได้ร้อยละ 85

ตาราง 1
ค่ าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลทางตรง และค่ าสัมประสิ ทธิ์ อิทธิ พลรวมของการรู้ เทคโนโลยี การบูรณาการเทคโนโลยีในการ
สอนของครู ที่มีต่อประสิ ทธิ ผลครู
ตัวแปรสาเหตุ
ขนาดอิทธิพลที่มีต่อ TEA
DE
IE
TE
LIT
.34*
.34*
INT
.62*
.62*
Chi – Square = 28.293, df=31, p = .606, GFI = .989, AGFI = .973, RMSEA = .000, RMR = .007, R2 (TEA)= .85
DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, *p < .05
จากภาพที่ 3 และตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าตัว
แบบโครงสร้างอิทธิพลของการรู ้เทคโนโลยี และการบูร
ณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู ที่มีต่อประสิ ทธิผล
ครู พบว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (Chi – Square = 28.293, df= 31, p = .606, GFI
= .989, AGFI = .973, RMSEA = .000, RMR = .007)
และพบว่าการรู ้เทคโนโลยีและการบูรณาการเทคโนโลยี
ในการสอนของครู มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิ ทธิผลครู
มีค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลเท่ากับ .34 และ .62 ตามลําดับ
และตัวแปรในตัวแบบนี้ท้ งั หมดร่ วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของตัวแปรประสิ ทธิผลครู ได้ร้อยละ 85 แสดง
ว่าการรู ้เทคโนโลยี การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน
ของครู ส่งผลทางตรงต่อประสิ ทธิผลครู เป็ นไปตาม
สมมติฐานข้อที่ 2
วัตถุประสงค์การวิจยั ข้อที่ 3 ศึกษาอิทธิพลของ
ภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หาร และบรรยากาศ

โรงเรี ยน การรู ้เทคโนโลยี และการบูรณาการเทคโนโลยี
ในการสอนของครู ที่มีต่อประสิ ทธิผลครู ในโรงเรี ยนดีศรี
ตําบล ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานผูว้ ิจยั ตั้งสมมติฐานไว้ดงั นี้ตวั แบบ
อิทธิพลของภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หาร และ
บรรยากาศโรงเรี ยน การรู ้เทคโนโลยี และการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนของครู และประสิ ทธิผลครู
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
หลังจากการวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้าง
ในกรณี ที่ตวั แบบความสัมพันธ์ตามสมมติฐานยังไม่มี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูว้ ิจยั ได้ปรับตัว
แบบจนได้ตวั แบบความสัมพันธ์ที่มีความกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ดีที่สุดในการตรวจสอบสมมติฐาน
ข้อ 3 แสดงในภาพที่ 4 ดังนี้

ภาพ 4 ตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยี และบรรยากาศโรงเรี ยนส่ งผลต่อประสิ ทธิผลครู ผา่ นการรู ้
เทคโนโลยีของครู และการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู
ตาราง 2
ตัวแบบสมการโครงสร้ างภาวะผู้นาํ ทางเทคโนโลยี และบรรยากาศโรงเรี ยนส่ งผลต่ อประสิ ทธิ ผลครู ผ่านการเทคโนโลยี
ของครู และการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู
ขนาดอิทธิพลที่มีต่อ INT
ขนาดอิทธิพลที่มีต่อ TEA
ตัวแปร
ขนาดอิทธิพลที่มีต่อ LIT
สาเหตุ
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE
LED
.03
.03
SCH
.73
.73
.68
.68
.68
.68
LIT
.16
.16
INT
.82
.82
Chi – Square = 176.453, df=150, p = .069, GFI = .966, AGFI = .942, RMSEA = .020, RMR = .018, R2 (LIT)= .54,
R2 (INT)= .47, R2(TEA) = .96
DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, *p < .05
จากภาพที่ 4 และตารางที่ 2 แสดงผลการ
ทดสอบตัวแบบการเป็ นสื่ อกลางของการรู ้เทคโนโลยี
ของครู และการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู
โดยการวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้างใน

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยี และ
บรรยากาศโรงเรี ยนส่ งผลทางอ้อมต่อประสิ ทธิผลครู
ผ่านการรู ้เทคโนโลยีของครู และการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนของครู พบว่ามีความเหมาะสม

