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บทคัดย่อ
การวิจัยนีม้ วี ัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พงึ ประสงค์ของภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยี และ
2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นา� เชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาชัยภูมิ เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร และครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 1 จ�านวน 327 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) และกลุ่มเป้าหมาย 9 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น�าเชิง
เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา และแบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถาน
ศึกษวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็น
(PNIModified) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ตรวจสอบความถูกต้องของการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีสามเส้าด้านรวบรวมข้อมูล
ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพปัจจุบนั ของภาวะผู้นา� เชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.07, S.D. = .56) และสภาพที่พงึ ประสงค์ของภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหาร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( = 4.73, S.D. = .32) มีค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็น (PNIModified) เท่ากับ 0.16 และ 2) แนวทางการพัฒนาภาวะ
ผู้น�าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาควรอบรมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน�ามาประยุกต์
ใช้ในการวัดผลและประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มคี ุณภาพบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนด ตลอดจน
ควรตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ค�าส�าคัญ: การพัฒนา, ภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยี, ผู้บริหารสถานศึกษา
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ABSTRACT
The objectives of this study were to investigate the current contexts and the desirable contexts of technological
leadership and to explore the development guidelines on technological leadership of the school administrators under
Chaiyaphum Primary Educational Service Area Office 1. The stratified random sampling method was applied to
select the sample group consisting of 327 administrators and teachers, and the purposive sampling method was
used to select nine individuals as the target group. The research instruments included the questionnaire about
technological leadership of school administrators and the interview on the guidelines for developing technological
leadership of the school administrators. The quantitative data were analyzed for percentage, mean, and standard
deviation. The content analysis was adopted to analyze the qualitative data. Triangulation was employed to validate
the data.
The research result revealed that the overall current contexts on the technological leadership of the
administrators were at a high level ( = 4.07, S.D. = .56), whereas the overall desirable contexts of the administrators
were at the highest level ( = 4.73, S.D. = .32).. The Modified Priority Needs Index (PNIModified) was 0.16. The
development guidelines on technological leadership of school administrators were that the administrators should be
continuously trained on and improved technological use for learning management, implement modern technology
for efficient administration, and apply it to measurement and evaluation in order to improve the quality of learning
management and to achieve the objectives. They should also be aware of legal technological exploitation without
violating personal rights.
KEYWORDS: Development, Technology Leadership, School Administrators
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บทน�า

พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช
2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ก�าหนดสาระส�าคัญเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโดยรัฐจะต้องส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีเพือ่ การศึกษาทัง้ ด้านผูผ้ ลิต
และผู้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อให้มีความรู้ความ
สามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิผล (ส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553) สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา 69 และมาตรา 258 ก�าหนดนโยบายด้านการศึกษา
โดยรัฐพึงจัดให้มกี ารส่งเสริมวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและศิลปะวิทยาการแขนงต่าง ๆ ให้เกิดความรู้
การพัฒนา และนวัตกรรม เพือ่ ความเข้มแข็งของสังคม และ
เสริมสร้างความสามารถของคนในชาติ ตลอดจนปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนได้ตามความถนัด (ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร, 2560) ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีให้กบั ผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยุคศตวรรษ
ที่ 21 เป็นยุคทีม่ กี ารน�าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้กนั อย่างมาก
และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่น�ามาใช้ก็มีความเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารทัง้ หลายจะถูกส่งหรือติดต่อ
ถึงกันได้ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสือ่ สาร
ท�าให้สังคมโลกเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลกให้ความส�าคัญกับการลงทุนทางเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร เพื่อพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้นประชาชนในแต่ละประเทศจึง
จ�าเป็นต้องมีความรู้และทักษะทางด้านสารสนเทศ และ
การใช้เทคโนโลยีเพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขัน
ส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 1 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมอย่างสร้างสรรค์เพื่อ
ลดความเหลือ่ มล�า้ และยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
อาทิเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและการสื่อสาร
เทคโนโลยีเพือ่ ผู้พกิ าร เทคโนโลยีเพือ่ ผู้สงู อายุ โดยมีเครือ
ข่ายระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย ภาครัฐ
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ภาคเอกชน และภาคประชาชนหรือชุมชน เป็นกลไกขับเคลือ่ น
การด�าเนินงาน แต่อุปสรรคที่ส�าคัญคือผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรบางส่วนจัดการเรียนการสอนโดยไม่ใช้เทคโนโลยี สือ่
นวัตกรรม รวมถึงสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร ท�าให้มอี ปุ สรรคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่ สาร (ICT) ตลอดจนระบบการสือ่ สารอิเล็กทรอนิกส์
มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1, 2561) ซึง่ สะท้อนถึงบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาทีย่ งั ไม่ให้ความส�าคัญต่อการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีทงั้ ด้านการบริหาร การศึกษา และ
การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (คมพิศิษฐ์
ศรีบญ
ุ เรือง, 2558) ซึง่ ภาวะผู้นา� ทางเทคโนโลยีมบี ทบาท
ส�าคัญต่อการพัฒนาการศึกษาทัง้ ด้านการบริหารและด้าน
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ (จิณณวัตร
ปะโคทัง, 2561) สอดคล้องกับอิทธิฤทธิ์ กลิ่นเดช (2560)
ที่ศึกษาพบว่า ลักษณะผู้น�าที่สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะมีความสามารถใน
การบริหารสูค่ วามเป็นสากลมากขึน้ และน�าไปใช้ในการท�างาน
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ด้วยเหตุนจี้ งึ เห็นควรทีจ่ ะมีการศึกษาสภาพปัจจุบนั
และสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษา และแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น�า
เชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริหารสถานศึกษาซึง่ จะเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผน พัฒนา รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ในสังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 1 ให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการจัดการ
ศึกษาที่มีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์
ของภาวะผูน้ า� เชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิง
เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
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ภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยี
ของผู้บริหารสถานศึกษา
1. ด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
2. ด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน
3. ด้านการใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและ
ประเมินผล
4. ด้านการมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยี
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
1. ด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
2. ด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน
3. ด้านการใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล
4. ด้านการมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน
(Mixed Method) แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1
ศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของภาวะผูน้ า�
เชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 และระยะ
ที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นา� เชิงเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีรายละเอียดดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ทีพ
่ งึ ประสงค์ของภาวะผูน้ า� เชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ประชากร
ผู้บริหาร และครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
จ�านวนทั้งสิ้น 2,130 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 207 คน
และครูผู้สอน 1,923 คน
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริหาร และครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และ
มอร์แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง 327 คน ได้มาโดยการสุ่ม
แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด,
2560) ตามสัดส่วนของต�าแหน่ง จากนั้นเทียบอัตราส่วน
แล้วท�าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ประกอบด้วย ผู้บริหาร 32 คน และครูผู้สอน 295 คน