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi – Square =
176.453, df= 150, p = .069, GFI = .966, AGFI = .942,
RMSEA = .020, RMR = .018)
จากการทดสอบตัวแบบการทํานายความ
แปรปรวนของประสิ ทธิผลครู พบว่า บรรยากาศโรงเรี ยน
มีอิทธิพลทางตรงต่อการรู ้เทคโนโลยี และการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนของครู มีค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพล
สู งสุ ด เท่ากับ .73 และ .68 ตามลําดับ และภาวะผูน้ าํ ทาง
เทคโนโลยีมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิ ทธิผลครู มีค่า
สัมประสิ ทธิ์อิทธิพลมีค่าตํ่าสุ ดเท่ากับ .03 และบรรยากาศ
โรงเรี ยนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิ ทธิผลครู ผ่านการรู ้
เทคโนโลยี และการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน
ของครู มีค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิ พลสู งสุ ด เท่ากับ .16 และ
.82 ตามลําดับ และการรู ้เทคโนโลยี และการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนของครู มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิ ทธิผลครู มีค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลสู งสุ ด เท่ากับ
.16 และ .82 ตามลําดับ และตัวแปรภาวะผูน้ าํ ทาง
เทคโนโลยี บรรยากาศโรงเรี ยน การรู ้เทคโนโลยี และ

การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู ร่ วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรประสิ ทธิ ผลครู ได้ร้อย
ละ 96 ผลการวิเคราะห์ยอมรับสมมติฐานข้อที่ 3
จากวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 พบว่า จากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปรภาวะผูน้ าํ ทาง
เทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน พบว่าประกอบด้วย
สององค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการบริ การ ประกอบด้วย
ผลิตภาพ และความเป็ นมืออาชีพ การสนับสนุน การ
จัดการ และการดําเนินงาน และสังคม กฎหมาย และ
ปัญหาทางจริ ยธรรม และด้านการเรี ยนการสอน
ประกอบด้วยองค์ประกอบภาวะผูน้ าํ และวิสยั ทัศน์ การ
เรี ยนการสอน และการวัด และการประเมินผล มาทําการ
ทดสอบตัวแบบการทํานายความแปรปรวนของ
ประสิ ทธิผลครู แทนภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยี
ผูว้ ิจยั ได้ปรับตัวแปรสมการโครงสร้างเพื่อ
วิเคราะห์ตวั แบบการสื่ อกลางของประสิ ทธิผลครู ในการ
ตรวจสอบสมมติฐาน ข้อ 3 แสดงในภาพที่5 ดังนี้

ภาพที่ 5 ตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีดา้ นการเรี ยนการสอน และด้านการบริ การ และบรรยากาศ
โรงเรี ยนส่ งผลทางอ้อมต่อประสิ ทธิผลครู ผา่ นการรู ้เทคโนโลยีของครู และการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู

ตาราง 3
ตัวแบบสมการโครงสร้างภาวะผู้นาํ ทางวิชาการ และการบริ การ และบรรยากาศโรงเรี ยนส่ งผลทางอ้ อมต่ อประสิ ทธิ ผล
ครู ผ่านการรู้ เทคโนโลยีของครู และการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู
ตัวแปร
ขนาดอิทธิพลที่มีต่อ LIT
ขนาดอิทธิพลที่มีต่อ INT
ขนาดอิทธิพลที่มีต่อ TEA
สาเหตุ
DE
IE
TE
DE
IE
TE
DE
IE
TE
INLED
SER
.08
.08
.10
.10
SCH
.65
.65
.59
.59
LIT
.31
.31
INT
.58
.58
Chi – Square = 169.304, df=149, p = .122, GFI = .967, AGFI = .943, RMSEA = .018, RMR = .018, R2 (LIT)=
.52, R2 (INT)= .35, R2(TEA) = .83
DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect, *p < .05
จากภาพที่ 5 และตารางที่ 3 แสดงผลการ
ทดสอบตัวแบบการเป็ นสื่ อกลางของการรู ้เทคโนโลยี
ของครู และการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู
โดยการวิเคราะห์ตวั แบบสมการโครงสร้างใน
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ และการ
บริ การ และบรรยากาศโรงเรี ยนส่ งผลทางอ้อมต่อ
ประสิ ทธิผลครู ผ่านการรู ้เทคโนโลยีของครู และการบูร
ณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู พบว่ามีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi – Square
= 169.304, df= 149, p = .122, GFI = .967, AGFI = .943,
RMSEA = .018, RMR = .018)
จากการทดสอบตัวแบบการทํานายความ
แปรปรวนของประสิ ทธิผลครู พบว่าภาวะผูน้ าํ ทาง
เทคโนโลยีท้ งั สององค์ประกอบคือด้านการเรี ยนการสอน
และด้านการบริ การ มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิ ทธิผลครู
มีค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพลมีค่าตํ่าสุ ดเท่ากับ .10 และ
บรรยากาศโรงเรี ยนมีอิทธิพลทางตรงต่อการรู ้เทคโนโลยี
และการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู มีค่า
สัมประสิ ทธิ์อิทธิพลสู งสุ ด เท่ากับ .65 และ .59
ตามลําดับ และบรรยากาศโรงเรี ยนมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ

ประสิ ทธิผลครู ผ่านการรู ้เทคโนโลยี และการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนของครู มีค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิพล
สู งสุ ด เท่ากับ .31 และ .58 ตามลําดับ และการรู ้
เทคโนโลยี และการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน
ของครู มีอิทธิพลทางตรงต่อประสิ ทธิผลครู มีค่า
สัมประสิ ทธิ์อิทธิพลสู งสุ ด เท่ากับ . 31 และ .58
ตามลําดับ และตัวแปรภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยี
บรรยากาศโรงเรี ยน การรู ้เทคโนโลยี และการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนของครู ร่ วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของตัวแปรประสิ ทธิผลครู ได้ร้อยละ 83 ผล
การวิเคราะห์ยอมรับสมมติฐานข้อที่ 3 และพบว่าตัวแบบ
ที่มีการรู ้เทคโนโลยี และการบูรณาการเทคโนโลยีในการ
สอนของครู เป็ นตัวแปรคัน่ กลาง ระหว่างภาวะผูน้ าํ ทาง
เทคโนโลยี บรรยากาศโรงเรี ยน กับประสิ ทธิ ผลครู แสดง
ถึงบทบาทการเป็ นสื่ อกลางโดยสมบูรณ์ ตามบริ บทของ
ประเทศไทย

การอภิปรายผล
1. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในโรงเรี ยนดีศรี ตาํ บล
ระดับมัธยมศึกษามีภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีของ

ผูบ้ ริ หารทั้งหกองค์ประกอบสอดคล้องกับมาตรฐานทาง
เทคโนโลยีการศึกษาระดับชาติสาํ หรับผูบ้ ริ หาร ของ
สมาคมเทคโนโลยีทางการศึกษาแห่งชาติ (The
International Society for Technology in Education )
(ISTE, 2002) สอดคล้องกับ Knezek (2002) ศึกษา
รู ปแบบภาวะผูน้ าํ แบบคู่ขนานกับมาตรฐาน NETS-A
การทํางานจากทฤษฎีภาวะผูน้ าํ สนับสนุน NETS-A ถูก
นํามาใช้ในการศึกษาวัดภาวะผูน้ าํ ทางการเรี ยนการสอน
และจากการวิจยั ของ นิคม นาคอ้าย (2549) ได้ศึกษา
องค์ประกอบคุณลักษณะผูน้ าํ เชิงอิเล็กทรอนิกส์และ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิผลภาวะผูน้ าํ เชิง
อิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบว่า ผลการพัฒนาแบบจําลองเชิงทฤษฎี องค์ประกอบ
คุณลักษณะผูน้ าํ เชิงอิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็ นคุณลักษณะร่ วมที่วดั จาก
คุณลักษณะหลักหกด้าน คือ (1) ภาวะผูน้ าํ และวิสยั ทัศน์
(2) การเรี ยนการสอน (3) ผลิตภาพ และความเป็ นมือ
อาชีพ วิชาชีพ (4) การสนับสนุน การจัดการ และการ
ดําเนินงาน (5) การวัด และการประเมินผล และ (6)
สังคม กฎหมาย และปั ญหาทางจริ ยธรรม แสดงว่าภาวะ
ผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารทําให้ครู มีประสิ ทธิภาพ
ซึ่งจากการศึกษาพบว่าภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีส่งผล
ทางตรงต่อประสิ ทธิผลครู นอกจากนี้บรรยากาศโรงเรี ยน
ส่ งผลทางอ้อมต่อประสิ ทธิผลครู ผา่ นการรู ้เทคโนโลยี
การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู โดยมีความ
เป็ นมืออาชีพของครู เป็ นตัวแปรที่มีอิทธิพลสู งสุ ด
รองลงมาเป็ นภาวะผูน้ าํ แบบเพื่อนร่ วมงาน ดังนั้น
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ส่ งเสริ มความเป็ นมืออาชีพของครู ในการรู ้เทคโนโลยี
และให้ครู สามารถบูรณาการในการสอนได้เต็มที่ เพื่อให้
ส่ งผลต่อประสิ ทธิผลครู สูงขึ้น
2. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรู ้
เทคโนโลยี การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู
และประสิ ทธิผลครู พบว่าการรู ้เทคโนโลยีของครู

การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู และ
ประสิ ทธิผลครู มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ และตัวแปรในตัวแบบนี้ท้ งั หมดร่ วมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรประสิ ทธิผลครู ได้ร้อยละ 85
และมีนยั สําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05สอดคล้องกับ Chang
(2012) และ Fisher (2013) พบว่าผูน้ าํ ทางเทคโนโลยี และ
บูรณาการเทคโนโลยีในโรงเรี ยน และความรู ้ทาง
เทคโนโลยีของครู ส่งผลทางอ้อมต่อประสิ ทธิผลการสอน
ของครู แสดงว่าภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารทํา
ให้ครู มีประสิ ทธิผลการสอน สอดคล้องกับ Rivard
(2010) ได้ศึกษาการส่ งเสริ มการศึกษาผ่านเทคโนโลยี:
ภาวะผูน้ าํ ของผูบ้ ริ หารสําหรับการบูรณาการเทคโนโลยี
ในโรงเรี ยน งานวิจยั อธิบายการปฏิบตั ิ และการ
ดําเนินงานของผูบ้ ริ หารตามมาตรฐานของ NETS-A โดย
การมีส่วนร่ วม และสัมภาษณ์เชิงลึกของการฝึ กอบรม
และการปฏิบตั ิของผูบ้ ริ หารในการเป็ นผูน้ าํ ด้าน
เทคโนโลยีพบว่า ปัญหาที่สาํ คัญที่สุดในการใช้
เทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิภาพในโรงเรี ยนคือ
ประสิ ทธิภาพของผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารควรใช้เทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพ การมีส่วนร่ วมใน
หลักสู ตรออนไลน์ ผูบ้ ริ หารควรมีเครื อข่ายความร่ วมมือ
ในการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ ใช้นวัตกรรมการพัฒนา
วิชาชีพ เช่น การอบรมออนไลน์ โอกาสเรี ยนรู ้ทางไกล มี
ความจําเป็ นที่ใช้ประโยชน์ได้ ผลของการศึกษาสามารถ
นํามาใช้เตรี ยมความพร้อมผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและผูบ้ ริ หาร
ที่รอบรู ้เทคโนโลยี ที่สงั คมต้องการ นอกจากนี้ Fisher
(2013) ได้ศึกษาผูบ้ ริ หารในศตวรรษที่ 21: การศึกษาหา
ความสัมพันธ์ของภาวะผูน้ าํ ด้านเทคโนโลยี และ
บูรณาการเทคโนโลยีในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา พบว่า
ภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนสําคัญ
สําหรับการบูรณาการเทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิ ภาพใน
ห้องเรี ยน ดังนั้น การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอน
ของครู จึงเป็ นแนวคิดที่สาํ คัญต่อองค์กรและครู โดย
การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู ส่ งผลต่อ

ประสิ ทธิผลครู สูงโดยมีตวั แปรการใช้เทคโนโลยีในการ
สอนสร้างความรู ้ของครู มีค่าอิทธิพลสู งสุ ด ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาควรวางแผนพัฒนาและส่ งเสริ มให้ครู มี
ความรู ้สามารถทางเทคโนโลยีและส่ งเสริ มให้ครู ใช้
เทคโนโลยีในการสอนสร้างความรู ้ ประสิ ทธิผลครู ถ้า
ผูบ้ ริ หารมีภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการพัฒนาการรู ้เทคโนโลยี
ของครู และครู จะสามารถบูรณาการเทคโนโลยีในการ
สอนได้
3. การศึกษาสมการโครงสร้างของภาวะผูน้ าํ
ทางเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หาร และบรรยากาศโรงเรี ยน
การรู ้เทคโนโลยี และการบูรณาการเทคโนโลยีในการ
สอนของครู ที่มีต่อประสิ ทธิผลครู ในโรงเรี ยนดีศรี ตาํ บล
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า สมการโครงสร้างมีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และมี
นัยสําคัญทางสถิติ บรรยากาศโรงเรี ยนมีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อประสิ ทธิผลครู ผ่านการรู ้เทคโนโลยี และ
การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู และภาวะ
ผูน้ าํ ทางเทคโนโลยี บรรยากาศโรงเรี ยน การรู ้เทคโนโลยี
และการบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู ร่ วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรประสิ ทธิ ผลครู ได้ร้อย
ละ 96สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Chang (2012) พบว่า
ภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยี และบูรณาการเทคโนโลยีใน
โรงเรี ยน และความรู ้ทางเทคโนโลยีของครู ส่งผล
ทางอ้อมต่อประสิ ทธิผลการสอนของครู แสดงว่าภาวะ
ผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารทําให้ครู มีประสิ ทธิผล
การสอน สอดคล้องกับ Fisher (2013) ได้ศึกษาผูบ้ ริ หาร
ในศตวรรษที่ 21: การศึกษาหาความสัมพันธ์ของภาวะ
ผูน้ าํ ด้านเทคโนโลยี และบูรณาการเทคโนโลยีใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษา พบว่า ภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีของ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเป็ นสิ่ งสําคัญสําหรับการบูรณาการ
เทคโนโลยีที่มีประสิ ทธิภาพในห้องเรี ยน นอกจากนี้
Jones (2010) ได้ศึกษาการบูรณาการเทคโนโลยี และ
ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการในระดับมัธยมศึกษา พบว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้เทคโนโลยีในห้องเรี ยนของ
ครู และ อุปสรรคทั้งหกในการบูรณาการเทคโนโลยี
(1) ความเชื่อมัน่ และความสะดวกสบาย (2) เจตคติต่อ
การใช้เทคโนโลยีของครู (3) เจตคติต่อการใช้เทคโนโลยี
ของนักเรี ยน (4) การสนับสนุนทางการบริ หาร (5) การ
เตรี ยมครู สาํ หรับการใช้คอมพิวเตอร์ และ (6) การ
สนับสนุนทางเทคนิค ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควรสร้างความ
เชื่อมัน่ และอํานวยความสะดวกให้กบั ครู สร้างเจตคติต่อ
การใช้เทคโนโลยีของครู และนักเรี ยนในทางสร้างสรรค์
และสนับสนุนให้ครู มีความรู ้เทคโนโลยีเพื่อที่ครู จะ
สามารถนําไปบูรณาการในการสอนได้ สอดคล้องกับ
บรรจบ บุญจันทร์ (2554) ศึกษาระดับภาวะผูน้ าํ เชิง
เทคโนโลยี ระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผูน้ าํ เชิง
เทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า
ปัจจัยที่มีอิทธิพลตรงต่อภาวะผูน้ าํ เชิงเทคโนโลยี โดย
เรี ยงลําดับค่าสัมประสิ ทธิ์อิทธิ พลจากมากไปหาน้อย มี 4
ปัจจัย คือ การพัฒนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยี วิสยั ทัศน์
ทางเทคโนโลยี การบูรณาการเทคโนโลยี และสมรรถนะ
ทางเทคโนโลยีดงั นั้นเงื่อนไขที่สาํ คัญของประสิ ทธิผลครู
ในโรงเรี ยนดีศรี ตาํ บลระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาที่สามารถส่ งผลให้ครู มีประสิ ทธิผล โดยครู
จะต้องได้รับการส่ งเสริ มให้มีการรู ้เทคโนโลยี และ
การบูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู ประกอบกับ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้องจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการบูร
ณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู ฉะนั้นผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาจะต้องมีคุณลักษณะของภาวะผูน้ าํ ทาง
เทคโนโลยี ซึ่งจะนําไปสู่ การบริ หารจัดการศึกษาได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ

ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้งนี้
ข้ อเสนอแนะระดับนโยบาย
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการสร้างและการ