เครื่องมือการวิจัย

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น�า
เชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้องกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา
จากเอกสาร ต�ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ามา
ก�าหนดโครงสร้างของข้อค�าถาม
2. ร่างแบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับภาวะ
ผู้น�าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ตามวิธี
ของลิเคิร์ท (ไพศาล วรค�า, 2561) มี 2 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบส�ารวจรายการ (Check List) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
เกีย่ วกับสภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของภาวะผูน้ า�
เชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 และน�าเสนอ
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความเหมาะสม
3. น�าแบบสอบถามฉบับร่างเสนอผู้เชี่ยวชาญ
ด้านบริหารการศึกษา 2 คน ด้านภาษา 1 คน ด้านสถิติ
การวิจยั 1 คน และด้านวิจยั และประเมินผล 1 คน ตรวจสอบ
ความเทีย่ งตรงเชิงเนือ้ หา (Content Validity) และหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับวัตถุประสงค์และ
นิยามศัพท์เฉพาะ (Index of Item Objective Congruence:
IOC) ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.92
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4. น�าแบบสอบถามทีผ่ ่านการแก้ไขไปทดลองใช้
(Try – out) กับผู้บริหาร และครูผู้สอน สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ที่ไม่ใช่
กลุม่ ตัวอย่าง จ�านวน 42 คน แล้วหาค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ
ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation)
(ทรงศักดิ์ ภูสอี ่อน, 2561) ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.35 ถึง 0.88
และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (บุญชม
ศรีสะอาด, 2560) เท่ากับ 0.95
5. น�าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองใช้จัดท�า
เป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ส่งหนังสือถึงผู้อา� นวยการส�านักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เพื่อขออนุญาต
เก็บข้อมูลผู้บริหารและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
2. ส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนใน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 1 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บ
ข้อมูล
3. ผู้วจิ ยั เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยส่งและ
รับแบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมา 297 ฉบับ คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ
90.83
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์ค่าดัชนี
ความต้องการจ�าเป็น (PNIModified)
ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ า�
เชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทางการศึกษา ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และ
ครูผ้สู อน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
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ก�าหนดคุณสมบัตใิ นการคัดเลือก คือ เป็นผูม้ ปี ระสบการณ์
หรือมีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี มากกว่า 10 ปี
ขึน้ ไป ได้กลุม่ เป้าหมายทีใ่ ช้ในการสัมภาษณ์ 9 คน ประกอบ
ด้วย บุคลากรทางการศึกษา 3 คน ผู้บริหารสถานศึกษา
3 คน และครูผู้สอน 3 คน
เครื่องมือการวิจัย
แบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น�า
เชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
1. น�าผลการวิจัยในระยะที่ 1 มาวิเคราะห์แล้ว
สร้างเป็นแนวค�าถามการสัมภาษณ์
2. ศึกษาหลักการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) จากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. ร่ า งแบบสั ม ภาษณ์ แ นวทางการพั ฒ นา
ภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แล้วเสนออาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความถูกต้องของแบบสัมภาษณ์
4. ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะ
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ และจัดพิมพ์แบบสัมภาษณ์
แล้วน�าไปเก็บข้อมูลต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ส่งหนังสือไปยังกลุม่ เป้าหมายเพือ่ ขออนุญาต
สัมภาษณ์
2. ผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมายตามที่
ก�าหนดแบบเป็นทางการ
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ เพื่อด�าเนินการในขัน้ ตอนต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
น�าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ที่ได้มาวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) ตรวจสอบความถูกต้องของ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีสามเส้าด้านรวบรวมข้อมูล
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ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน
ตารางที่ 1 ข้อมูลสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สภาพทั่วไป
เพศ
1. ชาย
2. หญิง
รวม
ประสบการณ์การท�างาน 1. ต�่ากว่า 10 ปี
2. ตั้งแต่ 11 - 20 ปี
3. มากกว่า 20 ปี
รวม
ต�าแหน่ง
1. ผู้บริหาร
2. ครูผู้สอน
รวม
2. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึงประสงค์ของภาวะผูน้ า� เชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 พบว่า
สภาพปัจจุบันของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ในภาพรวมมีภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยี อยู่ในระดับมาก
( = 4.07, S.D. = .56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด ด้านการใช้เทคโนโลยีในการ
เรียนการสอน มีภาวะผู้น�าฯ อยู่ในระดับมาก ( = 4.15,
S.D. = .59) รองลงมา คือ ด้านการมีจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยี มีภาวะผู้น�าฯ อยู่ในระดับมาก ( = 4.12,
S.D. = .69) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการ
ใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน และด้านการใช้เทคโนโลยี
ในการวัดผลและประเมินผล มีภาวะผู้น�าฯ อยู่ในระดับ
มาก ( = 4.00, S.D. = .65 และ = 4.00, S.D. = .64)
ตามล�าดับ
สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของภาวะผู้นา� เชิงเทคโนโลยี
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ

199 คน คิดเป็นร้อยละ 67 ประสบการณ์การท�างานมากกว่า
20 ปี จ�านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 62.6 และเป็นครู
ผู้สอน จ�านวน 265 คน คิดเป็นร้อยละ 89.2 ดังตารางที่ 1
จ�านวน

ร้อยละ

98
199
297
76
35

33
67
100
25.6
11.8

186
297
32
265

62.6
100
10.8
89.2

297

100

( = 4.73, S.D. = .32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย
มากสุด ( = 4.82, S.D. = .32) รองลงมา คือ ด้านการใช้
เทคโนโลยีในการบริหารงาน ( = 4.74, S.D. = .42) ด้าน
การมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี ( = 4.71, S.D. = .36)
ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการใช้เทคโนโลยี
ในการวัดผลและประเมินผล ( = 4.65, S.D. = .47)
ตามล�าดับ
เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็น
(PNIModified) ของภาวะผู้นา� เชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 1 ในภาพรวมมีความต้องการจ�าเป็นอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
(PNI = 0.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ภาวะผู้น�า
เชิงฯ ด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน มีความต้องการ
จ�าเป็นมากที่สุด (PNI = 0.19) รองลงมา คือ ภาวะผู้น�าฯ
ด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน และภาวะผูน้ า� ฯ
ด้านการใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล (PNI = 0.16)
และสุดท้าย คือ ภาวะผู้นา� ฯ ด้านการมีจริยธรรมในการใช้
เทคโนโลยี (PNI คือ 0.14) ตามล�าดับ ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ในภาพรวม
ภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยี
สภาพปัจจุบัน
สภาพที่พงึ ประสงค์
PNI ล�าดับ
ของผู้บริหารสถานศึกษา
S.D.
ระดับ
S.D.
ระดับ
1. ด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี ใ น 4.15 .59
มาก
4.82 .32 มากที่สุด
0.16
2
การเรียนการสอน
2. ด้านการใช้เทคโนโลยีในการ 4.00 .65
มาก
4.74 .42 มากที่สุด
0.19
1
บริหารงาน
3. ด้านการใช้เทคโนโลยีในการ 4.00 .64
มาก
4.65 .47
มากที่สุด
0.16
2
วัดผลและประเมินผล
4. ด้านการมีจริยธรรมในการใช้ 4.12 .69
มาก
4.71 .36 มากที่สุด
0.14
3
เทคโนโลยี
รวม
4.07 .56
มาก
4.73 .32 มากที่สุด 0.16
3. การศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น�า
เชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 การวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์มดี ังนี้
3.1 ด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรเข้ารับการอบรมและพัฒนาการใช้
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนือ่ ง นิเทศ
ติดตามการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เป็นระบบ พร้อมระบบอินเทอร์เน็ต พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนโดยน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เช่น
บทเรียนออนไลน์ บทเรียนช่วยสอนเพื่อให้ผู้เรียนเข้าถึง
ได้ง่าย นอกจากนีผ้ ้บู ริหารสถานศึกษาต้องเป็นแบบอย่าง
ในการใช้เทคโนโลยีของการเรียนรู้ และการจัดบรรยากาศ
การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการ
เรียนการสอน
3.2 ด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาควรน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
บริหารงานด้านต่าง ๆ เช่น การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลด้านวิชาการ บุคคล บริหารงานทั่วไป และบริหาร
งบประมาณ เพื่อให้สามารถบริหารงานได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
3.3 ด้านการใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและ
ประเมินผล ผู้บริหารสถานศึกษาควรน�าเทคโนโลยีมา

ประยุกต์ใช้ในการวัดผลและประเมินผล รวมทัง้ ออกแบบ
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย เช่น
การพัฒนาระบบรายงานผลการศึกษา การสอบออนไลน์
การประเมินผลผู้เรียนแบบออนไลน์ เพื่อน�าผลไปพัฒนา
การจัดการเรียนการสอนให้มคี ณ
ุ ภาพบรรลุวตั ถุประสงค์
ที่ก�าหนด นอกจากนี้ควรประเมินคุณภาพเทคโนโลยี
ที่น�ามาใช้ในการวัดและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไข
การท�างานให้ดยี ิ่งขึ้น
3.4 ด้านการมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
ผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยี
และน�ามาใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคล รวมทั้งก�าหนดมาตรการความปลอดภัยการ
ใช้เทคโนโลยีทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา รวมทั้ง
จัดสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการใช้
เทคโนโลยีในสถานศึกษาและมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ในการใช้เทคโนโลยี