พัฒนามาตรฐานให้ผบู ้ ริ หารโรงเรี ยนในปัจจุบนั และ
อนาคตมีความพร้อมที่จะเป็ นผูน้ าํ โรงเรี ยนในศตวรรษที่
21 โปรแกรมการเตรี ยมผูบ้ ริ หาร องค์กรการศึกษาของรัฐ
และท้องถิ่น และช่วยพัฒนาผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนให้มีความรู ้
และทักษะที่จาํ เป็ นสําหรับความเข้มแข็งทางภาวะผูน้ าํ
ทางเทคโนโลยี
2. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรมีภาวะผูน้ าํ ทางโดย
จัดสิ่ งแวดล้อมให้เอื้อต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน
การสอนของครู เพื่อสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึง
การส่ งเสริ มและบังคับใช้มาตรการเกี่ยวกับความ
ปลอดภัย การสนับสนุนและจัดให้เกิดสภาพแวดล้อมใน
การปฎิบตั ิงานที่ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาควรสนับสนุน ครู ให้มี
การรู ้เทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาและ ใช้ในการ
ปรับปรุ งการเรี ยนการสอน และการเรี ยนรู ้ได้ โดยการ
บูรณาการเทคโนโลยีกบั การเรี ยนการสอน เพือ่ ให้
นักเรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ที่ดีส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนสู งขึ้น โดยสนับสนุนครู เข้ารับการอบรมและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนในโรงเรี ยนดีศรี ตาํ บลระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามการ
รับรู ้ของครู ดังนั้น ตัวแบบการวัดองค์ประกอบของภาวะ
ผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน (TECH) วัดได้
จากตัวแปรสังเกตได้หกตัวตามมาตรฐานระดับชาติทาง
เทคโนโลยีการศึกษาสําหรับผูบ้ ริ หาร NETS-A ตาม
แนวคิดของ International Society of Technology in
Education (ISTE, 2002) เมื่อนํามาศึกษาในบริ บทของ
ประเทศไทย จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวแปร
ภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน พบว่า
ประกอบด้วยสององค์ประกอบ ได้แก่ ภาวะผูน้ าํ ทาง

เทคโนโลยีดา้ นการบริ การ ประกอบด้วยผลิตภาพ และ
ความเป็ นมืออาชีพ การสนับสนุน การจัดการ และการ
ดําเนินงาน และสังคม กฎหมาย และปัญหาทางจริ ยธรรม
และ ภาวะผูน้ าํ ทางเทคโนโลยีดา้ นการเรี ยนการสอน
ประกอบด้วยองค์ประกอบภาวะผูน้ าํ และวิสยั ทัศน์ การ
เรี ยนการสอน และการวัด และการประเมินผล ตาม
มาตรฐานระดับชาติทางเทคโนโลยีการศึกษาสําหรับ
ผูบ้ ริ หาร NETS-A ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์ของสอง
องค์ประกอบนี้อีกกับกลุ่มตัวอย่างอื่นๆ รวมทั้งพัฒนา
เครื่ องมือวัดตัวแปรให้มีความตรงเชิงเนื้อหา และ
โครงสร้างมากขึ้น
2. การศึกษาประสิ ทธิผลครู ในการวิจยั ครั้งนี้
เป็ นการวัดตามการรับรู ้ของครู เฉพาะด้านการวางแผน
และการเตรี ยมการสอน สิ่ งแวดล้อมในห้องเรี ยน การ
สอน และความรับผิดชอบในวิชาชีพ ซึ่งในการวิจยั ครั้ง
ต่อไปสามารถเพิ่มเติมการวัดประสิ ทธิผลครู โดยใช้
หลักฐานอื่น ๆ ได้อีกเช่น การประเมินโดยใช้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยน เป็ นต้น
3. ควรมีการวิจยั เชิงคุณภาพในลักษณะการ
สนทนากลุ่ม (focus group) กับครู ที่มีประสิ ทธิผลสู ง
โดยอาจอนุมานจากครู ที่ได้รับรางวัลครู สอนดี หรื อครู
ดีเด่นประจําปี ของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อร่ วมกันค้นหาตัวแปรใดอีกที่ส่งผลต่อ
ประสิ ทธิผลครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ควรมีการนําตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของประสิ ทธิผลครู ที่พฒั นาขึ้นไปวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
การวิเคราะห์กลุ่มพหุ (multi analysis) เพื่อทดสอบความ
ไม่แปรเปลี่ยนของตัวแบบตามขนาดของสถานศึกษาและ
ประเภทของการจัดการศึกษา
5. ควรมีการศึกษาตัวแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของประสิ ทธิผลครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพด้วยควรมีการสํารวจความคิดเห็น
ครู ท้ งั โรงเรี ยนที่มีต่อการรู ้เทคโนโลยี และการบูรณาการ
เทคโนโลยีในการสอนของครู และควรมีการสํารวจความ

คิดเห็นของผูบ้ ริ หารที่มีต่อการรู ้เทคโนโลยี และการ
บูรณาการเทคโนโลยีในการสอนของครู เพื่อนําไป

สนับสนุนผลการวิจยั เรื่ องประสิ ทธิผลครู ให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
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