สรุปผลการวิจัย

1. สภาพปัจจุบันผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
มีภาวะผูน้ า� เชิงเทคโนโลยีของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ภาพรวม
อยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผู้น�า
เชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา ภาพรวมอยู่ใน
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ระดับมากที่สุด มีค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็น (PNIModified)
เท่ากับ 0.16
2. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยี
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
2.1 ด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
ผู้บริหารสถานศึกษาควรเข้ารับการอบรมและพัฒนา
การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนือ่ ง
2.2 ด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาควรน�าเทคโนโลยีทที่ นั สมัยเข้ามาใช้
บริหารงานด้านต่าง ๆ เพือ่ ให้สามารถบริหารงานได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
2.3 ด้ า นการใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการวั ด ผล
และประเมินผล ผู้บริหารสถานศึกษาควรน�าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการวัดผลและประเมินผล เพื่อน�าผล
ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่กี �าหนด
2.4 ด้านการมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยีอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

การอภิปรายผลการวิจัย

1. การศึกษาสภาพปัจจุบนั และสภาพทีพ่ งึ ประสงค์
ของภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 1 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น�าเชิง
เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก สภาพที่พึงประสงค์ภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน การเก็บข้อมูล วางแผน
และแก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งบุคลากรและผู้เรียน
ต้องการใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสุกัญญา แช่มช้อย (2558)
ที่กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความส�าคัญ
กับการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
ของสถานศึกษาให้เหมาะสมและมีคุณภาพ (ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553) สอดคล้องกับ
อิทธิฤทธิ์ กลิ่นเดช (2560) ที่ศึกษาพบว่าผู้บริหารสถาน
ศึกษาทีม่ กี ารใช้เทคโนโลยีจะมีภาวะผูน้ า� เชิงเทคโนโลยีของ
ผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก (นิศาชล บ�ารุงภักดี,
2563) คล้ายกับพรรษรัตน์ พรมมินทร์ (2563) ที่ศึกษา
พบว่าการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจทิ ลั ต้องการผูบ้ ริหาร
ที่มีภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีอยู่ในระดับมาก
2. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยี
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 อภิปรายผลได้ดังนี้
2.1 ด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรเข้ารับการอบรมและ
พัฒนา การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนือ่ ง และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษา
ต้องเป็นแบบอย่างการใช้เทคโนโลยีจัดการเรียนรู้ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดต่อการเรียนการสอน ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า
เทคโนโลยีสามารถเพิ่มศักยภาพด้านการเรียนรู้ สร้าง
นวัตกรรมใหม่ ๆ ทีท่ นั สมัย ช่วยพัฒนาและสนับสนุนรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สอดคล้องกับสุภัททรา สังขวร (2560) ได้กล่าวไว้ว่า
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนของครู รวมทัง้ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ครูได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ตลอดจนผลักดันให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาผู้เรียน
สอดคล้องกับอิทธิฤทธิ์ กลิ่นเดช (2560) ที่ศึกษาพบว่า
ผูบ้ ริหารทีม่ ภี าวะผูน้ า� เชิงเทคโนโลยีจะต้องมีความสามารถ
ใช้เทคโนโลยี รวมทัง้ ส่งเสริมให้ครูนา� เทคโนโลยีมาปรับใช้
และบูรณาการกับการเรียนการสอน ผลิตสือ่ การสอน หรือ
บทเรียนออนไลน์ให้มคี วามทันสมัย (ธนกฤต พราหมน์นก,
2559)
2.2 ด้านการใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้บริหารงานด้านต่าง ๆ เช่น การรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลด้านวิชาการ บุคคล บริหารงานทั่วไป และบริหาร
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งบประมาณ เพื่อให้สามารถบริหารงานได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหาร
ต้องน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการด�าเนินงานและพัฒนา
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การบริหารงานของ
สถานศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สอดคล้องกับอดิศักดิ์
ดงสิงห์ (2560) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารจะต้องประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านและบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนางานตลอดจนพัฒนาความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ (ตระกูล เสมานอก, 2558)
สอดคล้องกับอิทธิฤทธิ์ กลิ่นเดช (2560) ที่ศึกษาพบว่า
ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรน�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ และช่วยในการวางแผน ก�าหนด
นโยบาย เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้ คล้ายกับพิชญาณี
กาหลง (2563) ที่ศึกษาพบว่าผู้บริหารควรน�าเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ประกอบการ
วางแผน ก�าหนดนโยบาย รวมทัง้ ตัดสินใจทางการบริหาร
และช่วยในการแก้ปญ
ั หาด้านต่าง ๆ (ชวิกา ทีเจริญ, 2562)
2.3 ด้านการใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและ
ประเมินผล พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรน�าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ในการวัดผลและประเมินผล รวมทัง้ ออกแบบ
เครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อน�าผล
ไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก�าหนด นอกจากนี้ควรประเมินคุณภาพ
เทคโนโลยีทนี่ า� มาใช้ในการวัดและประเมินผลเพือ่ ปรับปรุง
แก้ไขการท�างานให้ดยี งิ่ ขึน้ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการนิเทศ ก�ากับ ติดตาม
การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ดังนั้นจึงต้องน�า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการวัดและ
ประเมินผลเพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน สอดคล้อง
กับ Kozloski (2006) ทีก่ ล่าวไว้ว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้อง
สามารถใช้เทคโนโลยีในการวัดและประเมินผล การเก็บ
รวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน�าไปพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ทกี่ า� หนด (ธนกฤต พราหมน์นก, 2559)
สอดคล้องกับสุนนั ทา สมใจ (2561) ทีศ่ กึ ษาพบว่าผูบ้ ริหาร
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สถานศึกษาต้องเป็นผูน้ า� ในการใช้เทคโนโลยีในการวัดและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ คล้ายกับทิพวัลย์ นนทเวท
(2559) ทีศ่ กึ ษาพบว่าผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องส่งเสริมการ
ใช้โปรแกรมหรือระบบการจัดการฐานข้อมูลทะเบียนวัดผล
และประเมินผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน
ของสถานศึกษา (ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์, 2561)
2.4 ด้านการมีจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
ผู้บริหารสถานศึกษาควรตระหนักถึงการใช้เทคโนโลยี
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ละเมิดสิทธิสว่ นบุคคล ก�าหนด
มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยและจัดสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีใน
สถานศึกษา มีความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้เทคโนโลยี
ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะว่า จริยธรรมเป็นคุณลักษณะทีม่ คี วาม
ส�าคัญส�าหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีจ่ ะต้องเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เพือ่ ให้ครูผสู้ อนมีความมัน่ ใจ
ในการใช้เทคโนโลยีของสถานศึกษาได้อย่างปลอดภัย
โดยไม่ถูกละเมินสิทธิส่วนบุคคล สอดคล้องกับสุภัททรา
สังขวร (2560) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควร
ก�าหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้วยความระมัดระวัง และเป็นแบบอย่างในการใช้เทคโนโลยี
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (American Institute for
Research: AIR, 2009) สอดคล้องกับอิทธิฤทธิ์ กลิ่นเดช
(2560) ที่ศึกษาพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาควรเป็น
แบบอย่างทีด่ ใี นการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และก�าหนดระเบียบการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
คล้ายกับชวิกา ทีเจริญ (2562) ได้ศึกษาพบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องเป็นผู้น�าในการสร้างจิตส�านึกในการใช้
เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร รวมทั้ง
เป็นแบบอย่างและมีความรับผิดชอบต่อสังคมในการใช้
เทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาบุคลากร ส่งเสริม สนับสนุน
ความรู้ความเข้าใจ ก�าหนดมาตรการด้านจริยธรรมและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี (ทรัพย์หิรัญ
จันทรักษ์, 2561)
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ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้
1. จากผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 1 มีการใช้เทคโนโลยีในการวัดผลและประเมินผล
น้อยทีส่ ดุ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารสถานศึกษาควรมีการอบรมการวัด
และประเมินผลด้วยเทคโนโลยีแบบต่าง ๆ ที่เหมาะกับ
บริบทของสถานศึกษาเพื่อน�ามาพัฒนาระบบการวัดผล
และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
2. จากผลการวิจยั พบว่า สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของ
ภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
ด้านการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครู

เอกสารอ้างอิง

มีการใช้เทคโนโลยีมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
เพือ่ พัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ
ที่ทันสมัย ช่วยพัฒนาและสนับสนุนรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น�า
เชิงเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เพื่อพัฒนา
ผู้บริหารให้มีคุณลักษณะภาวะผู้น�าเชิงเทคโนโลยีอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ควรมีการศึกษารูปแบบภาวะผูน้ า� เชิงเทคโนโลยี
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เพือ่ ให้ได้รปู แบบการบริหารของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการต่อไป
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